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Käsittämätöntä kuinka harvoin sitä nykyään saa lähdettyä luontoon
retkeilemään. Tuntuu, ettei aikatauluun vain saa järjestettyä sopivaa
aukkoa. Kiireen täytteisessä arjessa vapaa-ajan merkitys unohtuu. Kalenteri täytyy kokouksista ja tapaamisista ja muulle ei vaan jää tilaa.
Muutama viikko sitten sain kuitenkin järjestettyä retken ystäväni
kanssa nuuksioon. Vaikka tuntuikin aluksi pahalta ajatella kaikkia
kesken olevia asioita, jotka odottivat kotona, stressi unohtui nopeasti.
Vain muutama askel pois Haukkalammen parkkipaikalta ja ympäröivä
luonto tyhjensi mielen kaikesta turhasta.
Nuuksio on ehkä liiankin lähellä, niin lähellä, että se on helppo unohtaa. Käykää pyörähtämässä, vaikka vain sunnuntai aamupäivän.
Takaan, että stressi ja muut huolet siirtyvät taatusti taka-alalle.
Itse olen päättänyt kirjoittaa kalenteriini tapaamisten lisäksi myös pakollista vapaa-aikaa.
TapMe lopettelee pikkuhiljaa kesälomaansa ja toiminta jatkuu. Muistakaa ilmoittautua syksyn kursseille Petrille viimeistään elokuun
lopussa.
Kristian Henriksson
LPKJ

Pääkirjoitus



Hallituksessa puhuttua
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•
•
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•
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TapMen nettisivut ovat vihdoin täysin uudistuneet. Paljon infoa
tulevasta ja menneestä löydät osoitteesta www.tapme.fi. Johtajille
tarjotaan myös tilityslomakkeita ja tapahtumaraportteja tulostettavaksi.
Syksyllä järjestetään jälleen Tapailu-kaupunkisuunnistus,
jossa TapMe on lupautunut hoitamaan ainakin yhden rastin
kokonaisuudessaan. Suunnistus on yhden arki-illan mittainen eikä
sen suunnitteleminenkaan vaadi paljoa aikaa. Tulkaa kaikki mukaan,
niin saadaan samalla mainostettua lippukuntaamme. Vartiot voivat
osallistua suunnistukseen. Kaikki ilmoittautumiset Anskille.
Kiitämme kaikkia Ranta ’06-leirille osallistuneita. Kiitos ja kumarrus
etenkin pienelle johtajaporukalle kaikkien johtajien puolesta.
Talvileiri, Kiitelellä Mänkijä-yhteistyötä ylläpitämässä olivat Laura,
Teppo, Janne, Jyri, Hanna, Ville-Pekka ja Anski. Hyvä te!!
Karhunpesä on uudistunut loppilaisten työmiehin avulla melko paljon.
Kesällä pidetään kuinkin ainakin yksi rempparetki, jonka teemana
on muun muassa puiden kaatoa ja halonhakkuuta, hyvää ruokaa ja
mahtavaa seuraa.
Tyttösudenpentujen ja nuorten vartiolaisten etsintä on käynnissä.
Ilmoittakaa allekirjoittaneelle, mikäli tiedätte halukkaita uusia
partiolaisia.
JOHTAJIEN STARTTIVIIKONLOPPU 1.-3.9. Karhunpesällä. Tule
sinäkin mukaan koko ajaksi tai vain osaksi aikaa. Käynnistytään
uudelle partiovuodelle, syödään hyvin ja ollaan yhdessä hymyssä suin.
Kaikki mukaan!!!!
Johtajien Kurssimaksukäytäntö: Jos et pääse ilmoittautumallesi
kurssille: 1) Ilmoita siitä HETI koulutusvastaavalle (Petrille), koska
tilallesi voidaan vielä löytää joku toinen - jos sellainen löydetään,
et joudu maksamaan kurssista mitään. 2) Jätät kurssin väliin
sairastumisen vuoksi, ilmoita siitäkin ja toimita lääkärintodistus. 3)
Sinulla on jokin muu tärkeämpi tapahtuma joudut maksamaan koko
käymättömän ilon itse, mutta voit lähettää hallitukselle selvityksen
poissaolostasi. Tarpeeksi hyvästä syystä voimme päättää, että
maksat kurssista vain puolet. Käydyt kurssit lippukunta maksaa
automaattisesti – mikset siis käyttäisi tilaisuuttasi.

		
		



Hallituksen kuulumiset teille kertoi
Anski (044 0654444/ anski_suominen(a)hotmail.com)

P a r a a t i

Saavuin aurinkoiselle Leppävaaran juna-asemalle odottelemaan muita
paraatiin osallistujia jo hyvissä ajoin, ja kymmenisen minuuttia ennen
ilmoitettua lähtöaikaa porukkaa alkoikin valua paikalle. Lopulta kaikki
olivatkin jo paikalla ja jännittävä junamatka Helsinkiin saattoi alkaa.
Keskustassa pidimme ruokatauon paikallisen
McDonaldsin luona ja suuntasimme kohti
kohtaamispaikkaamme Kauppatoria. Torilla
otettiin yhteiskuvia, odoteltiin (miksi piti
mennä sinne niin aikaisin?) ja järjestäydyttiin
paraatimuodostelmaan. Torilla kokoontuneet
Mänkijät ja muutamat muutkin marssivat
ajan koittaessa Senaatintorille jatkamaan
odottelua. Kaikki Metsänkävijät eli Mänkijät
marssivat viimeisessä osastossa, joten torilla saimmekin odotella lähes
kaksi tuntia muiden pääsemistä matkaan.

Lopulta vuoromme kuitenkin koitti ja TapMen
ehkäpä kaikkien aikojen tyylikkäin paraatiryhmä
lähti marssimaan. Reitti kulki läpi Helsingin
keskustan tukkien liikenteen. Paraatin päätyttyä
Kasarmintorille suurin osa vartiolaisista lähti
paraatia seuranneiden vanhempien mukana
kotiin, mutta pieni joukkio jatkoi matkaa takaisin
Leppävaaran asemalle. Lopulta kaikki vartiolaiset oli noudettu ja omakin
matka jatkui kohti kotia.
Nähdään paraatissa ensi vuonna!
Hanna



Ranta-06 alkoi aurinkoisissa merkeissä Tammisaaren Skutvikenissa.
Bussi lähti kello kymmeneltä Tapiolan Gardenilta ja perillä oltiin jo
ennen puoltapäivää.
Vartsuille esiteltiin paikat ja rajat. Lisäksi maanantaina ”kotiuduttiin”,
painettiin leirihuivit, ja illalla
rannassa oli hienot avajaiset.
Tiistaina valmistauduttiin
haikille, leikittiin, ja oltiin
vaan.
Keskiviikko: Haikille lähtö.
(Ystävämme Oravaiset
päättävät jälleen kerran
eksyä.)
Torstaina sudarit saapuivat leiriin, ja illemmalla muut leiriläiset
palaavat haikilta. Myöhemmin rannalla oli uudet avajaiset.
Perjantai: Vesilaakso ja käsityölaakso.
Ainakin vesilaakso tuntui olevan kaikkien mieleen. Ohjelmassa
oli mm. melontaa,
rantalentistä, uimista,
saunontaa, vesilabyrintti
jne. Käsityölaaksossa tehtiin
pinssejä, pannunalusia,
avaimenperiä ja painettiin
paitoja. (Jotkut päättivät
painaa myös housuihin
hienoja Ranta-06 logoja)



Lauantai: Riehuntalaakso ja suunnistuslaakso.
Riehuntalaaksossa viihtyivät vartsut ja sudarit, suunnistuslaaksossa
taas ei niinkään. Riehuntalaaksossa keilattiin, kiipeiltiin ja leikittiin.
Lapset pääsivät myös ramboradalle ja ihmisritsaan.
Suunnistuslaaksossa
suunnistettiin pieniä
matkoja, otettiin asteita, ja
opeteltiin ilmansuuntia.
Hyvin onnistuneet saivat
suunnistusmerkin. Illalla oli
päättäjiset, ja johtajillekin
oli keksitty omaa ohjelmaa
rannalle.
Sunnuntai: Haikeat
tunnelmat, leiri päättyi.
Ens vuonna uudestaan
partioleirille!
Vilma, Sari, Karo ja Emmi





Sopuleiden Helmiretki Karhunpesällä
10.-12.2.2006
Perjantaina kello neljältä Karhunpesän lumisen pihan eteen ajaa auto,
josta ulos astuu Vilma, Sari ja Heno. Puita pitäisi pilkkoa, ja saada
sisälle valotkin päälle. Noin kello 18.30 ensimmäiset vartsut pääsevät
heittämään kamat sisään, ja etsimään puita liiteristä. Sen jälkeen
maistuu lämppärit ja suklaabanaanit. Nuotiolla lauletaan lauluja ja
jutellaan. Vihdoin päästään nukkumaan kämppään, jota ei kovin
lämpimäksi saatu vielä tänä yönä.
Perinteen mukaan johtajat nukkuivat myöhään yöllisen aamenlaulun
jälkeen, ja lapset tulevat herättelemään. On aika keittää aamupuuro.
Aamiaisen jälkeen vedetään pieni aamujumppa ja ulkoillaan.
Lapset saavat omaa aikaa, kun johtajat pilkkovat puita. (Saa kyllä
sanoa, jos sukat palaa takassa.) Myöhemmin lapset pääsevät parille
rastille kokeilemaan suunnistustaitojaan lähiympäristössä. Illalla
paikalle saapuu yllätysvieraita, kun käymään tulee Timo&Juhis ja
Anski&Antti. Timo ja Juhis valmistavat loimulohta ja perunoita. Sen
jälkeen paistetaan muurinpohjalettuja Vilman ja Sarin tekemästä
taikinasta. Antti pilkkoi puita, jotta selvittäisiin illasta ja yöstä - vaikka
oikeastaan Anski tekikin kaiken halonhakkuutyön. Kun on päästy
nukkumaan lämpimään kämppään (saatiin kämppään plusasteita!),
johtajat päättävät keksiä extra-ohjelmaa ja herättävät lapset keskiyöllä
pulkkamäkeen.
Sunnuntai menee ulkoilemisessa ja siivoillessa. Retkellä oli rentoa ja
kivaa. Kiitos!!
Tämän jutun tarjoili Vilma ja Sari
Ps. Jos joku etsii sitä isoa askartelupahvirullaa, me poltettiin se.



KAIKKIEN RAKASTAMA RIIHITYS
Mikä voisikaan olla parempi tapa viettää kiireettömän toukokuun kaunista
viikonloppua muualla kuin metsässä? – Ei mikään! Astu metsän helmaan
ja unohda kaikki ne myöhässä olevat koulutehtävät, muut tekemättömät
työt sekä tulevat kokeet. Rentoudu. Nauti. Tee pieni kävelyretki kauniissa,
ihanassa Nuuksiossa. Kuuntele linnunlaulua ja purojen sorinaa. Niin, näinkin
sitä voi kuvata. Ja näin sitä markkinoidaan pienille viattomille vartiolaisille.
Mutta tätäkö se todella on? ”Pieni” mukava kävelyretkikö? Riihitys? ”Älä hei
naurata!” Oikeasti se on pitkä, loputtomalta tuntuva matka rastilta rastille,
aina aivan liian painavan rinkan kanssa. Vai mitä?
Tämänvuotinen koitos alkoi Takkulasta kellon ollessa siinä noin yhdeksän.
Viimeisintenkin aamu-unisten saapuessa paikalle ja vartiolaisten asetuttua
kilpavartioihin, saivat suloiset vartiolaiset kannettavakseen painavia
lippukunnan tavaroita kuten trangian ja teltan, josta joku oli ystävällisesti
leikannut yhden sivun pois, eli laavun. Vielä kouraan kartat ja entistä
painavammat rinkat selkään. Eikä siinä sitten muu auttanut kuin urhoollisten
vartiolaisten lähteä matkaan, kun kerran johtajatkin hymyilivät niin leveää
pepsodenttiä ja toivottivat hauskaa matkaa.. Kiva! Yhteensä reippaita
kävelijöitä riihityksessä oli kuusi vartiollista, joista vierailevana tähtenä
nähtiin yksi vartio Tep:istä (Tapiolan Eräpojat).
Mielestäni riihitys oli kaikkea muuta kuin mukava. Oli inhottavan lämmin,
niin ettei edes yöllä saanut palella. Koko aikana ei satanut ollenkaan, vaan
aurinko paistoi täydeltä taivaalta, hyi. Kaikki vartiot ratkaisivat ärsyttävän
hyvin haastavat pulmarastimme ilman hikipisaraakaan. Kävelivätpä he vielä
nauraen uuvuttavan reitin ja kehtasivat saapua Pirttimäen maaliin innosta
hehkuen. Mitä se tällainen on? Missä kaikki epätoivo ja väsymys? Ei tämä
mitään leikkiä ole vaan totista puuhaa..?
Toivottavasti en pilannut mielikuvaanne
mukavasta riihityksestä, ja suostutte ensi
vuonnakin urheasti ottamaan haasteen
vastaan ja puolustamaan vartionne
mainetta. Kiitos ja näkemisiin.
Marjatta
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Johtajien uuden partiovuoden

STARTTIVIIKONLOPPU
ei ole rempparetki, luentotilaisuus, lastenvahtiviikonloppu…..
vaan johtajien rentouttava ja innostava retki Karhunpesälle 1.3.9.2006
Oletko pitänyt taukoa partiosta? Oletko jäänyt huomaamattasi
tiedottomaksi TapMen toiminnasta? Toimitko vartion- tai
laumanjohtaja? Oletko uusi johtaja? Oletko aktiivinen johtaja
TapMessa? Oletko mukana tapahtumissa? Haluaisitko osallistua
enemmän tapahtumiin tai niiden järjestämiseen? Kiinnostaako sinua
kuulla mitä lippukunnalle kuuluu? Haluaisitko antaa omia hyviä
vinkkejäsi toimintaan? Haluaisitko retkelle, jossa saisi viettää aikaa
partiotovereiden kanssa? Jos vastasit mihinkään näistä kyllä (ja vaikket
olisikaan), tämä retki on juuri sinulle.
Starttiviikonloppuun ovat tervetulleita kaikki TapMen johtajat –
uudet ja vanhat – tytöt ja pojat. Retkellä on maukasta ruokaa riittävästi,
mukavaa yhdessäoloa, iloisia partiomuistoja, paljon partiokavereita,
ihanan tuttu ympäristö ja kassikaupalla ideoita tulevalle vuodelle.
Retkellä päätetään päivämääriä ja mietitään seuraavan partiovuoden
painotuksi sekä mietitään mennyttä aikaa. Olet lämpimästi tervetullut!
Starttiviikonloppu maksaa 5 euroa ja se maksetaan TapMen tilille
572115-236711 27.8. mennessä.
		Starttiviikonloppu startataan perjantaina 1.9. n. klo 20 Lopella.
Itsensä startanneet johtajat jatkavat matkaansa sunnuntaina 3.9. n.
klo 14 takaisin kotiin. Kuljetukset hoidetaan kimppakyydein. Voit
tulla retkelle myös osaksi aikaa, jos sinulla on myös muuta ohjelmaa
kyseiseksi viikonlopuksi.
Ilmoita itsesi ja kaverisi Anskille (anski.suominen@gmail.com / 044065444) tai Krisselle (kristian.henriksson@student.hse.fi / 050-5256450)
27.8. mennessä. Lisätietoja saat kyseisiltä henkilöiltä, jotka yrittävät
järjestää yhteiskyytejä.
Iloisin terveisin
Krisse, Anski, Harri, Laura, Marjatta, Timo, Petri, Jyri ja Dennis
- Hallitus
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MEHUT

• luotettavaa tietoa partiomaailmasta
• lahjomattomat testihenkilöt
• mitään peittelemättä salat julki
• vain Töhnässä

Kesä tulee ja lämmön noustessa tulee helposti jano. Vesi on hyvä janojuoma,
mutta kaupan herkulliset valmismehut ovat myös raikas vaihtoehto – vai ovatko?
Töhnän testiryhmä selvitti, mitkä mehut todella ovat parhaimpia.
VIP Premium Exotic 6 hedelmää

1,55 e

Mehupurkin ulkonäkö on houkutteleva. Suuri plussa on purkin kätevä kierrekorkki, jonka
ansioista mehun voi helposti ottaa mukaan retkelle ja uimarannalle. Ulkonäöltään mehu
näyttää terveelliseltä, sillä siinä on paljon hedelmälihaa.
Mehun maku on hieman kirpeä ja hedelmäinen. Hedelmäliha saa sekä kannatusta
että negatiivista palautetta. Mehu maistuu kuuden hedelmän sekoitukselle, joten se on
hieman paksua. Vedellä laimennettuna mehu on ehkä vähän parempaa.
     
RAINBOW Karpalo Mustaherukka

0,99 e

Purkin mukaan ajattelimme, että mehu olisi paljon tummempaa kuin se olikaan.
Ulkonäöltään juoma näytti todella laimealta ja jopa ällöttävältä.
Mehusta sanomme, että sokeria löytyy, muttei aitoja marjoja tai edes niiden makua.
Ulkonäkö ei pettänyt van mehu maistui laimealle. Paha sivumehu.
BAINBOW Hedelmäjuoma: Omena Appelsiini Passion Sitruuna 0,82 e
Purkin mukaan mehusta saa kirpeän vaikutelman ja mehu näyttää tahmealta ja hieman
epämiellyttävältä.
Tämäkin mehu maistuu laimealle ja makua on vaikea erottaa. Tämä hedelmäjuoma on
todella makeaa.  
Maku jää suurin piirtein samalle tasolle kuin ulkonäkö. Edes rusinat eivät ole pelastamassa
tätä suklaata.
MARLI NATUR Rypäle Omena

1,29 e

Purkki on houkuttelevan näköinen ja kierrekorkki sai jälleen kannatusta. Purkki on raikas ja
se on helppo avata. Mehun ulkonäköä luuli vaaleaksi, mutta se olikin tummanpunainen.
Mehu oli maultaan todella hyvää ja raikasta. Se ei maistu keinotekoiselta eikä liian
makealta. Tosi hyvää!! Hinta toi pienen miinuksen.
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RAINBOW Ananas Mandariini

0,82 e

Purkki on ruma ja ulkonäöltään mehu oli todella epämääräistä ja kamalaa.
Mehun makua ei voi kehua, koska se on todella tunkkaista ja aiheuttaa päänsärkyä.
Hyi.
RAINBOW Sekajuoma Omena Vadelma Kirsikka

0,82 e

Mehupurkki näyttää herkulliselta, mutta keinotekoiselta. Mehu oli ulkonäöltään värjätyn
veden näköinen.
Sekajuoman maku on ihan ok, mutta todella makeaa.
MARLI JUISSI Mustikka Vadelma

0,82 e

Purkki on ruma. Mehu on väriltään kiva, mutta hajultaan ei niin miellyttävä.
Mehu on pahanmakuista.

TESTIVOITTAJA: Marli Natur Rypäle Omena
TOINEN SIJA: VIP Premium Exotic

Terveisin
Testiryhmä – Anski, Maria ja Milla
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Kiitele
Seitsemän johtajaa vietti pääsiäisen mänkijäleirillä
Taivalkoskella
Matka leiriin venyi neljätoistatuntiseksi, kun bussi kävi noukkimassa
myös Viipurin ja Helsingin metsänkävijät koloiltaan, ja kun yöllä
vietimme kolmisen tuntia Pihtiputaan Shellin pihassa sähkövian
sammutettua ajovalot. Kymmenen aikaan aamulla pääsimme lopulta
leiripaikkaamme Taivalkosken Maijalammelle, jossa meitä odotti
lämmin kaurapuuro.
Talviteltan pystytys metrihankeen oli hauskaa, varsinkin kun
aloitimme heti aamulla, eikä kiirettä ollut. Hanna oli käynyt
erätaitokurssin, ja tiesi, miten kaikki käy: kaivetaan hankeen
teltanmentävä reikä, ja vaarnojen sijasta kiinnitetään narut
halkoihin, jotka sitten tampataan syvälle hankeen. Teltasta tuli
kamiinoineen, ilmoitustauluineen ja sievine halkopinoineen oikein
kodikas - huolimatta telttakeppien ja teltankulmien lukumäärän
vastaamattomuudesta. Alaleirin kokoukset otettiinkin tavaksi pitää
meidän teltassamme.
Leirissä oli kolme alaleiriä, joiden kunkin sydämenä oli alituiseen
porissut vesipata. Ruokailu tapahtui sisätiloissa miehistöruokalassa ja
tiskit tiskattiin koneellisesti keittiössä
niin, ettei mitään paleltumisvaaraa ollut
siinäkään yhteydessä. Tehokasta, kyllä,
mutta valitettavasti Kiiteleellä ei ollut
kotitonttuja kuten Tylypahkassa: 300
sadan leiriläisen hoidettiin kahdesti
TapMen voimin.
Ohjelma oli erähenkistä ja laadukasta,
tosin tietysti enemmän vartiolaisille
suunnattua. Leirin kohokohta oli
ehdottomasti iltapäivän kestänyt PTkisa. Hauskoja tehtäviä ja vauhdin
huumaa – etenkin Hannalle, jota
kiidätettiin rataa paareilla. Bussissa
päättäjäisten jälkeen kuultiin arveluita,
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että voittaja jätettiin julkaisematta kilpailun epätasaisuuden vuoksi; sen
verran ylivoimaisia kuulemma olimme johtajaporukallamme.
Hannan ja Anskin kanssa vedimme vartiolaisille Bingo-kahvilan
lauantai-iltana. Numeroita ei tällä kertaa arvottu, vaan ne ratkesivat
leikillisten kisojen avulla. Yleisö suorastaan mylvi kannustaessaan
suosikkiaan, kun omaan ruudukkoon sopivan numeron haluttiin
voittavan.
Yhtenä yönä pidimme leirissä vahtia niin, että kukin pari kulki
vartioimassa kolme tuntia. Kun lisäksi tuli vielä kipinävuoro,
niin täytyy myöntää, että yö kävi kunnon päälle. Jyrin kanssa
saimme aamuvuoron, ja jouduimme huomauttamaan Rajamäen
metsänkävijöiden telttakunnalle, että kello oli puoli kuusi, eikä
varmaankaan vielä ollut tarvetta etsiä ruokailuvälineitä, kuten
telttakunnan johtaja nuorempiaan opasti – luullen kellon käyvän
puolta kahdeksaa. Muuten oli tylsä ja riivatun kylmä yö. Aamupuuron
onneksi saimme ihan ensimmäisinä jonon ohi.
Päättäjäisissä edustimme lippukuntaamme uljaasti huutokisassa,
ja huusimme sitten leirin kanssa yhteen ääneenkin ”aliviivoota”
kurkkumme käheäksi. Lisäksi seurasimme mielenkiinnolla Jyväskylän
metsänkävijöiden ”perinteistä ananaksen halkaisua”, jollaisesta
perinteestä emme olleet ennen kuulleetkaan. Kotimatka sujui Helsingin
metsänkävijöiden teineistä huolimatta mukavammin kuin edellinen, ja
kymmenen aikaan aamusta bussi kaarsi Keijuniityntielle.
Leiri oli hieno kokemus, kun en ennen ollut talvileirillä ollut. On
toiveita, että metsänkävijöiden
talvileiristä muodostuisi
vuotuinen perinne, ja ensi
kerralla lähdemmekin
toivottavasti isommalla
porukalla, myös vartiolaisia
mukanamme.
Mänkijähenkeä puhkuen: Laura
Mukana Kiiteleellä: Laura,
Anski, Hanna, Jyri, Teppo,
Janne ja Ville-Pekka
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Riihityksessä suuren suosion saaneet anagrammit
tarttuvat nyt myös Töhnän sivuille!
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Tosi PUNKKU 16.-17.9.2006
Kaikki mukaan kisaamaan…
Espoon Punanen eli Punkku on yön yli kestävä maastossa tapahtuva
partiotaitokilpailu, joka on saavuttanut suuren suosion pääkaupunkiseudun
alueella.
Kilpailuun osallistuu vuosittain yhteensä lähes sata vartiota (joukkuetta)
viidessä eri sarjassa. Sarjojen reitit vaihtelevat 10 ja 30 kilometrin välillä.
Kilpailuvartiot tavoittelevat lippukuntakohtaista kiertopalkintoa, jonka saa
omakseen lippukunta, jota edustavat vartiot ensimmäiseksi ovat saaneet
palkintoon kolme kiinnitystä.
Alunperin pelkästään espoolaisille suunnattu tapahtuma on avautunut
muillekin partiolaisille. Viimevuosina Punkku on ollut avoin myös
helsinkiläisille ja vantaalaisille kilpailuvartioille.
Vuoden 2006 Espoon Punanen kisataan tosihengessä 16.-17.9.2006. Järjestäjänä
Vespan lippukunnat.
Sarjat:
Valkoisessa sarja on ensikertalaisille partiotytöille ja -pojille. Vartioon kuuluu
4-6 saman lippukunnan jäsentä, iältään 11-13 vuotta. Kuitenkin yksi heistä saa
olla yli 13-vuotias.
Keltaisessa sarjassa kisaavat partiotytöt. Vartioon kuuluu 4 saman
lippukunnan jäsentä, iältään 13-17 vuotta. Vartion yhteenlaskettu ikä saa olla
enintään 64 vuotta.
Punainen sarja on partiopojille. Vartioon kuuluu 4 saman lippukunnan
jäsentä, iältään 13-17 vuotta. Vartion yhteenlaskettu ikä saa olla enintään 64
vuotta
Sininen sarja on naispuolisille vaeltajille ja johtajille. Vartiossa on kolme
jäsentä.
Harmaa sarja miespuolisille vaeltajille ja johtajille. Vartioon kuuluu kolme
jäsentä. Sekajoukkueet kilpailevat harmaassa sarjassa.
Kultainen sarja on räätälöity kaikenlaisille yli 25-vuotiaille partioveteraaneille,
jotka muodostavat 2-5 henkisen, ajoittain kilpailuviettiä potevan
rentohenkisen vartion. Vartion jäsen voi myös olla alle 25-vuotias, mikäli
hänen huoltajansa on mukana samassa vartiossa.
Lisätietoja anski.suominen@gmail.com
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Luokitellut ilmoitukset
TapMe onnittelee lämpimästi
kevään 2006 ylioppilaita: Lauraa,
Jussia, Freddeä ja Anskia.

Varokaa siellä on pöllö.. Apuaaa!

I’m hunting...
…High and low
Juhis on uusi
jäsenrekisterinhoitaja.
Sun täytyy vaan sopeutua
ympäristöösi.
Tepolla on tuning-aluvanteet.

TapMella on oma roudari...
… ja Viipurin vesikanisteri.
Nää on kivat nää portaat.

1.-3.9. on huippusuosittu
STARTTIviikonloppu johtajille!
Tervetuloa!
Lippukuntamme ysiykköspojilla
on kysyntää partion
ulkopuolellakin – olkaa tytöt
tarkkoina.
”Kiitti näistä! Kiitti näistä! En ees
suuttunu ”
Siis Suomen luonto, kerta
kaikkiaan.
Jussin laulu: ”Linda, Linda, Oi
Linda..”...
... kaukorakkaus kaunistaa.
Jupi on vihdoin palauttanut
hallussapitämäänsä 50 markkaa
lippukunnan omaisuudesta.
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Otat sä noi hyttysmyrkyt sun
yhellä ylimääräsellä kädellä?
Kun reiät pienenee, teltat
suurenee.
Lpkj varusti kaverinsa lähtemään
Kiitele-talvileirille käyden
Lopella...
...toi sieltä yhden makuualusta ja
rikkinäisen Pj:n…

…matkaan otettiin myös 8kulmaiseen telttaan kuusi
keppiä...
... Kysyimme mistä saadaan
nyt esim. puuttuvat lapiot ja
rautakangen…
… lpkj sanoi menevänsä
shoppailemaan.
Kiitele eteni nukkumisen ja
syömisen merkeissä...
... Leiri huipentui
Hannan, Lauran ja Anskin
bingoemännyyteen.

Se ei oo aina ruskeeta.

Esko = Timo

V-P katsoo pääsiäisen pupupojat.

Tommi tykkää hernekeitosta.

Täällä haisee!!!

Oravaisille pidetään VJ-kurssi
elokuussa.. Jipiii..

Anskin ja Lauran rasvapurkit
puhuttavat heidän itsensä lisäksi
myös Kiiteleen leirinjohtoa ja
TapMen monia miespuolisia
jäseniä.

Janne on...

TapMen Kiitele-iskuryhmä vietti
3 h matkayöstä huoltoaseman
pihalla, koska bussi hajosi.

”mul on silmät auki”

Krissenkin voi nykyään löytää
Partioaitan tiskin takaa.

”Mä kuolen elävältä.”

Janne: ” Mä vihaan muita
lippukuntia”

Pötyä pöytään ja äkkiä!

Anski ja Marjatta ovat nykyään
kovin vakiintuneita tyttöjä.

Teppo kärsii unettomuudesta..
etenkin Kiiteleellä.

Laura ja Teppo olivat
Tukholmassa.

Mä unohdin mun naurun.

Henri ja Iiro aloittavat syksyllä
vartionjohtamisen.

Tähtihovista saa käytettyjä
lihiksiä.

”Rakastan... en mä pysty.”

”Tää ei mee läpi tää reikä”

Nallella on ihanat silmät.

Janne bongailee turvamiehiä!

Tapmen ihanat, uudenuudet
nettisivut ovat osoitteessa www.
tapme.fi...
...Kaikki keskustelufoorumiin

Aurinkoista kesää kaikille...

THUNDER

Palataan asiaan koulujen
alkamisen aikoihin.
THUNDER
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