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Tunnelmia 80-luvun Vasamasta



Hyvät savalaiset
Vuosi lähenee taas loppuaan ja kohta on aika hiljentyä jou-
lunviettoon. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta 
partiotoiminta on kevään tauon jälkeen jatkunut melkein 
normaalisti. Partiolainen osaa soveltaa ja sopeutua. Ylitse-
pääsemättömät esteet on tehty voitettavaksi yhteistyöllä. 

Tämä vuosi jää varmasti monelle mieleen. Toivottavasti ei 
vain Koronan takia vaan myös uusien kivojen partiokoke-
musten johdosta. Itselleni partio antoi tänä vuonna poik-
keuksellisen paljon. 

Vuoden kohokohta oli vaellusmuotoinen Ko-Gi-kurssi Kil-
pisjärven upeissa maisemissa. Pääsin haastamaan ja kehit-
tämään itseäni ja samalla sain paljon hienoja muistoja ja 
uusia ystäviä. Sitä partio minulle parhaimmillaan on; yh-
dessä tekemistä, nousujohteista itsensä haastamista ja hui-
keita muistoja. 

Kiitos vielä kaikille tästä vuodesta. 
Ensi vuonna taas tavataan! 

Pysytään terveenä. 

Jarkko Mäkiranta
Lippukunnanjohtaja
Sata-Hämeen Vasamat Ry

Toinen päivä vaelluksella. Taustalla näkyy Saana-tunturi.



SaVan hallitus esittäytyy
Jarkko Mäkiranta Partiolainen vuodesta: Liityin partioon suden-

pentuna vuonna 1988 Kauhajoella. 
Sata-Hämeen Vasamiin liityin 2006 muuttaes- 
samme Nokialle.

Pesti: Lippukunnanjohtaja

Mitä pesti tarkoittaa: Johdan lippukunnan toi-
mintaa yhdessä johtokolmikon ja muun johta-
jiston kanssa.

Muut partiopestit: tarpojaluotsi, vaeltajaluotsi

Miksi olen partiolainen: Partio on monipuo-
linen ja mielenkiintoinen harrastus. Täällä saa 
kehittää itseään 

Lempipartioihanne ja miksi: Lempi-ihanteeni 
on "Kehittää itseään ihmisenä". Pidän haas-
teista ja uuden oppimisesta.

Unohtumattomin partiokokemus/-muisto: 
Ensimmäinen suurleirini "Loisto" Hangossa 
1996.

Kaisa "Kassu" Hautakoski

Partiolainen vuodesta: Alunperin olen liittynyt 
1995 ja noin kymmenen välivuoden jälkeen pa-
lasin takaisin jäsenkirjoihin 2019.

Pesti: Pestijohtaja.

Mitä pesti tarkoittaa: Pestijohtaja toimii johto-
kolmikossa yhdessä lippukunnanjohtajan ja 
ohjelmajohtajan kanssa. Pestijohtajan tehtä-
vässä pääpaino on lippukunnan vapaaehtoisista 
huolehtimisessa.

Muut partiopestit: lippukunnanjohtajan apu-
lainen (yhdistyksen varapuheenjohtaja), su-
denpentujen ikäkausivastaava, sampo 
(Pikkuankat)

Miksi olen partiolainen: Kerran partiolainen, 
aina partiolainen. 

Lempipartioihanne ja miksi: "Kehittää itseään 
ihmisenä." Minusta kukaan meistä ei ole ikinä 
valmis, vaan aina on mahdollista oppia uutta ja 
kehittyä. Toisaalta ihmiset ovat erehtyväisiä ja 
niistä virheistäkin pitää osata oppia. Sitäpaitsi 
nykymaailmassa asiat muuttuvat vauhdilla, jo-
ten uuden oppiminen on jopa välttämätöntä. 
Minulle ei siis kannata perustella asioita vetoa-
malla siihen, että "näin on aina tehty"..

Unohtumattomin partiokokemus/-muisto: 
Vuonna 2005 vaeltajaikäisenä olin mukana 
Suomen partiolaisten kehitysyhteistyöprojek-
tissa Zambia2005, joka huipentui kahden vii-
kon matkaan Sambiaan paikallisten partio- 
laisten vieraaksi. Matkalla vierailimme paikal-
listen partiolaisten kotona ja lastenkodissa, 
vietimme viikon farmilla töitä tehden, näimme 
Viktorian putoukset ja paikallisen heimopäälli-
kön, sekä paljon muuta ihmeellistä.. Se oli 
unohtumaton reissu ja mahdollista kiitos par-
tion!



Heidi Laakso Partiolainen vuodesta: 2017

Pesti: Ohjelmajohtaja

Mitä se tarkoittaa: Toimin hallituksessa ja osal-
listun päätöksentekoihin, tunnen ikäkausien 
ohjelmat ja pyrin olemaan ryhmien tilanteista 
selvillä ja ryhmänjohtajien tukena.

Muut partiopestit: PikkuAnkkojen sampo, ko-
lovastaava

Miksi olen partiolainen: Pienenä haaveilin par-
tiolaisuudesta, mutta se ei toteutunut. Aikui-
sena lähdin mukaan lapsen mukana. Partio on 
minun syyni ulkoilla!

Lempipartioihanne ja miksi: Vaikea valita yksi 
ihanne, kun kaikki ovat tärkeitä… Itsensä kehit-
täminen ihmisenä ja elämän totuuden etsimi-
nen ovat minulle ajankohtaisimpia juuri nyt.

Unohtumattomin partiokokemus: Kesähel-
teellä suurleiri Ilves -19:sta odottamassa pa-
raatin lähtöä 5000 muun kanssa. Ruutanan kal-
liolla syyskuussa -20, taskulamppujen ja myrs- 
kylyhtyjen valossa lupauksen antotilaisuus. 

Mari Äijälä

Partiolainen vuodesta: 1998

Pestit: Hallituksen sihteeri ja jäsenrekisterihoi-
taja

Mitä se tarkoittaa: Tehtäväni on jäsenelle mel-

ko näkymätön, sillä sihteerinä kirjoitan pöytä-
kirjat hallituksen kokouksista ja jäsenrekis- 
terinhoitajana tehtävänäni taas on huolehtia 
partiorekisteri Kuksaan liittyvistä seikoista, 
esimerkiksi pesteistä ja jäsenyyksistä.

Miksi olen partiolainen: Partio on harrastus, 
joka mahdollistaa uusien taitojen oppimisen 
monella elämän osa-alueella: se tutustuttaa si-
nut niin luonnon ihmeellisyyksiin ja erätaitoi-
hin kuin käytännöllisiin jokapäiväisiin arjen 
taitoihin.

Lempipartioihanne: Tämä oli vaikea valita, sillä 
partioihanteet ovat kaikki varsin hyviä ohje-
nuoria hyvään elämään: “olla luotettava” ja 
“kunnioittaa toista ihmistä”. “Kehittää itseään 
ihmisenä” on kuitenkin tässä vaiheessa par-
tiouraani puhuttelevin, sillä tykkään haastaa it-
seäni ja oppia uusia asioita -on se sitten urhei- 
luharrastus tai kulttuuria! 

Unohtumattomin partiokokemus/-muisto: 
Lippukunnan vaellus Kilpisjärvelle, olikohan se 
vuonna 2006? Vaikka vaelluksella emme kesä-
kuisten lumikinosten vuoksi saavuttaneetkaan 
kohdettamme Haltia, syntyi intohimo Lappiin 
ja vaeltamiseen. Ja iso rinkallinen hyviä muis-
toja!



Sudet

Tässä sudenpen-
penturyhmä 

Susien tekemä 
kuvaelma eläi-
mistä ja niiden 

jalanjäljistä





Ilvekset

Olemme hölmöjä sudareita ja meitä karvaisia on kahdek-
san. 

Meidän sileät nimet ovat kulmikas Oliver, sininen Noa, tuli-
nen Nopa, kirpeä Nopsu, outo Pyry, mutkikas Veikka, likai-
nen Topi ja makea Topias. 

Pyöreät johtajat ovat kahvinmakuinen Tiia ja savinen Jenni.

Meidän sorsamaisessa laumassa on pelkkiä kylmiä poikia. 

Suoritamme kuumaa lemmikki-merkkiä ja olimme tuuli-
sella maatilalla mustalla retkellä. 

Olemme tehneet myös räjähtäville lepakoille sähkönsinisiä 
pönttöjä. Ne kiinnitimme kaljuihin puihin lippukunnan laa-
vun lähellä. 

Yhtenä kertana teimme pörröisen nuotion jossa valmistet-
tiin ruokaa. Savuavista nuotiopopcorneista osa poltettiin 
pohjaan. 

Tämä tarina on kirjoitettu siten, että ensin kirjoitettiin 
asiat ja sitten keksimme adjektiiveja eli kuvailevia sanoja, 
jotka lisättiin tekstiin lopuksi. 

Tarinan kirjoittamisen jälkeen Ilvekset ovat olleet laavu-
retkellä, jossa lauman uudet jäsenet antoivat sudenpennun 
lupauksen. Kävimme myös porukalla myymässä adventti-
kalentereita Linnavuoressa. 

Kuvat: Tiia Paavilainen 



Olimme retkellä maatilalla, jossa asui kanoja ja vuo-
hia. Matkaan maatilalle meni aikaa 20 minuuttia. 
Maatila oli Linnavuoressa. Menimme sinne kävellen. 
Siellä oli kivaa. Maatilan emäntä Leena lypsi yhden 
vuohen, jotta me näkisimme miten se tapahtuu. Vuo-
henmaidosta voi tehdä esimerkiksi hyvää pullaa ja 
jäätelöä. Kuulimme paljon uutta tietoa, kuten että ka-
nat syövät mielellään vuohenmaidosta tehtyä viiliä. 
Me söimme retkellä omia eväitä ja annoimme vuohille 
porkkanaa ja omenoita. Leena kertoi, että hänkin on 
ollut partiossa lapsena. Retki oli osa meidän lemmik-
ki-jälkimerkkiä, jota olemme tehneet syksyn ajan. 

Terveisin:
Ilvekset-sudenpentulauma

 

Ilvesten vuohiretki



Seikkailevat 
PikkuAnkat
PikkuAnkkoja on 15 tyttöä ja poikaa. Meillä on vas-
tuunkantajia, tunnelmanluojia, hauskoja heppuja, 
voimaa, kädentaitoa, johtajatyyppejäkin löytyy, se-
kä kekseliäitä ja kokeneita partiolaisia.

Seikkailijoiden ikäkausiohjelma painottaa retkeilyä 
ja omatoimisuutta. Tämän vuoksi olemmekin paljon 
Launiajärven laavulla, Kauniaisissa maalla tai ret-
keilemme kotiseudulla. Siirryimme sudenpennuista 
seikkailijoiksi joulujuhlassa 2019. Kevään suunni-
telmat menivät vähän mönkään typerän viruksen 
vuoksi, mutta #kotikolona -merkkiä suoritimme 
itsenäisesti ahkerasti. Ja kun rajoitukset höllenivät 
kesäkuussa, saimme vihdoin annettua seikkailijalu-
pauksemme omassa ”Pysy kaukana”-retkipäiväs-
sämme. 

Elokuussa lippukunnan kesäleirillä oltiin myös suu-
ri lukuisena osallistumassa, sehän on partiota par-
haimmillaan! Syksyllä kävimme Intianlahden 
muinaisuomassa, luitkin siitä ehkä lippukunnan 
facebookista! Lippukunnan syysvaellukselle meitä 
osallistui monta. Syyskaudella on ehditty myös 
osallistumaan Pirkkalassa järjestettyihin H7- seik-
kailijakisoihin. Lokakuun lopussa oli uusimmille 
PikkuAnkoille lupauksen anto Ruutanan läheisellä 
kalliolla, pimeä metsä on aika jännä kokemus! 

Kuva: Kaisa Hautakoski 

Kuva: Heidi Laakso 



Lippukunnan yhteinen syysvaellus järjestettiin 
26.-27.9.2020. Vaellukselle valmistauduttiin 
etukäteen jakautumalla ruoka- ja telttavartioi-
hin. Ruuat valittiin annetuista vaihtoehdoista ja 
ne tultaisiin valmistamaan trangioilla maas-
tossa. Lauantai aamuna Linnavuoressa pakat-
tiin reppuihin ruokatarvikkeet ja yhteisiä 
varusteita, omien tavaroiden seuraksi. Partio-
laiset pakkautuivat autoihin ja retkue siirtyi 
Seitsemiseen, Multiharjun pysäköintipaikalle. 
Lippukunta oli ennätysmääräisesti paikalla, lä-
hes 40 SaVa:laista!  

Molempina päivinä vaellus sujui kauniissa 
säässä, oli hämmästyttävän lämmintä vuode-
naikaan nähden. Yöllä oli silti syytä olla kun-
nolla lämmikettä ja kosteutta oli aika paljon. 
Vaellusreitit oli valikoitu etukäteen ja ne eteni-
vät kauniissa vaihtelevassa maastossa ja olivat 
sopivia päivän vaellukselle. Menomatkalla osa 
huomasi polulta poikkeavan lähteen paikan ja 
nauttivat vesitäydennyksestä. Yöpymispaikka-
na toimi Kirkas-Soljasen ranta. Muutama roh-
kea tarkeni testata jopa järven uimakelpoi- 

suutta! Yöpymispaikalla alkoi hämärän lähes-
tyessä olla ruuhkaa, onneksi me olimme olleet 
ajoissa paikalla ja saaneet teltat ja riippumatot 
paikoilleen. Muita retkeilijöitä tuli poluilla vas-
taan runsaasti. 

Soljasten alueella on kaunista suomaisemaa, 
jossa oli mukava kulkea puisia lavoja pitkin. 
Edellisen viikon kylmemmät ilmat olivat vär-
jänneet rahkasammaleet punertaviksi ja osa 
metsien lehtipuista oli tiputtanut keltaiset leh-
tensä. Vaelluksella oli tosi kivaa. 

PikkuAnkat

Lippukunnan syysvaellus 
Seitsemisessä

Kuva: Heidi Laakso 



Mehukatit

Tarpojaryhmä Mehukatit on aktiivinen ja sosi-
aalinen kahdeksanhenkinen partioryhmä. 

Mehukatit tykkäävät liikunnallisista aktivitee-
teista ja leipomisesta.

Tarpojana saa vaikuttaa asioihin enemmän 
kuin seikkailijana. Olemme väillä hieman ylie-
nergisiä.

Ryhmän tarkoituksena on rakentaa piparkak-
kumajakka joulujuhlaan. Se on luovuustarpon 
(tarppo on puolen vuoden mittainen ohjelma) 
huipennus.

Hyvää Joulua!

Sade Helmi Nytorp

Suunnistettiin kilometrin lenkki venerantaan, 
josta lähdimme melomaan.

Lähdimme kohti saarta x, mutta tuuli niin pal-
jon, että emme olisi selvinneet aallokosta. Py-
sähdyimme saarelle, joka oli täynnä muurahai- 
sia.

Söimme nuudeleita ja tämän jälkeen joimme 
mustikkamehua. Mukaan piti ottaa mystinen 
itseään muistuttava lego-ukko. Lego-ukkojen 
avulla teimme tarpojasiirtymäriitin siellä saa-
ressa ja sen jälkeen lähdimme takaisin leiripai-
kalle.

Joonas ja Aaron

Tarpojariitti

Kuva: Jarkko Mäkiranta 

Kuva: Jarkko Mäkiranta 



Oltiin poikien kanssa koitolla 2020...

Oli aika märät tunnelmat. Eräs vartiomme jäsen on-
nistui upottamaan kumisaappaansa yli nilkan mutta 
onnistui saamaan kengän pois mudasta ja selvisi 
kastumatta.

Päästyämme yöpymispaikalle pystytimme teltan. 
Saatuamme teltan pystyyn laitoimme iltapalaa, joka 
oli Snackpot. Toisesta ryhmästä eräs henkilö yöpyi 
meidän teltassa, jonka me kannoimme ja kokosim-
me ja purimme.

Toisena päivänä lähdimme kävelemään jyrkkää ala-
mäkeä alas ja pääsimme taukopaikalle. Nukuimme 
toisen yön jyrkässä mäessä. Voitimme kisan jossa 
piti lähetää kuvia Instagram-tilille. Paras kuva voitti 
eli meidän juustokakkukuva.

Risto, Samu ja Eljas

Koitto

Koitto on Nokian Erä-
veikkojen tarpojille vuodesta 2010 

 alkaen järjestetty kahden yön haikki. 
  Koitolla syksyllä tarpojiksi siirtyneet antavat 

  tarpojalupauksen. Haikin ajankohdaksi on 
  vakiintunut lokakuun viimeinen viikonloppu. 
  Koitolle on  useana vuonna osallistunut tarpo-

    javartioita myös Pirkan pojista ja vuosina 
   2019 ja 2020 myös Sata-Hämeen 

             Vasamista.

Kuva: Timo Kervinen

Kuva: Samu Kervinen



Olemme reipas kolmen hengen tarpojavartio, 
joskin siirrymme todennäköisesti samoajiksi 
joulun jälkeen. Meitä on tosiaan vain kolme, jo-
ten taidamme olla lippukunnan pienin ryhmä. 
Ryhmäämme kuuluvat Saara, Tommi ja Vili. Li-
säksi kokouksissamme pyörii joku aikuinen eli 
luotsimme Timo. Pienestä koostamme huoli-
matta meillä on ainakin yhtä paljon ellei enem-
mänkin partiomieltä kuin isoilla ryhmillä. 

Kultakalaliitto on aktiivinen vartio ja olemme-
kin saaneet paljon aikaan tänäkin vuonna. Ko-
rona ei meitä keväälläkään pysäyttänyt vaan 
pidimme rohkeasti kiusallisia puhelinkokouk-
sia. Alunperin talvileiriä varten suunnittelimme 
ja toteutimme hienoakin hienomman leiriportin, joka tosin päätyi vasta kesäleirille 

koronan tullessa väliin. Askertelimme itse kau-
den alussa korona-pelin, josta tuli varsin hieno. 
Viime pelin voittajasta ei tosin ole päästy vielä 
sopimukseen.

Tänä syksynä otimme projektiksi tämän Vasa-
ma-lehden (jota parhaillaan luet) toteutuksen. 
Kultakalaliitto on myös vaeltanut tänä vuonna 
kolme kertaa, kesällä Joutsijärvellä Kalafisujen 
kanssa, syksyllä Seitsemisessä lippukunnan 
syysvaelluksella ja lokakuussa Nokialla Koitto-
haikilla. Koloiltoihimme mahtuu myös huumo-
ria ja hauskaa yhdessä tekemistä. 

Saara 

Kultakalaliitto

Kuva: Saara Kuronen
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Kuva: Timo Kervinen 



Instagram-päivityksiä Koitolta



Lippukuntamme tarpojat eli Kultakalaliitto ja 
Mehukatit osallistuivat syysloman viimeisenä 
viikonloppuna Evolla järjeestettyyn tarpojien 
taitopäivään. Taitopäivän teemana oli rescue ja 
pääsimmekin tutustumaan monipuolisesti pe-
lastamisen ja pelastautumisen saloihin. Opim-
me päivän aikana paljon uutta. Monet asiat 
olivat sellaisia, joista emme olleet koskaan 
kuulleet tai joita emme olleet koskaan ajatel-
leet.

Ensimmäisellä rastilla pohdittiin, 
miten toimitaan hirvikolarin sat-
tuessa itselle tai vieraalle. SaVa-
laisten pitämällä rastilla päästiin 
harjoittelemaan kadonneiden et-
simistä metsästä ja tutustumaan 
etsintäpartiotoimintaan. Opimme 
myös, että vessapaperi on tässä 
olennainen varuste. Sen jälkeen 
suuntasimme telttarastin luokse. 
Siellä sukelsimme puolijoukkue-
telttaan makuupusseissa ja har-
joittelimme nopeaa poistumista 
teltasta, kun sinne purskahti sa-
vua. Tämän jälkeen oli aika ko-
keilla tulentekoa ilman tulitikkuja. 
Saimmekin liekkejä aikaan niin 

tuluksilla, kuin pattereilla ja teräsvillalla. Sitten 
kokeiltiin rinkan ja vaelluskenkien korjaamista 
ilmastointiteipillä. Viimeisellä rastilla oli palo-
kunta opettamassa sammutuspeitteiden ja kä-
sisammuttimien käyttöä. Se olikin yllättävän 
hauskaa ja monen osallistujan lempirasti. Kai-
kenkaikkiaan erittäin hyödyllinen ja opettavai-
nen päivä, josta jäi paljon käteen. 

Saara

Tarpojien taitopäivä
Kuva: Veeti Wallenius / Hämeen Partiopiiri 

Kuva: Veeti Wallenius / Hämeen Partiopiiri 



Kalafisut
Ryhmän lempinimet: Kaltsufisuset, Kalapuikot, Tei-
niangstit, Fisut

Keski-ikä: 16,0 vuotta

Vahvuus: 6+1 (Gari) 

Kokoontumisaika: keskiviikko klo 17-21                      

Lempijuoma: kaakao

Lempiruoka: perunamuussi ja feta

Lempibiisi: Miika ja Minna & Mä joka päivä töitä teen

Maskotit: Lance, Gari, Mirri ja Batman

Erityisosaamisemme: kaikenlainen ruoanlaitto

Paras partiomuistomme: yöretket esim. melontareis-
su ja haikit, KESÄLEIRI 2020

Status: ovimatto, työrotta

Vapaa sana: olemme iloinen ja lennokas samoajavar-
tio, josta löytyy myös lempeitä piirteitä. Olemme par-
haimmillamme duunissa. (Teltassa nukkumassa...) 
Anna meille jokin nakki, me teemme sen! (Tai emme 
tee...) Olemme myös ahkeria varainkerääjiä! (Osa 
enemmän, osa vähemmän...) Kokoonnumme kerran 
viikossa seurakuntatalon kellariin rakkaudella väsä-
tyssä nurkkauksessamme, jonka pidämme aina mah-
tavan siistinä ja puhtoisena! 

Kuva: Timo Kervinen



Matkamme starttasi Linnavuoren seurakunta-
talolta, josta meidät kuljetettiin Joutsijärvelle 
Ulvilaan. Rinkkamme painoivat kuin synti ja jo-
kainen osallistuja muodosti omat skeemansa 
päivän säästä. Saimme kartat ja tottakai olimme 
täysin kartalla ja lähdimme taivaltamaan kohti 
tuntematonta. Ensimmäinen tauko pidettiin 
muutaman kilometrin jälkeen ja jo tässä vai-
heessa osa taivaltajista oli poikki. Illaksi saa-
vuimme kauniille järvenrantapaikalle, jossa 
yövyimme. Varasimme hyvät paikat teltoillem-
me ja reissuseuramme Kultakalaliitto katsasti 
puut, joihin he kiinnittivät riippumattonsa. 

Ruokailimme varsin maittavasti ja onnistuim-
me sulattamaan bägiä. Ennen nukkumaanme-
noa rakensimme myös vaahtokarkeista ja 
tikuista varsin vakuuttavia taideteoksia. Nuk-
kumaan menimme luultavasti melko varhain, 

kun ensiksi olimme syöneet sipsit ja riehuneet 
teltassa. 

Aamulla heräsimme harmaaseen aamuun ja 
valmistimme aamupuurot ja murmelit viimei-
sistä puhtaista juomavesistämme… Kasasimme 
teltat ja kamat varsin nopeasti. Pian aamupalan 
jälkeen lähdimme tarpomaan jo eteenpäin. Kii-
pesimme painostavassa kelissä Golgatalle ja 
laskeuduimme suoalueelle, jossa alkoi sataa 
sitten ihan huolella. Motivaatio alkoi olla vä-
hissä, mutta kiisimme eteenpäin. Ruokatauon 
pidimme paikassa, jossa satoi kaatamalla ja oli 
kylmä. Perunavetemme ei kiehunut ja tuli sam-
mui. Lopulta söimme raakaa perunaa, manda-
riineja ja porkkanaa. Piilouduimme sadetta 
matalaan puukatokseen ja keräsimme katseita 
tällä tempullamme. Ravitsevan lounaan jälkeen 
jatkoimme matkaa ja pääsimme vihdoin täyttä-
mään juomapullomme. Se olikin varsin odotet-
tua, sillä vetemme olivat loppuneet jo aikoja 
sitten.  Matkamme jatkui kohti autiotupaa ja 
kun loppumatkan pituudesta ei tässä vaiheessa 
ollut harmainta aavistustakaan, niin alkoi olo 
olemaan melko toivoton. Meni iäisyys ennen 
kuin yöpaikka häämötti horisontissa ja kun 
päästiin perille, lähtivät joukkoamme johtaneet 
muutamat Kalafisut takaisin poimimaan kauas 
taakse jääneen jalkakipuisen toverin rinkkoi-
neen. Olimme melko helpottuneita perillepää-
systä, sillä olimme varmoja lämpimissä 
sisätiloissa vietettävästä seuraavasta yöstä. Sitä 
ei kuitenkaan kauaa kestänyt, kun takan ha-
vaittiin savuttavan sisälle. Siihen väliin sitten 
päätimme pitää ruokatauon, jonka aikana val-
mistimme uudeksi suosikiksemme muodostu-
nutta partioruokaamme, eli fetaa ja peruna- 
muusia. Koskaan aiemmin ei tämä yhdistelmä 
ole yhtä houkuttelevalta kuulostanut.  

Joutsijärven haikki 3.-5.7.

Kuvat: Timo Kervinen



Koska tuvasta ei löytynyt fisuille savutonta 
paikkaa, pystytimme teltan. Päätimme koko 
jengi (yhtä fisua lukuunottamatta) sulloutua 
yhteen telttaan koska ketään ei huvittanut pys-
tyttää kahta telttaa. Kaikki vaatteemme ja ken-
kämme olivat märkiä, joten loihdimme sinisistä 
muovipusseista kengät, joita kutsuimme uga-
bugiksi. Hoimme myös koko illan hokemaa: 
“ugabuga yaas queen” Loppuillan kyhjötimme 
teltassa ja siellä vietetyn melko ahtaan ja levot-

toman yön jälkeen olomme oli mittaamatto-
man virkeä. 

Seuraavana eli haikin viimeisenä päivänä au-
ringonpaiste helli meitä, mutta me emme helli-
neet haikkiseuraamme, joka joutui taas 
yllättäen odottamaan kun fisuset suorittivat 
aamurutiininsa kaikessa rauhassa. Lopulta 
pääsimme jatkamaan taipaleemme loppuun. 
Ylitimme vesistön peräti kaksi kertaa ja seuru-
eemme päätyi jopa youtubeen asti. Yksi kalafisu 
napattiin kyytiin matkan varrelta, mutta muut 
kävelivät viimeiselle taukopaikalle asti. Siellä 
leiriydyimme laiturille ja keittelimme järvivettä 
kaikessa rauhassa, kunnes huomasimme kei-
tinvetemme sisältävän mitä ilmeisimmin levää. 
Se tosin oli jo menoa siinä vaiheessa. Viimeiset 
kilometrit kuljettiin musiikin voimalla (pahoit-
telumme Kultakalaliitolle, jos musiikkima-
kumme häiritsi teitä). Kun lähtöpaikkamme 
häämötti, juoksimme sinne jaloilla joihin koh-
distuvaa valtavaa kipua vain hetkeä aiemmin 
voivoteltiin. Parkkipaikan reunalla odotimme 
kyytiämme saapuvaksi miltei tunnin ajan. Tus-
kin koskaan olemme tahtoneet kotiin partio-
reissulta yhtä kovasti kuin tuolloin. Siitä 
huolimatta saimme retkestä kuitenkin hyvät 
muistot ja tarinat, joita kertoa eteenpäin vielä 
pitkään. 

Kalafisut



Ko-Gi
Mikä ihmeen Ko-Gi?

Partiojohtajajatkokoulutus, eli Ko-Gi, on toiselta 
nimeltään Kolmiapila-Gilwell –koulutus, on Suo-
men Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutus 
on suunnattu aikuisille, jotka toimivat partiossa ja 
haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja 
menetelmiin, sekä kehittää omaa toimintaansa 
partiojohtajana ja viedä suomalaista partiotoimin-
taa eteenpäin.

Koulutus muodostuu toimintaosasta ja kurssiosis-
ta, joilla toimitaan paljon luonnossa. Toimintaosa 
sisältää projektimuotoisena toteutettavan kehittä-
mishankkeen, pohdintatehtäviä sekä valinnaisen 
syventävän oppimistehtävän. 

Nokialta meitä oli vuoden 2020 vaelluskogilla 138 
minun ja Jarkon (Mäkiranta) lisäksi mukana nopa-
lainen (Nokian Partiotytöt) Rassu ja kurssin aikana 
meistä muodostuikin varsin tiivis porukka, jonka 
yhteydenpito on jatkunuta myös kurssin jälkeen. 

Etä- ja lähijohdantoa

Keväällä alkanut koronapandemia vaikutti myös 
ko-gi-kurssin järjestelyihin ja alun perin maalis-
kuulle suunniteltu johdanto-osuus toteutuikin 
poikkeuksellisesti lähitapaamisen sijasta viikonlo-
pun mittaisena etäjohdantona verkossa. Johdannon 
teemana ollut ryhmäytyminen ja toisiin tutustu-
minen sujui kuitenkin myös verkon välityksellä yl-
lättävän hyvin. 

Varsinainen lähitapaaminen päästiin pitämään ke-
säkuun lopussa Liedossa Liesan majalla. Viikon-
loppuun kuului vaellukselle valmistautumista, 
mutta myös edelleen toisiimme tutustumista sekä 
teoriatietoa partiosta. Kokonaisuutena Ko-Gi-
koulutukseen kuuluu laajasti tietoa partiosta, niin 
perusteita strategiasta peruskirjaan, kuin vapaaeh-
toisten roolin huomioimista ja toiminnan kehittä-
mistäkin. Erityisesti kurssilla syvennytään omaan 
johtajuuteen ja erilaisiin johtamisen teemoihin, 
mihin kurssia antoikin paljon ajatuksia.

Vaellus Kilpisjärvellä

Ko-Gin kurssiosuus huipentui vaellukseen Kilpis-
järvellä elokuussa 2020. Matkaan lähdettiin Kilpis-
järven retkeilykeskukselta perjantaina 14.8. ja 
paluu samaan paikkaan tapahtui lauantaina 22.8. 
Yhdeksän päivän mittainen vaellus sisälsi yhden 

asemapäivän ja maltilliset päivämatkat, sillä joka 
päivä käytimme reilusti aikaa myös kouluttautu-
miseen vaeltamisen ohessa. Vaelluspäivät kuljim-
me omissa lintuvartioissamme, joissa myös 
majoituimme ja teimme ruuat. Meidän vaellusvar-
tioomme kuului minun ja Jarkon lisäksi Jukka Ou-
lusta ja Jenni Etelä-Suomesta.

Vielä pari päivää ennen vaellusta sää näytti suosi-
van ja paksuimmat villapaidat ja takit jätettiin pois 
rinkoista, jotka siitä huolimatta painoivat lähteissä 
lähemmäs 30kg ja joillain vähän ylikin. Erämaassa 
sää on kuitenkin usein arvaamaton ja ensimmäisiä 
päiviä siivittikin parhaimmillaan noin 15m/s pu-
haltava tuuli (joka onneksi suurimmalta osin oli 
myötäinen) ja satoipa yhtenä yönä Saanalle lunta-
kin. Tuulesta huolimatta niin teltat kuin vaeltajat-
kin pysyivät kuitenkin maassa (yhtä kadonnutta 
partiohuivia lukuun ottamatta) ja vältyimme suu-
remmilta sateilta, minkä lisäksi saimme nauttia 
auringonpaisteestakin. Yhtenä päivänä saattoi jopa 
vaeltaa shortseissa ja t-paidassa kun taas joinain 
iltoina päälle piti yöksi pukea kaikki mahdollinen 
rinkasta löytyvä vaatetus pipoa, tuubihuivia ja vil-
lasukkia unohtamatta.

Vaellusreittimme kiersi Saanajärveltä Norjan kaut-
ta Saarijärvelle ja huikean Salmikurun kautta Ter-
misjärven maisemiin. Termisjärven asemapäivän 
jälkeen suuntasimme takaisin Saanalle päin viet-
täen yhden yön Marjajärvien maisemissa. Saanan 
tuntumassa vietimme kaksi viimeistä yötä ja toi-
seksi viimeisenä vaelluspäivänä kävimme huiput-
tamassa Saanan (1029m).

Rakkoja lukuun ottamatta suuremmilta vahingoilta 
vältyttiin. Ruoka oli erinomaista ja kahvi ja kaasu-
kin riittivät koko reissun ajaksi. Maisemat olivat 
upeita ja matka itseen ja omaan johtajuuteen an-
toisa. Kiitos Jarkon, oli meidän vartiollamme koko 
reissun ajan hienoimmat katosrakennelmat suoja-
namme ja allekirjoittaneella aamukahvit aina val-
miina herätessä. 

Lämmöllä suosittelen Ko-Gille (erityisesti vaellus-
muotoiselle) lähtemistä kaikille partiojohtajille!

Terkuin yks varis,
Kaisa “Kassu” Hautakoski

Saana.  Kuva: Kaisa Hautakoski



Jarkko - Kehittämistehtävä Vesi

Aihe: Selvittää vesielementin laajempia hyödyn-
tämismahdollisuuksia lippukunnan toiminnassa 
tuoden uutta, kiinnostavaa ja mielekästä toimin-
taa lapsille, nuorille ja aikuisille.

Aikataulu: Kehittämistehtävä toteutuu vuoden 
2021 aikana.

Projektiryhmä: Mukaan ovat tervetulleita lippu-
kunnan johtajiston (nuoret ja aikuiset) jäsenet.

Mikäli kiinnostuit, niin laita viestiä! 
jarkko.makiranta@partio.fi 

Kaisa - Kehittämistehtävä Pestit

Aihe: pestijärjestelmän jalkauttaminen lip-
pukunnan toimintaan, sisältäen muun muas-
sa pestiavaimen käyttöönoton, pestit 
lippukunnassa, vapaaehtoisten motivoinnin 
ja kiittämisen, sekä osaamisen kehittämisen 
ja lippukuntakansion luomisen

Aikataulu: Projektisuunnitelman on tarkoitus 
valmistua ja projektiryhmä pestata vuoden 
loppuun mennessä, minkä jälkeen kevään 
ajan on toteutusvaiheen aika ja kehittämis-
työn olisi tarkoitus valmistua kesän 2021 ai-
kana.

Projektiryhmä: Projektiryhmään toivon osal-
listuvan mahdollisimman monenlaisia hen-
kilöitä, niin iän, partiotaustan kuin nykyisen 
pestinkin osalta. Siis olitpa vaeltaja tai aikui-
nen, jo toiminnassa oleva tai partiolaisen 
huoltaja, niin nyt on hyvä hetki tutustua ja 
vaikuttaa lippukunnan toimintaan! Aikataulu 
on joustava ja jokainen voi osallistua itselleen 
sopivin resurssein, kunhan kertoo niistä 
avoimesti, jotta voimme jakaa tehtävät sen 
mukaisesti. Suurimpana kriteerinä pestiryh-
mään osallistuvalle on halu kehittää lippu-
kunnan toimintaa vapaaehtoistyön 
näkökulmasta.

Mikäli kiinnostuit, niin laita viestiä! 
kaisa.hautakoski@partio.fi 

Kehittämishankkeiden 
kuvaukset

Vähän kylmä, mutta kaikki OK.   Kuva: Kaisa Hautakoski

Ko-Gi 138 ja Saanan huiputus! Kuva: Ville Tarhala

Kuva: Kaisa Hautakoski



Mikä on turva-aikuinen?
Moi kaikille. 

Olen Mikko Penttilä, 38 vuotias SaVa:n uusi turva-aikuinen. Perheeseeni kuu-
luu 7 ja 9 vuotiaat tytöt, vaimo ja Lemmu-koira. Vuonna 2015 muutimme per-
heeni kanssa Linnavuoreen. Satahämeen Vasamissa on tullut oltua nyt 3 vuotta, 
mutta oma partiourani alkoi Jurvan Saloveikoista jo yli 30 vuotta sitten.

Turva-aikuisena tehtäväni on olla helposti lähestyttävä ja tuttu aikuinen, jolta 
kaikki lippukunnassa tietävät voivansa kysyä neuvoa tai kertoa häirinnästä, 
kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta. Olen osallistunut aktiivisesti lei-
reille ja retkille ja yksi turva-aikuisen tärkeimpiä tehtäviä onkin tehdä itsensä 
tutuksi lippukunnan lapsille ja nuorille, jolloin heidän olisi helpompi lähestyä 
minua.

Turva-aikuisen pesti juontaa juurensa Suomen Partiolaisten julkaisemasta 
Turvallisesti yhdessä –ohjeesta, joka on meillä SaVa:kin otettu käyttöön. Tur-
vallisesti yhdessä –ohjeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvoin-
tia, lapsen oikeuksien toteutumista ja partiotoiminnan laatua. Turvallisesti 
yhdessä –ohjeella halutaan varmistaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäminen toteutuu kaikessa partiotoiminnassa.

Pesti pitää sisällään mm. niin uusien ryhmänjohtajien ohjeistamista, kuin lip-
pukunnan täysi-ikäisten ja ryhmänjohtajien Turvallisesti yhdessä -koulutus-
ten suorittamisen valvomista sekä tarvittaessa ryhmänjohtajien vapaaehtoisia 
rikostaustan selvityksiä.

Oma turva-aikuisen pestini on vasta alussa ja paljon on vielä opiskeltavaa ja 
tehtävää.

Ota rohkeasti yhteyttä mikäli jokin asia mietityttää.

Mikko Penttilä
Puh ja Whatsapp: 0407295702 tai lemmuko+sava@gmail.com



Kalafisujen top 5 
retkivinkit

1. Ei perunaa

2. Kolmen hengen teltta riittää 
hyvin viidelle

3. Ruokaöljy toimii hyvin leivän 
päällä

4. Tarkista, että järvivesi ei sisällä 
levää ennen kuin teet sillä ruokaa

5. Älä jätä teltan sadesuojan ka-
saamista viime tippaan

Vasama -lehden ulkoasun ja taiton 
toteuttivat Kultakalaliiton tarpojat 
Luovuus -tarpon majakkana. Tait-
tamisessa käytimme ilmaista Scri-
bus -ohjelmaa ja taittoa tehtiin 
kolmena iltana, jotka venyivät hie-
man tavallista pidemmiksi. 

Toimitus kiittää kaikkia juttujen 
kirjoittajia, piirtäjiä & kuvaajia.

Tee-se-itse Alpen

Mikäli puuro ei nappaa aamupalana retkeilles-
sä, mysli on hyvä vaihtoehto. Retkievääksi läh-
tevän myslin koostumukseen kannattaa kui- 
tenkin kiinnittää huomiota, jotta pysyy kylläi-
senä lounaaseen asti. Tämän äitini kehittele-
män myslireseptin juuret ovat Sveitsissä, jossa 
hän oli au-pairina 1970-luvun alussa pienessä 
alppikylässä. Kylän ruokakaupasta retkievääksi 
löytyi Alpen-nimistä mysliä, ja Suomeen pa-
lattuaan äitini teki saman tapaista mysliä itse. 
Reseptiä on helppo muuttaa oman maun mu-
kaiseksi ja retkelle lähtiessä kannattaa sekoit-
taa maitojauhe valmiiksi myslin sekaan, jolloin 
aamupala valmistuu vain vettä lisäämällä.

Minttu Kervinen

1. Seos
2 dl hunajaa
1,5 dl rypsiöljyä

  
2. Seos

10 dl isoja kaurahiutaleita
1,5 dl pellavansiemeniä
2 dl vehnäleseitä
1 dl kookoshiutaleita
1,5 dl seesaminsiemeniä

  
3. Seos

10 dl pieniä kaurahiutaleita
3 dl auringonkukansiemeniä
1 dl vehnänalkioita

rusinoita
kuivattuja hedelmiä
pähkinöitä

  
- Laita uuni lämpenemään +255 asteiseksi  
- Lämmitä hunaja ja öljy juoksevaksi seokseksi
- Tee 2. seos ja lisää hunajaöljy sen joukkoon
- Levitä 1. ja 2. seoksen sekoitus kahdelle uuni-
pellille ja paahda kauniin ruskeaksi 
- Paahtamiseen menee n. 10 min kiertoilmalla 
- Sekoita varovasti välillä, jotta seos paahtuu 
tasaisesti
- Tee 3. seos ja lisää se uunissa olleeseen seok- 
seen sen jäähdyttyä
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Seuraa somessa
facebook.com/SaVaPartio        instagram: @sava.partio        sava-partio.fi

Tekijät



Sudenpentu
Iloinen, energinen, viaton.
Tekee retkiä pesästään ulkopuoliseen 
maailmaan, vielä kuitenkin lähellä 
kotipesää.
Ikä: 7-9v
Väri: Auringonkeltainen
Eläin: Susi
Ryhmä: Lauma

Seikkailija
Innokas, aktiivinen, ulospäinsuun-
tautunut.
Seikkailee rohkeasti jo pidemmällekin, 
tutkimusmatkailijan lailla.
Ikä: 10-12v
Väri: Hiilloksenoranssi
Eläin: Kettu
Ryhmä: Joukkue

Tarpoja
Varma, kova, asiallinen.
Kulkee aktiivisesti ja toiminnallisesti 
haastavassakin maastossa. 
Ikä: 12-15v
Väri: Kanervanvioletti
Eläin: Ahma
Ryhmä: Vartio

Samoaja
Luonnonläheinen, joustava, innovatii-
vinen, omavarainen.
Liikkuu ympäristöstään kiinnostu-
neena, tunnustellen eri maisemia ja 
maastoja.
Ikä: 15-17v
Väri: Metsänvihreä
Eläin: Ilves
Ryhmä: Vartio

Vaeltaja
Vahva, turvallinen, luonnonläheinen, 
aikuismainen
Etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja 
avoimin mielin toivomaansa 
päämäärään.
Ikä: 18-22v
Väri: Karhunruskea
Eläin: Karhu
Ryhmä: Vartio

Ikäkaudet


