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Mikä ihmeen HIMIS?

Kämpän syövereistä löytyy melkoinen läjä Hukkasia, 
Himatuikkusia ja Himiksiä - ainutlaatuisia valkealalaisia 
partiolehtiä, joita on ilmestynyt 1970-luvulta saakka 
säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin.

Nyt juhlavuoden kunniaksi päätimme 
herätellä tämän nukkuvan Ruususen 
uniltaan ja niinpä kädessäsi onkin 
kautta aikojen paksuin ja värikkäin 
Himis. Tätä lehteä ovat olleet 
tekemässä kaikki par tio ryhmämme, 
joten mukavia luku elä myk siä 
Himiksen parissa!

Seuraavaa Himistä odotellessa kannattaa 
lippukunnan tapahtumia seurata Instagramista 
@kolmisoihtu, Facebookista sekä lippukunnan 
nettisivuilta kolmisoihtu.partioscout.fi

KANSIKUVAT SINI SARJALA



Paljon onnea vaan!

Kuuteenkymmeneen vuoteen mahtuu aivan mahdot -
toman paljon retkiä, leirejä ja monenlaisia elämyksiä. 
Aivan huikea määrä tyttöjä, poikia ja myös aikuisia on 
päässyt partiossa moneen sellaiseen paikkaan, johon ei 
muuten olisi tullut lähteneeksi.

On aika kiittää kaikesta siitä, mitä lippukunnan hyväksi 
on tehty. Lukemattomia talkootunteja niin kämpällä kuin 
koloilla, retkien järjestämistä, taustatyötä. Kaikki eivät 
ole enää mukana juhlimassa - lippukuntamme perustaja 
"Siili" Mölsä meni Yrjönpäivän aattona kolme vuotta 
sitten kotiin, kuten me partiossa tapaamme elämän -
vaelluksella perille pääsemistä kutsua - mutta ehkä hän -
kin kuulee sen, kun oikein kovaa huudamme tänään 
K-I-I-T-O-S.

Kiitetään tänään myös siitä varjeluksesta, jonka ansiosta 
lippukunnan moninaiset seikkailut on selvitty aivan 
käsittä mät tömän vähäisillä onnettomuuksilla. Vaikka 
joitain vanhojen aikojen partiojuttuja kuunnellessa välillä 
tuntuukin siltä, että kolmisoihtulaiset ovat pitäneet 
suojelus en kelin sä melkoisen kiireisinä, niin hyvin ovat 
kuitenkin jo kuusi vuosikymmentä matkassa mukana 
pysy neet - ja  ihan taatusti on vielä tulevillakin reissuilla 
sama siunaus mukana.

Sillä niin huikea kuin lippukun nan historia onkin, niin 
parhaat partioseikkailut ovat var mas ti vasta edes sä 
päin!

Artolta
Lippukunnanjohtajan 
juhlatervehdys



Suojele luontoa – suojelet ihmistä

Olemme osa Luojan luomaa luontoa, siksi luonto on meille ja 
meidän hyvinvoinnillemme hyvin tärkeä elementti. Metsässä, 
tuntureilla ja tunturipoluilla liikkuminen on hyvin tärkeä osa 
partiotoimintaa. Siksi on hyvin tärkeää elää luonnossa 
luonnon ehdoilla, sitä suojellen.

Jumala antoi ihmiselle kaksiosaisen tehtävän luontoon 
nähden. Ihmisen tuli viljellä ja varjella luontoa. Onkohan niin, 
että ihmiskunta on tähän saakka enemmänkin toteuttanut 
tuota ensimmäistä osaa – viljellyt – jopa riistänyt luontoa, 
pyrkinyt saamaan siitä mahdollisimman paljon itselleen 
aineellista, materiaalista hyvinvointia. Olisikohan nyt vihdoin 
viimein kiireesti ruvettava meidän myös panostamaan myös 
tuohon toiseen tehtävään, varjelemiseen. Riistämisen sijasta 
suojelemiseen. Tuohon asiaan viittaa osuvasti tuo otsikon 
teksti.

Kolmisoihtu järjesti yli 50 vuotta sitten, joskus 1970-luvulla 
kahteenkin otteeseen Valkealan kirkolla luonnonsuojelu kul -
kueen. Otsikon teksti oli ensimmäisen kulkueen edessä 
kannetusta panderollista. Toisen kulkueen panderollissa luki 
mm. MENE METSÄÄN - KOKO PERHE. Ajankohtaisia asioita – 
otettu lippukunnassa esille jo viisikymmentä vuotta sitten.

Mikäs sen mukavampaa kuin pakata reppuun yhteiset eväät 
koko perheelle ja lähteä samoilemaan vaikkapa lähimetsään, 
jonnekin laavulle nuotiotulille makkaran paistolle tai kahvin 
keitolle – ilman kiirettä, tai sitten yhdessä koko lippukunnan 
kanssa perheleirille tai Lapin tuntureille ja kalapuroille.

Antsalta
Antero Korhonen johti 
lippukuntaa 1966 - 2003



Selailin tässä äsken lippukunnan historiankirjoja 
vuosikymmenten varrelta. Mieleeni nousivat ne kymmenet ja 
taas kymmenet yöretket, talvileirit, vaellukset ja kisat, joita 
olen saanut elää yhdessä teidän, nyt jo mummo- tai vaari par -
tiolaisten kanssa. Se on ollut rikasta elämää.

Sotaveteraanien yhteydessä mainitaan usein hyvin tärkeä 
ajatus – kaveria ei jätetä. Partiossa saa usein hyviä kavereita, 
joiden kanssa on hieno touhuta ja retkeillä luonnossakin. 
Vapahtajan kehotus “kantakaa toistenne kuormia” on usein 
toteutunut aivan käytännössä, kun esim. vaelluksella jonkin 
rinkka on alkanut painaa liikaa ja kaveri alkaa väsyä. Silloin on 
taakkaa jaettu, otettu kaverin rinkasta jotain omaan rinkkaan 
ja näin on sitten yhdessä jaksettu perille.

On aivan liian paljon niitä, nuoria ja vanhempiakin, joilla ei ole 
kaveria, jonka kanssa voisi jakaa elämän kuormaa, on ihan 
yksin. Voisitko sinä - ja minä - olla jollekin yksinäiselle se 
kaveri, joka ei jätä, vaan asettuu siihen rinnalle?

Sinulle, joka olet nyt aktiivisesti mukana partiossa, sanoisin: 
Olet valinnut hienon harrastuksen! Toivon sinulle ja 
kavereillesi tosi riemullisia hetkiä, jotka muistat läpi elämäsi. 
Mielelläni istuisin sinun ja kavereidesi kanssa nuotiotulen 
äärellä, kämpällä tai vaikkapa tunturipuron äärellä luonnon  
puhetta kuunnellen. Tiedäthän: luonto puhuu Luojastaan, 
Jumalasta. Kun siis olemme luonnon keskellä, olemme 
Jumalan luomistöiden keskelle ja niidenkin kautta 
Hän puhuu meille.

Lopuksi antaisin sinulle tehtävän täksi kevääksi: 
Kun menet metsään, etsi kukkiva vanamo. Polvistu sen 
äärelle, ihaile sen hienoa kukkaa ja haistele tuoksua, 
edessäsi on yksi hento Jumalan luomistyön ihme.



Pyhän Yrjön legenda

Pyhä Yrjö syntyi Kappadokiassa Herran vuonna 303. 
Seitsentoistavuotiaana hän pestautui ratsuväen 
sotilaaksi, ja pian hänet tunnettiin urheudestaan.

Kerran hän tuli Selem-nimiseen kaupunkiin, jonka 
lähettyvillä eli lohikäärme. Sille oli joka päivä syötettävä 
yksi kaupungin asukkaista, joiden kohtalon arpa ratkaisi. 
Sinä päivänä, jolloin Pyhä Yrjänä tuli kaupunkiin, arpa oli 
langennut kuninkaan tyttären, Cleolindan, osalle. Pyhä 
Yrjö päätti, ettei prinsessa saisi kuolla, ja niin hän 
hyökkäsi läheisessä suossa makaavan lohikäärmeen 
kimppuun ja tappoi sen.

Pyhä Yrjö oli juuri sellainen kuin partiolaisen tulisi olla: 
Kun häntä kohtasi vaikeus tai vaara, miten suuri tahansa, 
vaikkapa lohikäärmeenkin muodossa, hän ei koettanut 
paeta sitä peläten, vaan hyökkäsi sen kimppuun omin ja 
hevosensa voimin. Vaikka hän oli huonosti aseistettu 
tämän kaltaista ottelua varten, hänellähän oli vain 
keihäs, hän kuitenkin kävi siihen, teki parhaansa ja 
lopulta onnistui voittamaan taistelun, mihin kukaan ei 
ollut uskaltanut ryhtyä.

ROBERT BADEN-POWELL



LIITO-ORAVAT

Reippaat perhepartiolaisemme

Mikä on parasta partiossa?

Väinö: Lettujen ja makkaran syöminen
Veeti: Leikkiminen ja askartelu
Veini: Syöminen
Taisto: Uudet jutut
Ellen: Linnunruokien tekeminen ja askartelu
Annabelle: Kävely ja syöminen
Lenni: Syöminen ja erityisesti makkaran syöminen
Niklas: Herkuttelu ja leikkiminen
Silja: Peilileikki



Karhujen metsäretki

Karhu nimeltä Noel teki nuotion ison metsän keskelle. 
Kaverina Noelilla oli toinen karhu, nimeltään Elputti. 
Elputti on metsän kuningas.

Noel ja Elputti aikoivat syödä lettuja, joiden päällä on 
siirappia. Lisäksi ne aikoivat syödä makkaraa.

Karhut söivät eväät, joivat purosta vettä ja menivät 
kävelemään.

Karhut näkivät ison kaktuksen ja Noel pisti jalkansa 
kaktukseen.

Karhuja vastaan tulee Timo. Timo menee katsomaan 
karhuja. Hän ihmettelee Noelin punaista jalkaa.

Timo on partiolainen. Partiolaiset ovat eläinten ja kaiken 
luonnon ystäviä. Timo sitoo Noelin jalan. Noel kutsuu 
Timon mukaan karhujen kekkereihin.

SAPELIHAMMASTIIKERIT

Niinirannan hurjat sudenpennut



Sapelihammastiikerit 
lähtevät retkelle.

Leevi ja Veeti sytyttää 
nuotion.

Muut ovat pystyttäneet 
teltan ja huutavat: 
"Nukkumaan!"

Eläimet hiipivät (jotkut 
lentävät) teltan lähelle ja 
syövät eväät.

Koska ruoat on syöty, he 
lähtivät kalaan.

Kotiin lähdetään vatsat 
täynnä kalaa.



TÄHTIÄ TUTKIVAT ORAVAT

Olemme puheliaita, villejä ja hauskoja. Ryhmäämme 
johtaa Heljä. Meitä on yhteensä 12. 8 sudenpentua, 3 
auttajaa ja Heljä. Me ollaan pihalla ja leikitään 
piilosta. Aiomme tehdä vielä viirin tästä kuvasta:



METSÄTÄHDET

Me ollaan hauskoja ja nauravaisia seikkailijoita, jotka 
tykkää leipomisesta ja hyvästä ruuasta. Olemme myös 
reippaita ja hyväntuulisia retkeilijöitä.



PALLOKALAT

Pallokalat (toiselta nimeltään Kallopalat) ovat ahkeria ja 
iloisia seikkailijoita, jotka tykkäävät tehdä yhdessä 
kaikenlaista. Retket ovat kivoja. Pallokalat ovat myös 
todella puheliaita ja heiltä löytyy joka kokoukseen 
paljon juttuja ja asiaa eikä aika tahdo aina riittääkään 
näiden jakamiseen. Auttavat kaveria ja eivätkä jätä 
ketään ulkopuolelle.

Pallokalojen 
vitsicorner

"Mitä näkkäri sanoi 
toiselle, kun se jäi 
auton alle?
-Tulehan muruseni."

"Mitä kärpänen sanoi 
toiselle?
-Tuu kattoo kattoo 
ku kaveri tapettii 
tapettii."

"Mitä tapahtui kun 
kaksi mopoautoa 
törmäsi?
-Tapahtui suuri jonnettomuus."

"Mikä ruuna ei laukkaa, haukkaa eikä seiso tallissa?
-Sitruuna."

"Mikä on punainen ja tuntuu pahalta hampaissa?
-Tiili."

"Mikä on oranssi, asuu metsässä ja ei ole kettu?
-No onhan se kettu."



ERÄSUDET

Unohtumattomia seikkailuja on luvassa aina 
kun Eräsudet ovat liikkeellä!



RETKIKEITTIMET

Hei me ollaan Retkikeittimet!
Eli viisi energistä tarpojatyttöä, joista lähtee paljon ääntä.
Seuraat vain kololla torstaisin naurua ja päädyt meidän 
luokse.
Osallistumme aktiivisesti toimintaan ja opimme 
innokkaasti uutta.
Välillä mielikuvitus lähtee yksisarvisen kanssa laukalle, 
mutta silloin Minna yrittää luotsata ryhmäämme takaisin 
maan pinnalle.



TARMOKKAAT TARPOJAT

Niinirannassa toimii tiistai-iltaisin kaksi tarmokasta 
tarpoja ryhmää, vahvuutta ryhmissä on 7+8. 
Toimintamme on laajaa ja monipuolista tarpoja ohjel -
man mukaista. 
Tänä kevättalvella on viikkokokoontumisissa muun 
muassa pystytelty erilaisia telttoja, suunnistettu, tehty 
nuotioita ja valmisteltu nuotiolla ruokia sekä tutustuttu 
talvi kalastukseen.  Lisäksi tehty oma talviretki Kangas -
lammelle ja osallistuttu muutenkin aktiivisesti lippu -
kunnan tarjoamaan retki- ja leiritoimintaan.  
Isompiin partiokilpailuihin emme ole vielä lähteneet, 
mutta olemme jo hyvissä lähtökuopissa, jos innostus 
partio kisoihin syttyisi porukassamme. Lisäksi toimin -
taamme kuuluu aktiivinen osallistuminen viikko -
toimintaan ja siellä keksimme kyllä itse tekemistä, jos 
ohjaajamme ei keksi tarpeeksi mielenkiintoista 
tekemistä.

Tarpojien kootut vitsit

”Mitä yhteistä on blondeilla ja limsapulloilla?
Molemmat ovat tyhjiä kaulasta ylöspäin.”

”Mikä on suihkussa kävijän pahin vihollinen?
"Suihkuhävittäjä”

”Miksi basisti osti avaruuspuvun?
Hän kuuli, että heillä on keikka kerran kuussa”

”Miten fakiiri ravitsee itsensä?
Pistelee poskeensa”

”Mitä eroa on mustilla ja vihreillä oliiveilla?
Musti on koira”

 ”Mitä astronautit leikkivät?
Sukkulan kuningasta”



UMPISOLMUT

Ollaan puheliaita ja juttua riittää,
muistamme aina kaikkia kiittää.
Retkelle haluamme aina lähteä,
vaikkei keli ole selkeä.
Hyviä kokkeja olemme (ainakin melkein),
mutta ruokaa kuitenkin maistamme.
Ongelmiakin välillä kohtaamme,
mut umpisolmutkin ratkomme.

Kumpi mieluummin

Ympäröi valitsemasi vaihtoehto

teltta vai riippumatto

kämppä vai laavu

kesä vai talvi

uiminen vai saunominen

trangia vai nuotio

vaahtokarkki vai keksi

tiskaus vai ruoanlaitto

teltan kasaus vai tulenteko

letut vai tikkupulla

kahvi vai tee

kirves vai saha

kuksa vai muu muki

INKA PELTOLA
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1. Elää vedessä ja sitä voi syödä
2. Sitä syödään
3. Eläinten ja kasvien koti
4. Otetaan mukaan partioretkelle syötäväksi
5. Lähdetään kävelyretkelle, usein rinkkojen kanssa
6. Kassi, joka otetaan mukaan partioretkelle
7. Tehdään puista tuomaan lämpöä ja valoa
8. 12-15 -vuotiaat partiolaiseet
9. 10-12 -vuotiaat partiolaiset
10. 15-17 -vuotiaat partiolaiset
11. Asuvat metsässä
12. Juhla, jonne kaikki tuovat jotain pientä naposteltavaa
13. 7-9 -vuotiaat partiolaiset
14. Partiolaiset pitävät tätä kaulassa
15. Partiota harrastavat lapset ja ____
16. Kaikkien partiolaisten harrastus
17. Ärsyttävä ötökkä joka pistää
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Haastattelussa 
Sanna

Sanna Orasmaa toimi 
lippukunnanjohtajana 
useampaankin otteeseen 
2007 - 2021 ja ennätti 
luotsata lippu kun taam -
me moniin unoh tumat -
tomiin partioelämyksiin.

1. Mikä olisi unelmien 
partioreissu? 

Tämä on vaikea... hyvässä porukassa vaellus, johon 
kuuluisi melontaa ja kävelyä sopivassa suhteessa. 
Haaveissa olisi myös päästä hiihtovaellukselle Lappiin. 

2. Ikimuistoisin partioreissu? 

Varmaan se ensimmäinen pitkä vaellus, johon lähdin 
yksin. Valmistauduin tuohon reissuun pitkään miettien 
mukaan otettavia tavaroita, ruokia, tutkien karttoja ja 
lukiessa vaellusaiheisia kirjoja. Rinkankin pakkasin ja 
purkasin ennen vaellusta useaan kertaan. 

Ensimmäisenä vaelluspäivänä kohtasin samaan 
suuntaan kulkijan, jonka kanssa loppujen lopuksi kuljim -
me koko viikon yhdessä. Ylitin itseni tuolla reissulla mo -
nesti! Kun saavuimme Luirojärven rantaan ja näin niin 
monesti kuvissa näkemäni maiseman järven takaa nou -
sevine tuntureineen, niin itkuhan siinä pääsi. En ikinä 
olisi uskonut, että tuolla ensimmäisellä reissulla pääsisin 
sinne asti. Ja Sokostin huiputus, sekin on jäänyt ikuisesti 
mieleen!  



3. Lempinuotioruokasi, miksi? 

Loimutettu lohi ja nuotioperunat, koska kala on terveel -
listä ja vieläpä erittäin maukasta! Nuotioperunoihin 
oikein hyvä kermaviilikastike kylkeen, niin nam! 

4. Kolme esinettä autiolle saarelle, jotka valitsisit? 

Tulukset, puukon ja ongen 

5. Mihin lähtisit vaeltamaan? 

Lappiin, Suomessa on paljon kauniita paikkoja, joihin 
tahtoisin päästä. Kun on kulkenut monen kymmenen 
kilometrin päähän lähimmästä tiestä, tulee todella 
etuoikeutettu olo siitä, että sellaisiin paikkoihin pääsee, 
kun kaikilla sitä mahdollisuutta ei ole. 

6. Mitä olet pitänyt partioyhteisöstä? 

Olen tykännyt todella paljon! Aina tuntuu, että on 
omiensa joukossa, niin tutussa kuin vieraammassakin 
porukassa.   

7. Mikä on huonoin kokemus partiossa? 

Kaikki ne kiusaamistapaukset, joita lasten ja nuorten 
välillä on ollut.  

Roihulla 2016 sattunut sairauskohtaus, mikä johti britti -
pojan kuolemaan, oli todella ikävä ja surullinen tapaus. 
Apu oli lähellä, mutta mitään ei ollut tehtävissä.  Tämä 
tapahtuma veti jokaisen leiriläisen mielen matalaksi. 
Leirilippukunnanjohtajana jouduin kertomaan tapah -
tuneesta omille leiriläisille, se on jäänyt mieleen surul -
lisena muistona.  



8. Kenen kanssa lähtisit vaeltamaan kahdestaan? 

Partioystäväni Maaritin kanssa ollaan käyty jo useasti 
vaeltamassa ja edelleenkin lähtisin hänen kanssaan. On 
myös useita muita, joiden kanssa mieluusti lähtisin 
rinkka selässä kulkemaan.   

9. Lempipartiohuuto? 

Tietenkin tämä: Okki-vokki-kalalokki! Ikki-vikki-
housut-rikki! 

HAASTETTELIJOINA EETU METTÄLÄ JA JONE MATINEN

Nuotioletut

• 1 l  maitoa tai vettä

• 6 kananmunaa

• 2,5 dl vehnäjauhoja

• öljyä tai voita

• suolaa

• hilloa/marjoja ja sokeria 
valmiille letuille

• Sytytä nuotio.

• Riko ja sekoita munat ja 
lisää noin puolet 
maidosta.

• Lisää pieniä määriä 
vehnäjauhoja, sekoittaen 
niin, ettei 
jauhoklimppejä näy.

• Kun taikina on tasainen, 
lisää loput maidot ja 
sekoita.

• Mausta suolalla oman 
maun mukaan.

• Paista öljyä tai voita 
käyttäen. Lettutaikinaan 
voi lisätä runsaasti öljyä 
niin ei tarvitse erikseen 
paistorasvaa.

• Herkuttele hillon tai 
marjojen ja sokerin kera!

ESSI



Lapin vaellus 2021

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

2021 vuoden Lapin retki tehtiin Enontekiöön. Mukaan 
lähti 25 kolmisoihtulaista, joista 8 lähti vaeltamaan 
Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon. Loput porukasta 
viettivät viikon Vuontispirtin tunturihotellissa ja tekivät 
sieltä päiväretkiä.

Kävelimme vaellusporukan kanssa Hetta-Pallas välin (55 
km) viidessä päivässä. Vaelluksen alussa sää oli sateinen 
ja viileä, mutta muuten selvittiin kuivin nahoin. Kol man -
tena vaelluspäivänä saimme myös ruokavarastoon täy -
tet tä. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Meillä oli 
mah tava porukka millä vaeltaa ja oli hauskaa. Maisemat 
olivat upeita.

Seuraavalla aukeamalla vaellusporukan mietteitä 
reissusta.



1. Lempiruoka vaelluksella?
Inka – Mikon riisitonni kala pip -
puri ruoka
Saini – Mikon tonnikalapasta
Veeti – Mikon tonnikalapasta
Tatja – Mikon tonnikalapasta
Venni – Mikon tonnikalapasta
Mikko – Itsetehty mausteinen 
tonnikalamakaroni mössö

2. Entä inhokkiruoka?
Inka – Outdoorin Pasta 
Carbonara
Saini – Outdoorin Pasta 
Carbonara
Veeti – Tikka masala pussi
Tatja – Pasta Carbonara
Venni – Mikon tonnikalapasta
Mikko – Kaikki vaelluksella 
mukana olleet armeijan sissi 
ruoat

3. Tarpeellisin varuste?
Inka – Hyvät kengät
Saini – Eteenpäin kannustava 
matkaseura ja eväät
Veeti – Juomarakko
Tatja – Dexal mehu
Venni – Juomapullo
Mikko – Ei yksittäistä, mutta 
ehkä tulitikut, retkikeitin, 
teltta…



4. Hauskin/Hauskimmat muistot 
vaellukselta?
Inka – Hietajärvessä uinti ja 
eväsretki tunturissa. Koko reissu 
yli päätään.
Saini – Kivien keräily ja hauskat 
jutut. Kokonaisuus.
Veeti – Kaikki oli kivaa
Tatja – Se kuva, kun työnjohto 
(= Veeti ja Mikko) pystyttää 
telttaa.
Venni – Ilmapiiri
Mikko – Teltan pystytyksen 
pähkäily ja ruokien 
arvoituksellinen maistelu

5. Kuvaile vaellusta kolmella 
sanalla.
Inka – Hauskan mahtavan 
täydellinen
Saini – Upean mahtava seikkailu
Veeti – Tosi kiva reissu
Tatja – Onx kaikki hyvin?
Venni – eritt-äin-rankkaa
Mikko – Ihanan mahtava 
kokemus

6. Lähtisitkö uudestaan?
Inka – Vaikka heti!
Saini – Ehdottomasti!!
Veeti – Todellakin!
Tatja – Nyt vai heti
Venni – Kun vanhenen
Mikko – Ilman muuta lähtisin 
näin hienon porukan kanssa. 

INKA PELTOLA JA SAINI VAIJA



JOHTAJAT

Jenna
Idearikas ja innostunut, 
tuonut taas laulamisen 
takaisin ryhmäämme, 
yhteistyökykyinen

Marjo
idearikas, tarmokas, 
kannustava ja lämmin, 
lapset partiotaipaleelle 
opastava pitkänlinjan 
partiojohtaja

Heidi
iloinen ja nokkela, 
ennättänyt tehdä 
lippukunnassa jo vaikka 
mitä

Sanna
Super 
Anteliaan
Neuvokaan
Nopea
Ahkera

Rolle
käsistään kätevä, reipas ja 
rauhallinen, valmiina 
auttamaan hommassa kuin 
hommassa

Viveca
huumorintajuinen, 
sosiaallinen ja osaa ottaa 
homman haltuun

Kunto - kova, henki - hyvä, järki - oma

Esittelyssä lippukuntamme johtajat, yläriviltä alkaen:



Daniel
käsistään taitava ja 
hyväntuulinen erämies 

Arto
aina valmis, idearikas, 
kekseliäs, hyvä tarinan -
kertoja, mukava, helposti 
lähestyttävä ja järjes tel -
mäl linen

Tero
aina ystävällinen ja 
kekseliäs, huumori aina 
vahvasti läsnä, osaa 
opettaa monenlaisia 
partiotaitoja.

Saini
iloinen, reipas, taiteellinen, 
nokkela, hyvä esikuva

Piia
iloinen ja erilaiset ihmiset 
huomioon ottava johtaja

Heljä-Sisko
luotettava vastuunkantaja 
ja kuuntelija, pitää käden 
taitoja arvossaan

Minna
saa asiat sujumaan hyvällä 
mielellä ja huumorilla

Veeti
mukava sekä hoitaa asiat 
hyvin ja huumorintajulla

Mikko
salamannopea puurtaja ja 
kokenut eränkävijä joka on 
aina valmis jeesaamaan 
muita

Helmi
rauhallinen ja kuunteleva 
äitihahmo

Pinja
pirteä ja iloinen, erityisesti 
nuorimmat sudenpennut 
ovat ihastuneita Pinjaan

Eevi
keksii aina jotain hauskaa 
sanottavaa eri tilanteista

Inka
kekseliäs, toimeen 
tarttuva, innokas leipuri ja 
kokkaaja, visualisti, hyvä 
esikuva tämäkin tyttö

Elina
iloinen ja toimeen tarttuva 
johtajakaveri, jonka kanssa 
pestiä on mukava hoitaa



2002 Lippukunta vietti 40-vuotisjuhliaan ja marssi 
juhlallisessa paraatissa kirkonkylän halki. 
Kesällä juhlavaellus Lapissa.

2003 Antsan pitkä rupeama lippukunnan johdossa 
päättyi. Osallistuttiin piirileiri Pylpyrään.

2004 Partiotaidon SM-kisat järjestettiin Valkealassa 
ja osallistuttiin Tarus-suurleirille.

2005 Yrjönpäivänä seikkailtiin tehtäväradalla ja 
kesällä leireiltiin jälleen kerran 
Hillosensalmella.

2006 Kesällä matkattiin Lappiin, Muotkan Ruotkuun.

2007 Sanna otti lippukunnan johtoonsa ja vei 
merirosvot leireilemään Karibialle.

2008 Osallistuttiin Järkäle-piirileiriin ja pidettiin 
oma perheleiri, Kankahisen Kauhistus.

Vuosien varrelta

Lippukunnan täyttäessä 40 vuotta laadittiin historia teos, 
jota on vielä sangen runsaslukuisesti jäljellä kololla. 
Niinpä tarjoamme tässä poimintoja vain kahdelta 
viimeiseltä vuosikymmeneltä: 



2009 Siirryttiin Uudenmaan partiopiiriin, johtajat 
retkeilivät Himoksella, juhlittiin 40-vuotiasta 
Kämppää, matkattiin Lappiin, julkaistiin 
kämpän historiikki ja kaiken kukkaraksi 
siirryttiin vielä uusiin ikäkausiin.

2010 Osallistuttiin Kilke-suurleirille.

2011 Marssittiin partioparaatissa ja käytiin 
ilmailumuseossa, matkattiin Vuontispirtille ja 
kolme kolmisoihtulaista oli Jamboreella 
Ruotsissa.

2012 Lippukunta vietti 50-vuotisjuhliaan arvokkaasti 
kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. 
Osallistuttiin piirileiri Huimalle.

2013 Retkeiltiin Tampereelle ja Tievatuvalle, oma 
kesäleiri pidettiin Hillosensalmella. 

2014 Käytiin tutustumassa Wellamoon ja 
Maretariumiin.

2015 Käytiin Heurekassa, retkeiltiin Latupirtillä, 
Tuuliniemessä ja Kangaslammella.

2016 Suurleiri Roihu Evolla ja alueleirit Haminassa ja 
Jaalassa. 

2017 Marssittiin taas paraatissa Helsingissä, 
osallistuttiin piirileiri Säihkeelle Hangossa. 

2018 Lapin reissu suuntasi Muotkan Ruotkuun. 

2019 Kämppä täytti 50 ja sitä juhlittiin kesällä 
juhlaleirillä. 

2020 Korona ajoi toiminnan keväällä tauolle ja perui 
kesän piirileirin. Kesällä vaellettiin 
Kuusamossa. Syksyllä alkoi perhepartio.

2021 Korona veti jälleen toiminnan keväällä tauolle. 
Lapin reissu suuntautui kesällä Vuontispirtille.

2022 Lippukunta juhli 60-vuotistaivaltaan sangen 
railakkaissa merkeissä Niinirannan pihalla.




