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on Nummen Samoojat ry:n oma
lippukuntalehti.
Lehti kasataan vapaaehtoisvoimin
vaihtelevalla kokoonpanolla.

Nummen Samoojat on vuonna 1973
perustettu partiolippukunta, joka
toimii Nummi-Pusulassa,
Uudenmaan partiopiirissä.

TOIMITUSKUNTA
Mari Mikkola, päätoimitus & taitto
Avustajat aakkosjärjestyksessä:
Haukkatytöt -kisavartio
Niko Mikkola
Olli Oittila
Kati Suontaka
SMP-kisavartio (Sanna, Minna ja
Päivi)

Kannen kuva: Ea Hakala

Syysvaellus ensikertalaisen silmin
8-9

ALKUKIRJOITUS

Nyt on syksy. Päivät lyhenevät ja ilmat viilenevät. Kesästä ei ole kuin hetki.
Viime kesä oli lämmin ja sen parhaita hetkiä oli lippukunnan kesäleiri Raksa
2011 Rasalla. Itselleni leiristä parhaimpana muistona jäi viimeisen illan
yllätyksenä pidetyt lastenkestit. Ensi kesänä on vuorossa piirileiri Huima
Räyskälässä. Piirileirille osallistuvat kaikki sudenpennuista aikuisiin, joten
omaa leiriä ei meillä ensi kesänä ole. Talvileiri on, mutta siitä myöhemmin.
Tässä Myrskylyhdyssä muistellaan kesää ja leirejä. Oman osansa saa myös
lippukuntamme perinteinen syysvaellus, lippukunnan mestaruuskilpailut ja
yhteinen retki. Osallistuin kilpailuun tänä vuonna Haukkajoukkueen tyttövartion
saattajana, uusi kokemus, eikä ollenkaan hassumpi. Ensi syksyksi yritän
saada kasaan vanhoista partiokavereista vartion syysvaellukselle ihan
retkeilymielessä. Monena syksynä on ollut tarkoitus osallistua piirin kisoihin
ihan tosissaan ja miksei SM-kisoihinkin. Olisikohan ensi syksynä vihdoin ja
viimein aika – ja miksei sinullakin?
Siinäpä ne partion omimmat ja parhaimmat muistot tarjoavat jutut: kesäleirit,
retket ja kilpailut.
P.S. Uudenmaan partiopiirissä on aktiviteettikilpailu. Eniten retkeillyt, kisaillut
ja leireillyt lippukunta saa mahtavan palkinnon. Eikä seuraaville sijoille
päätyneilläkään huonosti mene: muistoja on tullut roppakaupalla.
Niko

KANNEN KUVASTA: Syyskausi avattiin joukkuelajeilla
Noora Oksanen

Syyskauden avajaiset, Survival Saarlampi pidettiin Kammilla 9.-11.9.
Tapahtuma oli tarkoitettu samoajille ja tarpojille. Meidät jaettiin kahteen
joukkueeseen, vihreisiin ja punaisiin. Avajaiset alkoivat Nummi-Pusulan
koululta ja lähdimme suunnistamaan kohti Kammia. Matkalta löysimme
itsellemme tarpeellisia ja välttämättömiä tavaroita, kuten trangian. Ohjelmassa
oli erilaisia joukkuekilpailuja ja -tehtäviä, heimoneuvostoja eli iltanuotioita ja
vapaa-aikaakin oli sopivasti. Minusta hauskimpia olivat joukkuekilpailut,
varsinkin kestävyyshaaste, jossa oli pidettävä vettä yläpuolella pussissa narun
avulla. Syyskauden avajaiset olivat taas erilaiset kuin aikaisemmat, mikä oli
tosi mukavaa.

MENNEET LYHYESTI

Syksyn toiminta on alkanut ja
menossa, mutta palataan vielä
kesään hetkeksi:
Samoajasaari –tapahtuma
järjestettiin toukokuun lopulla
Mustanaamion hengessä Nummen
Kirkkosaaressa. Nummen
Samoojien ja Hiiden Hittavaisten
samoajat kokoontuivat yhteen
viikonlopuksi Juhanin ja Ainon
johdolla.
Raksa –lippukunnan kesäleiri
pidettiin kesä-heinäkuun vaihteessa
Rasalla. Leirillä oli mukana
kaikenikäisiä partiolaisia. Leirille
osallistui myös kaksi tarpojaa
ystävyyslippukunnastamme Keilasta,
Virosta.

Saunan rakentajatalkoolaiset
saunotettiin Rasalla elokuun lopulla.
Kiitos hienosta saunasta!
Syyskauden toiminta alkoi, uusi
seikkailijajoukkue Lepakot aloitti
Nummella Katin ja Johannan
vetäminä. Myös uusi samoajavartio
Pöllöt kuoriutui.
Syyskauden avajaiset pidettiin 1011.9. Essin ja Tuijan johdolla.
Mukana olivat samoajat ja tarpojat.
Lippukunnan perinteinen syyskilpailu
Syysvaellus käytiin Liesjärven
kansallispuistossa 24-26.9.11.
Kyynärän vastuussa hääräsivät Pauli
ja Ellu. Kisaajia oli viiden
joukkueellisen verran.
Seuraavassa uuden joukkueen
esittely. Puheenvuoro siirtyy
Lepakoille N-y-t!

LEPAKOT!

Kun Sisiliskot ja Ketut yhdistyivät, syntyivät Lepakot! Eli olemme uusi
seikkailijajoukkue. Kokoonnumme keskiviikkoisin Nummen kololle liitelemään.
Olemme kokoontuneet vasta muutaman kerran, mutta vikkelinä olemme ehtineet
jo paljon. Olemme mm. keksineet säännöt sekä korvia huumaavan huudon,
askarrellut "unohdustötterölakin", leikkinyt ja tietysti myös hiljentyneet
hiljaisessa huoneessa. Tai ainakin harjoitelleet hiljentymistä...
Lokakuun puolessa välissä lähdemme ensimmäiselle yöretkelle. Menemme Rasalle
katsomaan näemmekö illan hämärtyessä kaimojemme lentelevän puiden lomassa.
Tarkoitus olisi myös harjoitella retkitaitoja sekä pelailla ja leikkiä.
Viime kokouksessa teimmekin listan hyvistä ehdotuksista retkiohjelmaan,
katsotaan mitä kaikkea ehdimme tehdä!
Partiossa parasta on kavereiden tapaaminen ja yhdessä tekeminen. Yhdessä
puuhaillessa oppii samalla aina jotakin uutta ja partio on hauska
luonnonläheinen harrastus.
”KESÄ TULI, LUMI SULI, KOLOSTANSA ULOS TULI LEPAKOT!”
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RAKSA PÄHKINÄNKUORESSA
A aamuherätys, aamupala
B byjamat hukassa
C challenge –Rausjärvi challerge,
samoajien, tarpojien ja seikkailijoiden
taidot koetuksella
D duhadedä, daameja ja darlingeja
E etsimistä, ehtimistä, eksymistä,
ensiapua

N nuotio, joka ei syttynyt
O oivalluksia, ohjeita, omaa hommaa,
outoja juttuja

F farsinaiset farssiesitykset
iltanuotioilla

P pukkitappelut, pöperöt, puupöllöt
G gargelot, gulinaariset
keittiönautinnot

Q olikohan taivaalla?

H Harjakaisen kadonneet työkalut,
haikki, huudot, haaverit

R Rausjärven hirvio, rastit, risut,
rakentaminen, ruokalaulut

I ilo, ihmiset, ikävä, irrottautuminen
arjesta

S sammalpöllö, sauna
T takomista, telttoja, tekemistä,
talismaani, tiskaus

J juhlat, jaksaminen, juomatonkat,
jonotus

U upeat ilmat, ukkosmyrsky
V vesi, valo, virsi, vieraat Virosta
W wc –hieno maalattu puuhyyskä
X aamujumppa
Y yöhaikki samoajillaja tarpojilla,
ystävyyden polku, ystäviä
Z zukellus maqpussiin iltaisin
K kultaiset työkalut, kaverit,
kumppanit

Å åikeita asioita
Ä äitiä ikävä, ähinää

L leirikaste, lastenjuhlat, laulut
Ö öllöttämistä, öinen seikkailu
M mönkiäisten tarkastelu, metsä,
mansikat, mustikat
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RAKSALLA
laitteen ohjelmistoCD. Tuota pikaa
tähdättyjä kirkkaita välähdyksiä lähti
taivaalle. Näiden harjoitusten
lomassa ratkoimme muutamia joko
tai -tyyppisiä pulmia siitä, pitäisikö
lähteä vai jäädä jossakin tilanteessa.
Kello tuli nopeasti kymmenen, ja
kurssi myönteli vuolaasti olevansa
valmiina iltapalalle ja vapaalle. Oli
tullut aika laukaista pettymysniminen mekanismi, jonka veivasin
vireeseen aloittaessani.

Ole Tässä Nyt
Olli Oittila

Enemmän ja vähemmän odottavia
katseita Rasan ruokailukatoksessa. Pienessä
pahvilaatikossa yllätys nimeltään
mekanismi. Esittelin illan
ohjelman, pari tuntia umpikuivaa
teoriaa, saman verran
maastoharjoittelua. Leiriläiset
nielivät syötin, mekanismi oli
viritetty. Saatoin
rauhassa istua alas ja
aloittaa eksymisen
perusteiden
opettamisen.

Kurssin seistessä rivissä
ilmoitin harjoituksen
päättyneeksi, ja uuden
välittömästi alkaneeksi.
Sanat ”Valmistautukaa
yöpymään maastossa”
aiheuttivat sekalaista
reaktiota ”Jesh!”-huudosta kyyneliin.
Ruhtinaallisin varustein, eli
lämpimällä vaatekerralla, kahdella
hedelmäsokeritabletilla ja maailman
surkeimmalla avaruushuovalla
aseistettuina kurssilaiset nielivät
kurssin luultavasti merkittävimmän
opin: Henkiinjääminen on monesti
karua hommaa, jonka sivutuote on
pettymys.

Eksyminen, niin
vaivattomasti kuin
meiltä kaikilta käykin, on
monipolvinen ja mutkikas prosessi,
josta suurin osa tapahtuu eksyjän
pään sisällä. Yritin höystää
kerrottavaani mahdollisimman
monella eriskummallisella esimerkillä
siitä, mihin pystyy vain eksyvän
ihmisen hätääntynyt mieli.
Ihmisen teknisiä ominaisuuksia ja
kestävyyttä äärevissä oloissa
esittelin Anttia mallinukkena
käyttäen, ja Antti suhtautui
tehtäväänsä arvokkaasti seisten
kädet ojennettuina
ääreisverenkierron demonstrointiin.
Tauon jälkeen vaihdoimme
maisemaa metsäautotien päähän,
jossa ryhdyimme toteuttamaan
näkemyksiämme siitä, millainen olisi
tilapäismajoite tulen ääressä ja
ilman, ja miten hyvä ja valmis jaloste
merkinantoon onkaan kotiemme uusi
jäte, käytöstä ammoin poistuneen
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Kurssilaiset hajaantuivat hetkeksi
etsimään yöpymispaikkaa, kunnes
kutsuin kaikki takaisin.
Alkujärkytyksen kyynelistä ei ollut
tulla loppua toisella
virolaisvahvistuksen tytöistä. Ilmoitin
kurssille ongelmasta. Hiljainen
vastaus joukosta: ”Niin, mutta kun
mä olen vähän huono
lohduttamaan…” Kommentoin
ykskantaan että hyvä on, menkää
kaikki. Jälkikäteen ajatellen on
vaikea uskoa miten nopeasti itku

RAKSALLA
loppuu, kun kymmenkunta ihmistä
halaa yhtä aikaa.
Tästä hetkestä eteenpäin joukko oli
kuin yksi mieli ja olento, keräten
marjoja, siivoten nukkumapaikkaa,
jutellen ja naureskellen.

Terveiset Keilasta!

Kuikuilimme Essin ja Mikon kanssa
tapahtumia etäämmältä ja totesimme
tilanteen olevan hyvällä mallilla.
Puolilta öin kaikki kävivät yöpuulle,
kävimme peittelemässä kurssilaiset
nukkumaan (=sekava horros palelua
ja puutumista) ja tässä kohtaa, ilman
jo viilennyttyä, jokainen kurssilainen
huomasi, miten lämmin lopulta on,
kun pakkautuu surkean
muovinriekaleen alle tiukasti toisen
kylkeen.
Viideltä aamulla herätimme kaikki, ja
kurssi seisoi jälleen rivissä,
hiljaisena ja näyttäen siltä, miltä
ihminen näyttää, kun on viettänyt
yönsä maassa puutteellisilla
varusteilla.
Rasalla varhaista aamupalaa.
Kurssi meni syötyään ottamaan
takaisin menetettyä yöunta, ja sillä
välin pakkasin reppuni ja poistuin,
varmana siitä, että kokemus jäi
kaikille mieleen
Kuvat : Ea Hakala
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We really enjoyed the place near the
lake and the nature in general was
beautiful. We loved the fireplace in
the water, that was very special.
People in Finland are very friendly.
The weather wasn't the greatest and
we should have taken warmer
clothes with us. The program was
very busy and there were a lot of
hikes and activities, in Estonian
camps we usually have a lot more
free time just to chill and talk and
sing. That was a little hard to get
used to but the experience we got
out of the camp was definetily worth
it.
We'd like to say Hi! and thank you all
for that amazing time we had in
Finland.
Miia and Johanna
ja sama suomeksi (vapaa käännös):
Nautimme todella leiripaikasta järven
rannalla. Luonto yleensäkin oli
kaunis. Pidimme erityisesti veden
päällä olevasta nuotiosta, se oli
todella erityistä. Suomalaiset ovat
hyvin ystävällisiä. Sää ei ollut paras
mahdollinen ja meidän olisi pitänyt
ottaa lämpöisempiä vaatteita
mukaan. Ohjelma oli runsas; oli
monenlaista haikkia ja aktiviteetteja.
Meillä Viron leireillä on yleensä
paljon enemmän vapaa-aikaa, jolloin
voi vain olla ja jutella ja lauleskella.
Oli vähän vaikea tottua tuohon
runsaaseen ohjelmaan mutta kaikki
kokemamme oli kyllä sen arvoista.
Kiitos kaikille mahtavista
hetkistämme Suomessa!

SYYSVAELLUSKOKEMUKSIA

Syysvaellus 2011
ensikertalaisten silmin
SMP-kisavartio

järjestäjien halu huolehtia osallistujien
iltaliikunnasta oli lähettää porukat vielä
yösuunnistukselle  Nukkumaan
päästiin… jos päästiin 

Ajatus siitä, että lähtisimme täältä
Sammatin puolelta Nummen Samoojien
syysvaellukselle, on elänyt mielessämme
jo joitakin vuosia. Tänä vuonna se sitten
toteutui. Kivaa oli se, että saimme
kokeneen syysvaelluskaverin
puolueeseemme SMP – ” Suomen
Maaseudun Puolue”. Sannalta saimme
hyviä käytännön vinkkejä niin
suunnitteluvaiheessa kuin
vaelluksellakin.

Kukko (Pauli) lauloi lauantaiaamuna ihan
liian aikaisin. Aamupalan jälkeen oli vielä
tehtävä Coca-Cola-tölkkikeitin sekä leirin
purku ennen vaelluksen jatkoa.
Jotta aamupesut eivät olisi jääneet
tekemättä, niin luonto hoiti tämänkin
asian. Taivaalta tuli siis vettä iloksemme.

Vaellukselle lähteminen ei ollut
mitenkään itsestäänselvyys,
loppumetreillä tuli kaikenlaisia vastuksia.
Mutta koska halu lähteä oli niin suuri,
päästiin matkaan.

Tarjolla oli erilaisia haasteita rasteilla.
Kädentöitä sekä aivojumppaa; ensiapua,
vispilä, palapeli, kasvien tunnistaminen.
Matkan varrella suunnittelimme myös
vispilärastilla saamamme iltanuotiolle
tehtävän näytelmän. Meille osui
Peukaloinen, jonka tyylin piti olla
komedia. Jo suunnitteluvaiheessa
tehtävä oli hauska ja matka taittui
rattoisasti.

Syysvaelluksen alku perjantaina oli
meille kokemattomille hieman haastava.
Lähtötehtävästä selviydyttiin kunnialla.
Lippo tuli valmiiksi ja tuokkonen hyvälle
alulle. Puolueellemme sopiva
lähtöpaikka löytyi maitolaiturista  .

Ruokarastilla saimme valmistaa itse
valitsemistamme aineksista ruoat.
Tänään oli jäsen S:n syntymäpäivät,
joten jälkiruoaksi valmistimme hänelle
legendaarisen tuplasuklaavaniljavaahdon kera synttärilaulun.

Sade meidät saatteli matkaan.
Kakkosrastin jälkeen oli erityisen
haastavaa märillä pitkospuilla
käveleminen.
Väsyneenä ja märkinä saavuimme
yörastille. Yhteistyökumppanimme
Perheyritys oli ehtinyt tehdä oman
majoitteensa ja heidän panos yhteisen
leirin rakentamisessa oli merkittävä.
Perheyrityksen kanssa saimme
rakennettua hienon leirin. Kiitokset
Perheyritykselle!

Ruokarastin jälkeen oli meidän
mielestämme yksi mieleenpainuvimpia
rasteja. Siinä autettiin paikallisia
valkoselkätikkoja luomalle heille
parempia olosuhteita kaulaamalla
koivuja. Toisena tehtävänä oli
aluskasvillisuuden karsiminen. Näillä
risuilla patosimme ojaa, jolloin aikoinaan
ojitettu suoalue palautuisi ennalleen.
Koimme että saimme olla tekemässä
jotain luonnolle merkittävää.

Yörastilla oli vielä paljon puuhaa ennen
unille pääsyä. Ruoan ja värttinän
valmistaminen kuului iltaohjelmaan. Ja
eihän tekemiset siihen loppuneet, vaan
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SYYSVAELLUSKOKEMUKSIA
puolueemme satunnaiseen sienestäjään
keskellä metsää. Satunnainen
sienestäjä-polo sanoi rauhallisella
äänellä: ”Älkää pelästykö” Noh, puolueen
kanta oli pihamaalla. Loppuvaellus oli
edessä ja maalissa oltiin aikataulun
mukaisesti. Vaikka puolue ei
päässytkään hallitukseen sijoituksellaan
kilpailussa, vaellus oli kaiken kaikkiaan
mahtava kokemus. Elämyksiä,
kokemuksia, ideoita tuleviin tapahtumiin
ja mukavaa seuraa. Sitä tämä vaellus
oli!!

Toiselle yörastille suunnistaessamme
törmäsi hiljainen puolueemme
satunnaiseen sienestäjään keskellä
metsää. Satunnainen sienestäjä-polo
sanoi rauhallisella äänellä: ”Älkää
pelästykö” Noh, puolueen kanta oli
siihen: jäsen P: hui , jäsen M: hui ja
jäsen S vielä varmana mielipiteestään:
hui!!!
Yörastipaikalla valmistettiin ruokaa.
Puolue valmisti maukkaan aterian.
Lihapullia, perunamuusia (perunanuija
valmistettiin halosta) ja sienikastikettä.
Nam!!! Illan aikana tehtiin vielä risupukki
ja iltanuotio-ohjelmaa särmäiltiin.
Iltanuotiolla esitykset sitten purettiin.
Iltanuotio oli lämminhenkinen ja loistavia
esityksiä oli kaikilla vartioilla. Yöpuulle
mentiin tänä yönä PJ-telttoihin
kohtuullisen ajoissa.

Suuri kiitos kaikesta tästä teille Nummen
Samoojat!! Hienoa kun niin moni oli tullut
mahdollistamaan tätä tapahtumaa.
Rastimiehiä, kokkeja, tavaroiden
kuljetusta arvostamme!!!
Toivomme, että nuoria tulisi ensi vuonna
mukaan lisää. Näin hienoja elämyksiä,
kaikki mukaan Syysvaellukselle
2012!!!Kiitos ja kumarrus!!!

Sunnuntaiaamu aukesi mukavasti
auringonpaisteisena. Aamupalan jälkeen
leiri purettiin ja harrastettiin
aamusuunnistusta. Sunnuntaina hyvä
ilma tempaisi mukaansa. Elämyksiä ja
tekemällä oppimista oli tiedossa
Korteniemen maatilalla. Pellava vääntyi
käsissämme langaksi ja hernekeitto
maistui Toiselle yörastille
suunnistaessamme törmäsi hiljainen

Nummen-Samoojien
syysvaellus
Teksti: Siiri, Siiri ja Venla

Lauantai-iltana joukkueet esittivät

KYYNÄRÄN TULOKSET MAX 234 pistettä
A-SARJA
1. Haukkatytöt

117,5 pistettä

B-SARJA
1. Nuijapäät

165,75 pistettä

C-SARJA
1. Perheyritys
2. StupidMonkeys
3. Kokkotiput
4. SMP

211,5 pistettä
187,25
180,5
179
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esityksiä iltanuotiolla. Mukana
syysvaelluksella oli Haukat,Nuijapäät,
Kokkotiput, Stubid monkeys, Perheyritys
ja SMP. Kaikilla oli kansansatu aiheena.
Haukka-joukkueen esityksen aiheena oli
HIIRIMORSIAN ja tyylilaji oli tanssi.
Haukka-joukkueen esitys oli hauska.
Esityksen teki Siiri Artismaa, Siiri
Mäenpää ja Venla Rydenfeld. Haukkajoukkueen esityksessä oltiin kirkossa.
Siellä vihittiin prinssi ja hiiriprinsessa ja
kun heidät oli vihitty niin alkoi
tanssiminen. Siellä oli myös muita hyviä
esityksiä. Esim. Kokkotipujen esityksen
aiheena oli TAIKAPEILI ja tyylilaji oli
räppi. Haukka-joukkue sai parhaimmat
pisteet. Joukkueet nukkuivat yötä
teltoissa jotka pystytettiin yörastilla.

RISTIKKO

1.

3.

2.
4.

5.

6.

7.

8.

Ristikon vihjeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Päähän pakkasella
Ensi kesän piirileirin nimi. Leiri pidetään Räyskälässä 30.7.-7.8. 2012.
Kaikki ikäkaudet ovat tervetulleita leirille.
Menneen kesän kesäleirin nimi
Lippukunnan retkeilypaikka Saarlammen rannalla
Lippukunnan kämppä
Sudenpentulauman vetäjä
Ystävyyslippukuntamme kotipaikka Virossa
Ei joulu- vaan ……..kalenteri
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VIIMEINEN SIVU

Nummen Samoojissa toimii tällä hetkellä (satunnaisessa järjestyksessä)
Kolme sudenpentulaumaa
Hirvet joka toinen maanantai klo 18-19.30 Nummella
Sammakko-lauma keskiviikkoisin klo 17.30-19 Nummella
Kotkat joka toinen perjantai klo 16.30-18.30 Pusulassa Ahjolan Partiovintillä
Kolme seikkailijajoukkuetta
Orava tiistaisin klo 17.30-19 Pusulan srk-talolla
Lepakot keskiviikkoisin klo 17.30-19 Nummen kololla
Haukat torstaisin klo 17-18.30 Nummella
Tarpojavartio Ilvekset tiistaisin klo 18-19.30 Nummella
Kolme samoajajoukkuetta
Nuijapäät maanantaisin klo 18-19.30 Nummen kololla
Karhut tiistaisin klo 18-19.30 Nummella
Pöllöt torstaisin klo 18-19.30 Nummella
Vaeltajat kokoontuvat eri projektien mukaan
Aikuisten oma vartio Kuikat kokoontuu muutaman kerran vuodessa Kavin
kutsumana

TULEVIA TAPAHTUMIA
Lippukunnan johtajiston johtajapäivät 26.-27.11. kaikille ryhmien johtajille ja
mukana toiminnassa oleville aikuisille.
Perinteinen lippukunnan joulujuhla itsenäisyyspäivänä 6.12.2011 Pusulassa.
Tervetuloa partiolaiset perheineen! Ota mukaasi oma muki ja pieni joululahja.
Lippukunnan joulumyyjäiset su 11.12.2011 Nummen kololla (Nummen
nuorisotalo) Kauneimpien Joululaulujen jälkeen. Tule tukemaan partiotyötä ja
ostamaan herkkuja ja kädentöitä joulunalusiloksi.

TUE PARTIOTYÖTÄ!

-Osta adventtikalenteri

Partiolaisten adventtikalenteri
Isot ja pienet partiolaiset myyvät kalentereita muun muassa
ovelta ovelle, ostoskeskuksissa, kadulla ja erilaisissa
tapahtumissa lokakuun puolivälistä joulukuun alkuun.
Adventtikalenteri on suomalaisten partiolaisten merkittävin
varainhankintamuoto.

Kalentereita myyvät paikalliset lippukunnat, joille suurin osa
myyntituotoista menee.
Kalenterin hinta vuonna 2011 on 6 euroa ja kalenterin on
kuvittanut Lasse Katainen.

