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MYRSKYLYHTY 

 
on Nummen Samoojat ry:n  oma 
lippukuntalehti.  
 
Lehti kasataan vapaaehtoisvoimin 
vaihtelevalla kokoonpanolla.  
 
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Lehti on luettavissa myös 
lippukunnan nettisivuilta 
www.nummensamoojat.partio.net 
jonne se tulee ilmestyttyään ensin 
paperiversiona. 
 
Nummen Samoojat on vuonna 1973 
perustettu partiolippukunta, joka 
toimii Nummi-Pusulassa, 
Uudenmaan partiopiirissä. 
 
 

TOIMITUSKUNTA 
 
Mari Mikkola, päätoimitus & taitto 
Johanna Korhonen, toimittaja 
Kettu-laumasta kuvitusta 
 
Avustajat aakkosjärjestyksessä: 
 
Niko Mikkola 
Eerika ”Erkki” Setälä 
Annis Trygg, kavi 
Karhut 
Nuijapäät 
 
 
 
 
 
Kannen kuva talvileiriltä Mörön Aarre 

http://www.nummensamoojat.partio.net/�
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Uusi vuosi ja uudet kujeet, niinhän se aina menee, eikös? Vaikka 
lippukunnanjohtajaksi tai Nummen Samoojien johtoportaaseen ei tänä 
vuonna pongahtanutkaan useita uusia kasvoja, eivät uudet kujeet ole 
jääneet päiväjärjestyksestä. 
 
Vaikka tätä vuotta on eletty vasta muutama kuukausi, on Nummen 
Samoojiin liittynyt jopa kaksi uutta sudenpentulaumallista pikkupartiolaisia. 
Uudet partiolaiset saattavat saada laumanjohtajat epätoivoisiksi, mutta 
täten he kokeilevatkin uusia keinoja sudenpentujensa rauhoittamiseksi. 
Lumisota tai hippaleikki vie sopivasti energiaa, jotta jaksaa keskittyä 
opettelemaan sudenpentulaulua tai huutoa. 
 
Itsellenikin uusi vuosi toi mukanaan paljon uutta tekemistä. Abiturienttina 
ylioppilaskirjoitukset huutavat kutsuvasti nimeäni ja suurin osa ajasta 
uppoaa tiedon pänttäämiseen. Partioharrastus tuo kuitenkin mukavaa 
vaihtelua arkeen, varmasti myös sinulle, olit sitten tarpoja tai uuteen 
aikuisille suunnattuun partioryhmään Kuikkiin liittynyt partiolainen. 
 
Uudestaan henkiin heräilevänä lehtenä Myrskylyhtykin haluaisi saada 
uusia kasvoja riveihinsä. Jos olet piirunkaan verran kiinnostunut 
kirjoittamisesta, valokuvaamisesta tai lehden kokoon nitomisesta, 
ilmoittaudu palvelukseemme. Tarvitsemme juuri Sinua! 
 
Railakasta ja kujeidentäyteistä alkanutta vuotta! 
 
 
 
 
 
 
        Johanna 
    

ALKUKIRJOITUS 
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6.12.2010 vietimme perinteistä 
itsenäisyyspäivää Nummella. 
Ansiomerkkejä jaettiin 
sankarihaudoilla ja samoajat 
antoivat samoajalupauksensa 
kirkossa. Kirkonmenojen jälkeen 
seurasi ohjelmarikas joulujuhla 
seurakuntatalolla./ MM 
 
19.12.2010 pidettiin joulumyyjäiset 
Nummen Kololla. Myynnissä oli 
leivonnaisia ja lahjoituksena saatuja 
tuotteita. Väkeä oli paikalla 
viitisenkymmentä. Kiitos kaikille 
toimintaamme tukeneille./ MM 
 
Uusien sudenpentujen 
ilmoittautumistilaisuudet pidettiin 
sunnuntaina 23.1.2011 Pusulan srk-
talolla klo 15 ja Nummen Kololla klo 
17. Mukaan toimintaan saimme 
nelisenkymmentä uutta 
sudenpentua.  
 
Pusulan uusi Kotkat -lauma aloitti 
toimintansa 4.2.2011 Partiovintillä 
Ahjolassa. Nummen uusi lauma 
aloittaa toimintansa tämän lehden 
ilmestymisen aikoihin./ MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vuosikokouksessa tehtiin 
päätöksiä 
 
Sunnuntaina 6.2. Kololla pidettiin 
vuosikokous. Paikalla oli 
lippukunnanjohtajan lisäksi muita 
johtajia ja lippukunnan 
rahastonhoitaja. Kokouksessa 
käytiin läpi esimerkiksi vuosien 
2010 ja 2011 toimintasuunnitelmat, 
vuoden 2010 budjetti ja vuoden 
2011 talousarvio. 
Lippukunnanjohtajaksi valittiin 
yksiäänisesti Niko Mikkola ja 
varalippukunnanjohtajaksi Ahti ”Silli” 
Norja. 
 
Vuosikokous järjestetään nimensä 
mukaisesti vuosittain ja sen 
puitteissa päätetään muun muassa 
edellä mainittuja asioita. 
Vuosikokoukseen saa osallistua 
kuka tahansa ja yleinen kutsu 
julkaistaan paikallislehdessä ennen 
kokousta. 
Teksti: Johanna Korhonen 
Kuvat: joku otti talvileirillä 
 
 
 

MENNEET LYHYESTI 

SILLI , varalpkj 
NIKO,lpkj 



5 

 
 

 
 
 
 
Mörön Aarre –talvileirillä pidettiin Myrskylyhtylehden logon 
piirustuskilpailu. Osallistujina olivat leirille tulleet eri ikäiset 
partiolaiset. Kaikkien kisatöiden joukosta arvovaltainen 
raatimme (Tuija, Essi, Kalle ja Mari) valitsi lähes yksimielisesti 
kannessakin jo nähdyn kuvan. Kuvan piirtäjä on on Ilmari 
Alimkhanov Kettu -laumasta. Onnea Ilmari! Ja kiitos kaikille 
osallistujille! 
 
  
Kaikkia tehtyjä töitä emme yhdellä kertaa saa julkaistuksi joten 
tässä on muutamia mukana olleita töitä. 

LOGOKISAN SATOA 
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Nummen Samoojissa elää ja hengittää kaksi samoajavartiota. Samoajat ovat 15-
17 –vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat ryhmiinsä viikoittain. Tytöt 
muodostavat Nuijapäät –nimisen vartion ja pojat puolestaan kuuluvat Karhu –
vartioon. 
 
Nuijapäät ja Karhut olivat yhteisellä pikkujouluretkellä 10.-12.12.2010 Kammilla 
ennen niin luonnonrauhaisan Saarlammen rannalla. Nykyään naapurissa jyrisee 
Turun moottoritie. 
 
Seuraavaksi Myrskylyhdyn lukijat 
pääsevät kurkistamaan samoajien 
sielunelämään samoajien itse 
laatimansa 

re tk i repor taash in  
muodossa. Retki avautuu meille 
kymmenen kysymyksen muodossa.  
 
Mukana retkellä olivat Antti, Henkka, 
Jari, Eero, Toni, Erkki, Milka, Ea, 
Anni, Kaisa, Jossu ja Noora 
 
1. Miksi lähdit mukaan retkelle? 
Jari: Että olisi muutakin tekemistä 
kuin olla kotona. 
 
2. Mikä oli muxinta retkellä? 
Ea:  Henkasta otetut tilannekuvat. 
 
3. Mikä retkellä poikkesi 
normaalista? 
Kaikki:  MR. HANKEY! 
 
4. Mitä olisit tehnyt toisin 
järjestelyissä? (paikka, aika) 
Toni: Rasa olisi ollut parempi 
paikka. 
 
5. Mistä et pitänyt retkessä? 
Erkki: Nimeltämainitsemattomat 
henkilöt tipauttivat mukavasti lunta 
niskaani, se ei ollut muxaa!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Oliko ruoka odotusten mukaista? 
Noora:  Leipä oli hyvää! 
 
7. Nautitko ”hierontaringistä”? Kuka 
oli paras hieroja? 
Antti: Khyllä nautin! Ja Eero oli 
YLIVOIMAISESTI PARAS hieroja! 
 
8. Kuka sai hankipainin 
mestaritittelin? 
Kaikki: Antti sai kaikki maahan! 
 
9. Saitteko tarpeeksi liikuntaa? 
Antti, Henkka, Noora, Milka, 
Tonanza: Kävelimme 
Haukanpesään ostamaan 
hyötytarvikkeita; joten kyllä tuli 
liikuttua tarpeeksi. 
 
10. Otetaax joskus uusix? 
Kaikki: TODELLAKIN! 

SAMOAJILTA 
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Tässä tehtävä kaikille, jotka haluavat yhdistää samoajien oikeat kasvot oikeaan 
nimeen: Onnea matkaan!  

SAMOAJILTA 

A 

B C 

D E 
F 

G H 
I 

J 
K 

1. Antti 
2. Ea 
3. Jossu 
4. Kaisa 
5. Toni 
6. Anni 
7. Erkki 
8. Noora 

9. Henkka 
10. Jari 
11. Milka 
 

Oikea samoajarivi löytyy 
takakannesta.  
Eipä kurkita salaa! 
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 MUOTIBLOGI by Erkki 

K E V Ä T T A L V E N  P A R T I O M U O T I  
  
  

Vaikka talvi on jo edennyt yli puoleen väliin, niin tässä teille vielä muutama 
lämmin pukeutumisvinkki lopputalveen: 

  
R ä i k e ä t  p i p o t  

Pipot tuo mukavasti pirteyttä leiriasuun, ja ne toimivat hyvin myös 
vapaa-ajalla. 

 
R e i n o t  j a  A i n o t  

Vanhat klassikot on tulleet takaisin!  

Maailman parhaat sisätilakengät, mutta pelittävät ulkonakin ellei lunta 
ole aivan liikaa. 

  
M a i h a r i t / U g h i t  

Maiharit käyvät asuun kuin asuun, ja ne ovat myöskin turvalliset jos 
rautakärjet löytyy. 

Ughit taas ovat ehdotonta muotia joka paikassa ja ne ovat mukavan 
kevyet kävellessä. 

  
T u u b i h u i v i t  

Ne ovat mukavia ja erittäin helppoja käyttää. 

 
K a i k e n l a i s e t  v i l l a s u k a t  

Villasukat eivät kuole koskaan !  

Oli villasukat minkä väriset tai minkä kuosiset vain, ne käyvät asuun 
kuin asuun. 
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M Ö R Ö N  A A R R E  t a l v i l e i r i  
Jättölässä 19.-21.2.2011 

hetkiä aamuvoimistelusta iltanuotioon 
kuvat  ottanut kameralla kuka lie 
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TAMMIKUU 
vkolla 2 toiminta pyörähtää jälleen käyntiin 
 
HELMIKUU 
6.2. Lippukunnan vuosikokous Kololla 
19.-21.2. MÖRÖN AARRE –talvileiri sudenpennuille, seikkailijoille ja 

tarpojille Jättölässä 
 
MAALISKUU 
Vkolla 9 Myrskylyhty 1/ 2011 ilmestyy 
6.3. Lippukunnan talvirieha Sitarlan Niemessä 
20.3. Kuikkien tapaaminen 
27.3. Uudenmaan Partiopiirin kevätkokous 
 
HUHTIKUU 
1.-3.4. ROK-ryhmänohjaajakurssi samoajille ja vanhemmille 

tarpojille, lippukunta järjestää 
8-10.4. Akela-, Sampo- ja  Luotsi –koulutus, järjestäjänä 

Uudenmaan Partiopiiri 
9.4. Puutalkoot Rasalla jos lumet sulaneet 
9.4. Tarpojien taitopäivä, piiri järjestää 
10.4. Sudenpentujen ja seikkailijoiden kevätkisat Karkkilassa 
17.4. Kohtaaminen, järjestää PäPa 
18.-24.4 Partioviikko, partioasua saa käyttää koko viikon 
22.-25.4. TAKATALVI –vaeltajien ja samoajien talvileiri 

Mäntsälässä, piiri järjestää 
 
TOUKOKUU 
7.5. RokoKoo –piirin kevätkisat tarpojille Vihdissä 
13-14.5.  Sudenpentujen lupauksenantoretki Lintukiimalle 
13.-14.5. Suunnistuskurssi, lpk järjestää 
Vkolla 21/22 Myrskylyhty 2/2011 ilmestyy 
28.-29.5. Samoajien  kevätretki, NS ja HiHi järjestää 
 
KESÄKUU 
11.6. Saunatalkoot Rasalla 
vkolla 26-27   Lippukunnan kesäleiri, mukana koko lippukunta 

T O I M I N T A  
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HEINÄKUU 
vkolla 27  Lippukunnan kesäleiri, mukana koko 

lippukunta 
 
ELOKUU 
ajankohta avoin Syyskauden avajaisretki 
 
SYYSKUU 
2.-3.9.  Piirin syyskisat 
16.-18.9 PJ-peruskurssi  I osa, Akela/Sampo/Luotsi-

koulutus, piiri järjestää 
19.-25.9.  Woomal-toimintaviikko, SP  
23.-25.9.  Syysvaellus, lpk järjestää 
 
LOKAKUU 
ajankohta avoin sudenpentujen ja seikkailijoiden  syyskisat 
8.-9.10.  Tarpojavihjarit, piiri järjestää 
21.-23.10.  Vaeltajavisio, SP järjestää 
 
MARRASKUU 
18.-20.11.  PJ-peruskurssi II-osa, piiri järjestää 
ajankohta avoin johtajapäivät, lpk järjestää 
 
JOULUKUU 
6.12. Joulujuhla Pusulassa, lpk 
10.-11.12. Leffamaraton, leikkikurssi, piiri järjestää 
3. tai 4. adventtisunnuntai joulumyyjäiset, lpk 
24.12. kynttilöiden kanto jouluaaton hartauksissa 

(Nummi ja Pusula), lpk 

K A L E N T E R I  2 0 1 1  
o t a  v a i k k a  i r t i  
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Kuka olet? 
Olen Jussi Santeri Heinonen, entinen 
peruspartiolainen nykyinen perus-isä.  
Nummen Samooja aikoina asuin 
Nummi-Pusulan naapurissa 
Suomusjärvellä, nyt koti löytyy 
Kirkkonummen 
Veikkolasta. 
 
Koska toimit 
Nummen 
Samoojissa?  
Mitä teit? Mikä 
tehtävistä on 
jäänyt 
erityisesti 
mieleen?  
Mitä hommia 
muistelet 
lämmöllä? 
Mitkä asiat koit 
hankaliksi? 
 
Olen syntynyt -77, 
joten taisin tulla sudenpennuksi -84, 
jolloin Samoojien kolo oli Oinolan ala-
asteen kellarissa. Sudenpentulaumaa 
veti silloin ainakin Sisko Norja ja Irene 
Ojansuukin muistaakseni oli 
mukana. Samoojissa olin 
vartiojohtajana ja jossain vaiheessa 
myös johtajaneuvostossa (?) ehkä 
ainakin valtermannina.  
 
Samoojissa olin aika paljon mukana 
järjestämässä ja osallistumassa 
kaikenlaisiin eri juttuihin, joista mieleen 
on jäänyt moninaiset syysvaellukset ja 
esimerkiksi piirileirille nomadi-porukalla 
tehty 100 hengen telttasauna (se 
ensimmäinen mitä samoojat teki) ja 
kaikki siihen liiittynyt:  Kiukaan 
hitsaaminen (minkä saumoista kuulin 
kyllä kommenttia), testisaunan 
rakentaminen ja se leirillä  
hengaaminen. Samalla leirillä olin 
myös yhtenä puukon 

rakentamispisteen ohjaajana ja sieltä 
on jäänyt pienimuotoiseksi 
harrastukseksi puukkojen tekeminen.  
 
Yhtenä lämpimimmistä muistoista on  
jäänyt mieleen Samoojien pyöräretki 

Saimaalle ja se 
ajanjakso partiossa.  
Partio oli kyllä oikeasti 
silloin se mun juttu ja on 
monia monia hyviä 
muistoja. 
 
Missä nykyään 
vaikutat?  
Oletko vielä partiossa 
mukana? Jos et niin 
miksi et? 
Olin Samooja -aktiiviajan 
jälkeen, ehkä 1997 tai 
1998 alkaen, erilaisissa  
pesteissa Uudenmaan 
piirissä. Sinne 
ajauduin, kun vihdoin 

tulin menneeksi pj-kurssille. Tein 
kurssin jälkitehtävänä piirileiri Ylityksen 
vaellusreittejä ja sen jälkeen silloinen 
piirin pj-koulutusryhmän vetäjä Tommi 
Laitio pyysi minut mukaan 
suunnittelemaan seuraavaa pj-kurssia 
sekä jäseneksi pj-koulutusryhmään.  
 
Olin piirissä myös hallituksessa 
lippukuntaministerinä sekä ajauduin 
samaan aikaan Suomen Partiolaisten 
partioneuvokseksi. Tähän samaan 
aikaan saimme ensimmäisen 
lapsemme Joonan ja tein opiskelun 
viimeisiä kursseja sekä diplomityötä. 
Silloin tuntui, että eri intressit vetävät 
eri suuntiin, en millään riitä 
vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin, tuli 
pieni burn-out ja erosin kaikista 
partiotehtävistä. Vuoden 2001 jälkeen 
olin järjestämässä piirileiri Lankongin 
perheleiriä, mutta sen jälkeen en ole 
ollut partiossa mukana.

SAMOOJIEN SAMOILUA –ulkosamoojan haastattelu 
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Mitä teet työksesi? Mitä harrastat? 
Mistä partiossa oppimastasi 
taidosta/ taidoista on ollut 
elämässäsi hyötyä? Entäpä työssä? 
 
Olen töissä Säteilyturvakeskuksessa 
valvomassa ydinjätteiden  
loppusijoitusta. Työelämään joko 
persoona, kotikasvatus ja paljolti 
varmasti myös partio on tuonut 
käytännönläheisyyttä ja 
ratkaisukeskeisyyttä. Ja itselläni partio 
on opettanut ryhmässä ja erilaisten 
ihmisten kanssa toimeen tuloa. Piirissä 
tulivat myös jollain lailla strategiat,  
vuosisuunnittelut, kokouskäytännöt 
sekä esiintyminen. Nykyään  
harrastuksiin kuuluu junnujalkapallo, 
tällä hetkellä valmentaminen,  
puukkojen ja kuksien teko aina välillä, 
uiminen ja muu liikunta sekä vielä  
jonkin aikaa autotallin rakentaminen. 
 
Mikä partiossa on mielestäsi 
parasta? Haluaisitko omien lastesi 
liittyvän partioon? 
 
Kun lapset olivat pienempiä, niin 
ajattelin, että liitytään sitten  
Veikkolassa myöhemmin partioon. 
Täällä niin kuin muuallakin oli kuitenkin  
lippukunta aika täynnä ja itse toimin 
silloin Nupsissa 2001 syntyneiden  
 

 
poikien joukkueenjohtajana. Ei siis 
riittänyt oikein aika eikä lapsillakaan  
ollut isoa intoa partioon. Itse ollessani 
hiukan nuorempi partiolainen, niin  
parasta oli se yhdessä kavereiden 
kanssa touhuaminen, viikonloppuretket 
ja pitkät leirit joiden jälkeen koti oli 
aivan liian hiljainen. Nyt kun asiaa  
ajattelee, niin vertaisjohtajuus on hieno 
asia ja se että pääsee omanikäisellä 
porukalla miettimään mitä tehdään. 
Ohjeet ja suunnitelmat eivät siis tule 
pelkästään aikuisten suunnasta. 
 
Mitä haluaisit sanoa lippukunnalle 
nyt? Mikä lippukunnan tapahtuma 
on jäänyt erityisesti mieleesi? 
Terveisiä? 
 
Toivottavasti Samoojilla riittää edelleen 
virtaa järjestää monipuolista  
toimintaa ja tapahtumia. Parhaiten on 
jäänyt varmaan mieleen kaikki hölmöt  
jutut joita tehtiin Samin, Juhan ja 
Henkan kanssa. Mutta kyllä jouluaaton  
perinteinen kynttiläkulkue aloitti myös 
oman joulun monet vuodet. Terveisiä  
ja kiitokset erityisesti Sillille kaikista 
niistä vuosista jolloin jaksoit  
antaa meikäläisellekin elämyksiä 
partiossa ja hienoa oli kuulla, että 
Nikomi (vai mikä se oli) on tarttunut 
hommaan. 

 
Teksti ja kuva Jussi "Jude" Heinonen,     
kysymykset Mari Mikkola 

 
 

 
Samoojien samoilua palstalla haastatellaan ulkosamoojia. 

 He ovat ihmisiä, jotka ovat olleet lippukunnan toiminnassa aiemmin mukana,  
mutta syystä tai toisesta vaikuttavat nykyisin muualla.  

 
Kenestä haluaisit seuraavassa lehdessä kuulla? 
 Laita viestiä myrskylyhtylehti@gmail.com 

 

SAMOOJIEN SAMOILUA 



SARJAKUVA 
© Milka 
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Partiolaiset jakautuvat ikänsä mukaisesti viiteen eri 
ikäkauteen: sudenpentuihin (7-9v.), seikkailijoihin (10-12v.), 
tarpojiin (12-15v.), samoajiin (15-17v.) ja vaeltajiin (18-
22v.) Oma lukunsa ovat lasten ja nuorten toimintaa tukevat 
aikuiset.
 

 
 

 

TÄHTÄIMESSÄ: SUDENPENTU 

Tällä kertaa tähtäimessä on talvileiriltä Mörön 
Aarre haastatteluun napattu oman 
ikäkautensa edustaja: Sudenpentu 
 
Nimesi? Tino Olin 
 
Ikäsi ja mihin ikäkausiryhmään kuulut?: 8v. ja 
sudenpentuihin. 
 
Mihin ryhmään kuulut? Hirvet-laumaan 
 
Mikä on tehtäväsi partiossa?  Olen sudenpentu. 
 
Kauanko olet ollut mukana partiossa? Ekaluokkalaisesta eli 
1,5 vuotta. 
 
Montako yöretkeä on takanasi? Kolme. 
 
Mistä partiossa opitusta taidosta on ollut sinulle hyötyä 
muutenkin? Puukon käytöstä. 
 
Mitä muuta harrastat? Jalkapalloa. 
 
Mitä odotat/ toivot partiolta tulevaisuudessa? Karkkia! No, 
en tiedä. 
 
Jos joutuisit kolmeksi päiväksi pyöreään, ikkunattomaan 
huoneeseen, mitkä kolme esinettä/asiaa ottaisit mukaasi? 
Hedelmiä, juotavaa ja ruokaa. 
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Tervehdys! 
 
Nummen Samoojat on aloittanut partiovuoden 2011 
tottuneesti nykyisessä ohjelmassa. Kaikki ikäkaudet 
ovat löytäneet omat kuvionsa ja toimintakalenterit 
ovat pullollaan kaikenlaista kivaa ja kasvattavaa. 
 
Lippukunnan päätapahtuma tänä vuonna on 
lippukuntaleiri kesä-heinäkuun vaihteessa 
Rausjärvellä. Leiri on nimensä mukaisesti koko 
lippukunnan leiri ja leiripaikkana meidän oman 
Rasamme ympäristö. Leiri kaipailee tekijöitään ja 
osallistujia, joita tästä Uudenmaan piirin suurimmasta 
lippukunnasta varmasti löytyy.  
 
Otetaanko tavoitteeksi, että jokainen Nummen 
Samooja osallistuu leirille?  
 
Vuosi 2010 jää muistoihin suomalaisen partion 100 v. 
juhlavuotena sekä uuden ohjelman sisäänajovuotena 
lippukunnassamme.  
 
Mitä sitten jää mieleemme tästä vuodesta?  
Vaikka vuotta onkin kulunut jo yli kaksi kuukautta, 
niin paljon on vielä jäljelläkin ja juuri sinä pystyt itse 
vaikuttamaan siihen, mitä tästä vuodesta 
muistamme.  
 
Hyvää alkanutta vuotta ja tavataan leirillä! 
 

Niko
 
 
 
 
 

LIPPUKUNNANJOHTAJALTA 
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Aikuinen partiossa.  
Kuva: Niko Mikkola 

 
 
 
 
Kuikka-vartio kokoontuu – 
kantavatko siivet? 
 
Kuikka-vartio on lippukunnan 
aikuisille eli yli 22-vuotiaille (tai 
vähintään PJ-valtakirja) tarkoitettu 
”johtaja/koulutusvartio”. Kuikkien 
tavoitteena on saada aikuisena  
partiosta ”ihan itselleen” eli saada 
voimavaroja, tietoa ja taitoa, antaa 
mahdollisuus kasvaa johtajana ja 
ihmisenä sekä tutustua 
toisiin aikuisiin johtajiin, 
käydä keskustelua ja 
syventää partioaatetta. 
 
 Kuikkien kokouksissa 
käydään läpi myös 
erilaisia teemoja kuten 
kansainvälisyyttä, 
historiaa, partiotapoja 
ja –perinteitä, joten se 
on oivallinen tapa 
myös päästä sisälle 
partiomaailmaan, jos on liittynyt 
samoojiin vasta aikuisena eikä ole 
omakohtaisesti ehtinyt vielä kerätä 
partioreppuun vielä niin monenlaisia 
kokemuksia. Kauan toiminnassa 
mukana olleille erilaiset kehitys- ja 
keskusteluteemat taas tuovat lisää 
syvyyttä ja työkaluja omaan 
kasvuun. Tavoitteena on siis  
varmistaa, että kaikkien siivet 
kantavat… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuikat tulevat kokoontumaan 
vuoden aikana 3 – 4 kertaa ja 
ensimmäinen Kuikkien kokous 
pidetään sunnuntaina 20. 
maaliskuuta klo 15 – 18.  
 
Lippukunnan aktiiviset 
aikuisjohtajat, PJ-valtakirjan 

omaavat nuoremmat johtajat ja 
jäsenmaksun maksaneet yli 
22-vuotiaat jäsenet tulevat 
saamaan henkilökohtaisen 
kutsun Kuikkien ensimmäiseen 
kokoukseen. Jos olet 
kiinnostunut Kuikkien 
toiminnasta ja kuulut niin 
sanotusti kohderyhmään, 
mutta et ole esimerkiksi vielä 
maksanut jäsenmaksua ja saa 
näin ollen kutsua, voit myös 
ilmiantaa itsesi lähettämällä 

sähköpostia Kaville eli Kuikkien 
johtajalle, Annikselle: 
annistrygg@luukku.com  
 
Kuikat-johtajavartio on kokoontunut 
samannimisenä ja osin 
samansisältöisenä jo 1990-luvulla 
(viime vuosituhannella, huh!), täysin 
uudesta keksinnöstä ei siis ole 
kysymys… 
 
Partiovasemmalla tervetulleeksi 
Kuikkiin sinut toivottaa 
Annis Trygg, Kavi 

K-22 

mailto:annistrygg@luukku.com�


 
Tässä kaikki Lootan sisältö tällä 
kertaa. Oli siellä yksi veitsikin (!). 
Ja taas joku utelias ei ollut 
pysynyt nahoissaan, vaan 
Lootan sinetöintitarra oli revitty 
rikki… Malttia! 
 
Ensi lehdessä sitten seuraavan 
kerran. Kololle ilmestyy Loota 
jälleen korjauksen saatuaan. 
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Arvaa mitä? En kerro! Lällällää  
 
Jippii! LOL T: Sara ja Veera 
 
SUORA YHTEYS Mihin?... Meihin 
teihin heihin 
 
Minun pakaverini on Eeli minula 
on pari tytöäkaveria 
 
Toni Salminen on johtaja #1 
 
Terveiset Pertolle ja Taavile 
 
Moi miten menee 
 
Mörön Aarre ♥ 
 
Moi 
 
Moi mitä kuuluu!? 
 
Terveiset kaikille ihanille Nummi-
Pusulaan ♥:llä Minä 
 
MIAU :3 
 
Pulmabanaani ♥ 
 
Moi miten menee 
 
BAAA 
 
moi 
 
henkka on johtaja #69 
 
EERO on johtaja # tukkajumala  
 
JARI ON Johtaja # -1  
 
 

 
 
TERSUT IHQ PARTSAPOJUIL 
ARMEIJAAN! ♥ 
 
Jotain kivaa 
 
Nyt alkoi viimeinen 
puolivuotiskausi Kettulauman 
kanssa  

LOOTA 
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Heidi Niemi aloitti Pusulan 
uuden Kotkat –lauman akelana 
helmikuun alussa. Heidi 
imaistiin takaisin lippukunnan 
toimintaan sellaisella voimalla, 
joka vei Heidin myös 
lippukunnan talvileirin, Mörön 
Aarre, johtajaksi. Tavoitimme 
Heidin puhelinhaastatteluun 
keskeltä rallikisoja, joita 
käytiin Kärkölän suunnalla 
helmikuun lopulla.  
 
Leiri meni Heidin mukaan 
”Loistavasti, pakkasesta 
huolimatta. Meillä oli hieno 
pulkkamäki, mahtavat ladut 
ja luistinrata vieressä.”  
 
Leiriläisiä oli 
parisenkymmentä, samoin 
leirin tekijöitä. 
Sudenpentuikäisiä oli 
leiriläisistä noin puolet, 
toinen puoli koostui 
seikkailijoista. Ohjelmasta 
vastasivat samoajaikäiset, 
keittiössä hääräsivät aikuiset . 
Huolto sekä muu toiminnassa 
auttaminen oli  myös aikuisten 
heiniä. 
 
Päällimmäisenä Heidin mieleen 
leiristä jäivät pulkkamäki, ja hyvät 
hiihtoladut. ”Aurinkoisella kelillä oli 
mukava ulkoilla. Ja meillä oli aivan 

upeat pulkkamäet.” Hyppyritön 
mäki oli Heidin suosikki, siinä 
kuulemma meni kovempaa.  
 
Löytyikö Mörön Aarre? ”Kyllähän 
se sieltä haikilta löytyi. Leiriläiset  
tekivät haikkia varten itselleen 
pussukat, joihin matkalta kerättiin 
aarretta (karkkia).”  
 
Heidin mukaan leirillä kaikki sujui 
hyvin, ehkä enemmän lapsia olisi 
saanut olla mukana.  

 
Tarpojaikäisistä 
partiolaisista osa oli 
rippileirillä talvileirin 
aikana, joten toinen 
ajankohta leirille olisi 
ehkä ollut sopivampi.  
 
Heidin mukaan 
leiriläiset viihtyivät 
hyvin, ”paljon naurua 
kuului joka puolella. ” 
Kukaan ei kuulemma 
tunnustanut 

palelevansa vaikka pakkaskeleillä 
sitä useasti tuli tiedusteltua.  
 
”Kiitokset kaikille mukana olleille; 
samoajille ohjelmasta, kokeille 
ruoasta, ohjelman järjestämisessä 
apuna olleille sekä kaikille iloisella 
leirimielellä olleille”,  sanoo Heidi  
haastattelun lopuksi. 
 

 

PUHELINHAASTATTELUSSA 

Sana väliin -VASTAUKSET: 
1. PYÖRÄ 
2. POHJA 
3. VIERAS 
4. OHJE 
5. PÄÄ 
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SARJAKUVA © Kettu-lauma 



Oikea samoajarivi  
A 10 
B 5 
C 7 
D 1 
E 9 
F 8 
G 6 
H 2 
I 11 
J 4 
K 3 

   
Ratkaise helppo sudoku! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ARVOITUKSIA SUDAREILTA 

1. Miksi kana käveli tien 
yli? 

2. Missä muut asuu? 
3. Millä musteella ei voi 

kirjoittaa? 
 
VASTAUKSET: 
1 .elleloup ellesiot isulah eS  
2 .assatevaN 
3 .alleetsumheP  
 
 
 
Keksi sana väliin, joka 
muodostaa yhdyssanan sekä 
alun että lopun kanssa esim.  
avio –LIITTO-valtio 
 

1. polku …………tie 
2. kaiku………….vesi 
3. kuokka……….kirja 
4. pesu…………sääntö 
5. syy……….…..syy 

 
Vastaukset s. 18 

 4 1 2 
1  3 4 
4 3  1 
2 1 4  


