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Töhnä	on	taas	täällä!	Rakas	lippu-
kuntalehtemme,	joka	on	ollut	jo	
useamman	vuoden	tauolla	on	nyt	
herätetty	henkiin.	Monille	lehti	tuo	
mieleen	hyviä	muistoja	ja	retkiä,	
mutta	se	on	myös	merkki	lippukun-
tamme	yhtenäisyydestä.	Töhnän	
avulla	me	voimme	jakaa	ajatuksi-
amme	retkistä	ja	muista	tapahtu-
mista.

Vuosi	2010	tuo	mukanaan	uusia	
retkiä,	leirejä	ja	muuta	mukavaa.	
Entiset	tarpojamme	ovat	nyt	sa-
moajia	ja	osa	heistä	on	jo	päässyt	
kokeilemaan	ryhmän	johtamista.	
Vanheneminen	tuo	tullessaan	
joitain	oikeuksia,	mutta	myös	
velvollisuuksia,	jotka	uudet	samo-
ajammekin	tulevat	huomaamaan,	
viimeistään	kesäleirillä.	Kasvamista	
tapahtuu	myös	lippukuntamme	
nuorempien	joukossa.	Vanhem-
mista	sudenpennuista	tulee	tänä	
vuonna	seikkailijoita	ja	seikkaili-
joista	tarpojia.	Uuteen	ikäluokkaan	
astuminen	onkin	aina	erilaista	ja	
jännittävää.	Monia	uusia	tuulia	on	
siis	luvassa	vuonna	2010.

Ottakaa	kiinni	hatuistanne	ja	val-
mistautukaa	vuoden	2010	tuulen	
pyörteisiin,	joka	puhaltaa	suoraan	
kohti	aikuistumista!	
	
Milla Savo
Päätoimittaja

Pääkirjoitus

Uudet tuulet puhaltavat
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24 Jalkaa pituutta, 5 Jalkaa leveyttä, 21 Kirjainta
Esittely: Supikoirat

jet	–	merkkejä.	Tietenkään	kaikki	ei	
ole	pelkkää	oppimista,	riehumista	
ja	suorittamista:	kokouksissa	on	
”askarreltu,	leikitty	ja	tehty	kaikkia	
tehtäviä”	Aino	kommentoi.	Haus-
kinta	on	hänen	mielestään	ollut	
askartelu.	Panun	mielestä	kaikki	
on	ollut	hauskaa,	mutta	erityisesti	
hän	on	tykännyt	partiokalenterien	
myynnistä.

Supikoirat	olivat	syksyllä	Karhunpe-
sällä	Intiaaniretkellä	yhdessä	Oravat	
-lauman	kanssa.	Lisäksi	laumalaisia	
on	ollut	mukana	myös	muilla	Tap-
Men	retkillä	ja	tapahtumissa.	

Paula Pönni

Joka	tiistai	”Supikoirat”	kokoontuu	
minun	ja	johtajaparini	Millan	joh-
dossa	Keijuniityntien	kolollamme.	
Lauma	on	ollut	kasassa	puolitoista	
vuotta	ja	ensi	syksynä	nyt	toka	ja	
kolmasluokkalaisista	laumalaisista	
kasvaa	toivottavasti	pieniä	seikkaili-
jan	alkuja

Supikoirat	puuhaavat	kokouksissaan	
yhtä	ja	toista.	Opetellaan	partiotai-
toja	ja	suoritetaan	sudenpennunjäl-

Pieneen, mutta äänekkää-
seen Supikoirat -laumaan 
kuuluu viisi iloista suden-
pentua: Eero, Juho, Panu, 
Kiira ja Aino. 
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Tiesitkö että:

•	Aino,	Juho,	Panu,	Kiira	ja	
Eero	ovat	Ainon	arva-
uksen	mukaan	kahdek-
sankymmentä,	Panun	
mukaan	100	ja	Juhon	
mukaan	500	paulanjalkaa	
pitkiä.

•	Samoin	sudenpentujen	
yhteiseksi	leveydeksi	
arvioitiin	10,	5000	ja	100	
paulanjalkaa.	Oikeasti	
pituus	on	vain	kaksikym-
mentäneljä	paulanjalkaa	
ja	leveys	viisi.

•	Kun	jokaisen	suden-
pennun	nimikirjaimet	
yhdistetään	letkaksi,	niin	
kirjaimia	on	yhteensä	21:	
juhopanueerokiiraaino.
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Uusi vuosi, uusi  
lippukunnanjohtaja 
– Hanna harppaa  
johtajan pallille.

Hannan haastattelu

On	aika	hyvästellä	lippukunnan-
johtajamme	Laura	Hallikas	ja	toi-
vottaa	hänelle	onnea	matkaan,	
kun	hän	lähtee	opiskeluvaihtoon	
Tsekkeihin.	Lippukunta	kiittää	
Lauraa	hyvin	onnistuneesta	joh-
tajakaudesta.	Samalla	kuitenkin	
on	aika	toivottaa	Hanna	Arimo,	
18,	tervetulleeksi	Lauran	van-
haan	virkaan.

Hannasta	tuli	TapMen	lippukun-
nanjohtaja	jo	tammikuussa	ja	
hän	toimii	tehtävässään	tämän	
vuoden.	Lippukunnanjohtaja	
pyörittää	kaikki	paperit	ja	vas-
taa	yhdessä	hallituksen	kanssa	
lippukunnan	toiminnasta,	Hanna	
kertoo.

Hanna	aloitti	pitkän	tiensä	
partiolaisena	vuonna	1998	ja	
hänellä	on	nyt	kahdestoista	vuosi	
käynnissä.	Partiolaisena	hän	on	
aikonut	jatkaa	niin	pitkään	kuin	
sattuu	huvittamaan.	Parasta	
partiossa	on	Hannan	mukaan	
kaverit.

Hanna	on	ollut	TapMen	toimin-
nassa	aktiivisesti	mukana	pitkään	
ja	ehtinyt	tehdä	sinä	aikana	vaik-

ka	minkälaista	hommaa.	Hän	on	ol-
lut	muun	muassa	leirimuonittajana,	
hallituksen	sihteerinä,	sampona,	
järjestänyt	retkiä,	ollut	hallituksessa	
vuonna	2007	ja	johtanut	vartiota	
vuodesta	2005	alkaen.	Nyt	Hanna	
keskittyy	vain	lippukunnanjohtajan	
vaativaan	pestiin.

Hanna	odottaa	kaudelta	”kivoja	
tyyppejä,	kivaa	tekemistä	ja	Tap-



7

Hanna	toivottaa	Töhnälle	on-
nea	matkaan!	Hän	toivoo	myös	
Töhnän	keksivän	uutta,	mutta	
pitävän	perinteistä	kiinni.	

Men	omaa	leiriä”.	Häntä	vähän	
jännittää	uusi	virka,	mutta	hänellä	
on	niin	vankka	kokemus,	joten	var-
maankin	kaikki	menee	hyvin.

Paula Pönni
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Jouluretki

Jouluretki

Kun	rinkka	oli	pakattu	ja	huivi	
kaulassa,	äiti	lähti	viemään	minua	
Tapiola	Gardenin	eteen,	josta	bussi	
lähtisi.	Olin	odottanut	koko	viikon	
jouluretkeä	ja	vihdoin	oli	lähdön	
aika.	Istuin	
parhaan	
kaverini	vie-
reen	ja	mat-
ka	Lopelle	
meni	todella	
nopeasti.

Perillä	me	
otimme	
kaikki	rinkat	
pois	bussista	ja	juoksimme	sisään	
varaamaan	yläsängyn,	koska	se	oli	
luvattu	tytöille.	Laitoimme	makuu-
alustat	ja	makuupussit	valmiiksi	ja	
menimme	iltapalalle.	Pian	iltapalan	
jälkeen	kävimme	pesemässä	ham-
paat	ja	aloimme	nukkumaan.

Aamulla	johtajat	tulivat	herättä-
mään	meidät	kahdeksalta,	mutta	
onneksi	olin	jo	aikasemmin	he-

rännyt.	Puimme	päälle	ja	menim-
me	aamiaiselle,	jossa	oli	tarjolla	
perinteikkäästi	puuroa.	Kun	olimme	
syöneet	ja	pesseet	astiat,	oli	vuo-
rossa	askartelua.	Teimme	enkeleitä	
ja	joulutonttuja,	joita	pystyi	ripus-
tamaan	kuuseen	ja	yhdessä	pöy-

dässä	pystyi	
tekemään	
joulukortte-
ja.	Itse	tein	
mummille	
ja	vaarille	
kortin,	missä	
oli	heidän	
mökki	ja	
lumiukko	
seisoi	pi-

halla.	Askartelun	jälkeen	oli	vähän	
aikaa	vapaa-aikaa,	kunnes	ruoka	
oli	valmista.	Lounaaksi	oli	maka-
ronia	ja	jauhelihaa,	jonka	kanssa	
oli	tarjolla	kurkkua	ja	tomaattia.	
Lounaan	jälkeen	lähdimme	vuo-
rotellen	suunnistamaan.	Saimme	
evääksi	mandariinit	ja	kun	aikamme	
koitti,	suunnistimme	ensimmäiselle	
rastille.

Pitkään	suunnistettuamme	alkoi	jo	
pimentyä,	eikä	meillä	ollut	tas-
kulamppuja,	joten	suunnistimme	
takaisin	Karhunpesälle	odotta-
maan	muita.	Pian	kaikki	olivat	tul-
leet	takaisin	ja	palkinnot	jaettiin.	
Väsyneinä	ja	nälkäisinä	kävimme	
joulupöytään.	Pöydille	oli	laitettu	
kynttilöitä	palamaan	ja	meille	
tuotiin	ruokaa	pöytään.	Tarjolla	oli	
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peruna-,porkkana-	ja	lant-
tulaatikkoa	sekä	nakkeja	ja	
lihapullia.	Oli	tosi	kiva	syö-
dä	kynttilänvalossa,	mutta	
piti	olla	tarkka	kynttilöiden	
kanssa	eikä	niillä	saanut	
leikkiä.

Jouluillallisen	jälkeen	meil-
le	kerrottiin	että	joulupukki	
oli	kadonnut	ja	meidän	
piti	lähteä	etsimään	häntä.	
Vain	yksi	henkilö	ryhmästämme	
sai	ottaa	taskulampun	ja	lähdim-
me	jännittyneinä	etsimään.	Jonkin	
ajan	kuluttua	löysimme	joulupukin	
metsästä	ja	hän	antoi	meille	pienet	
lahjat.	Joulupukin	löydettyämme	
menimme	iltanotskille,	jossa	oli	
jälkiruoaksi	tarjolla	suklaabanaane-
ja.	Olimme	suunnistuksen	jälkeen	
todella	väsyneitä,	joten	lähdimme	
suklaabanaanit	syötyämme	nukku-
maan.

Seuraavana	aamuna	johtajat	tulivat	
jälleen	herättämään	meidät,	mutta	
tällä	kertaa	saimme	nukkua	vähän	

pidempään,	kun	olimme	edellis-
päivän	suunnistuksen	jälkeen	niin	
väsyneitä.	Laitoimme	vaatteet	
päälle	ja	ulkona	odotti	aamujum-
pan	vetäjät.	Pienen	aamujumpan	
jälkeen	koitti	aamiainen,	jossa	oli	
tarjolla	muroja	ja	jugurttia	sekä	
leipiä.	Syönnin	jälkeen	oli	vuoros-
sa	jouluinen	huutoleikki.	Meille	
annettiin	neljä	sanaa,	joista	meidän	
piti	keksiä	huudot.	Meidän	ryhmän	
huuto	oli	parhain,	vaikkei	niitä	arvi-
oitukaan.	Huutoleikin	jälkeen	me-
nimme	takaisin	sisälle	siivoamaan	
ja	pakkaamaan	rinkat.	Kun	kaikki	
oli	valmista,	veimme	tavaramme	
ulos	ja	odotimme	bussia.	Pian	bussi	

kurvasi	Karhunpesän	eteen	
ja	matka	kohti	Tapiolaa	alkoi.	
Jouluretkellä	oli	tosi	kivaa	ja	
olen	varmasti	ensivuonna	
lähdössä	taas	mukaan!

Julia Pesola
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Majakka-retki

Norppien ja Sopulien 

Majakka
Tallinnassa 29.11.2009 
Nousimme	lauttaan	pommiin	nukkuneen	Pinjankin	
saavuttua	paikalle.	Pinjan	lisäksi	mukana	olivat	Viivi,	
Elina,	Sofia,	Emma,	Roosa	ja	Matilda	sekä	johtavina	
persoonina	Laura	ja	Taneli.	Hauskan	laivamatkan	
jälkeen	nousimme	maihin	Tallinnassa.

Satamassa	meitä	oli	vastassa	joukko	virolaisia	par-
tiolaisia	nimeltään	Kuristiku.	Heti	
aluksi	suuntasimme	paikalliseen	
pitseriaan	pitsalle	ja	sieltä	bussilla	
eläintarhaan.	Eläintarhassa	eläimet	
asuivat	pienissä	betonikopeissa,	
jossa	oli	aivan	liian	vähän	virikkeitä.	
Kommunikointi	virolaisten	kanssa	
sujui	englanniksi	sekä	vironkielen	
sanakirjan	avulla.

Kierrettyämme	koko	eläintarhan	
meidät	kutsuttiin	Kuristikun	partio-
kololle	syömään	lettuja	ja	leikki-
mään	laululeikkejä	sekä	viroksi	että	
suomeksi.	Partiokolo	sijaitsi	koulus-
sa	noin	20	minuutin	bussimatkan	
päässä	keskustasta.	Ystävälliset	
virolaiset	tarjosivat	meille	kyydin	
satamaan	kolmen	auton	voimin.	
Sitten	jätimmekin	jo	hyvästejä	ja	
nousimme	lautalle.	Kotimatka	sujui	
iloisissa,	vaikkakin	hiukan	sekopäi-
sissä	merkeissä.

Viivi ja Matilda
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”Johtavan persoonan” 
kommentti:

Suosittelen	kaikkia	luomaan	yhteyksiä	ulko-
maisiin	partiolaisiin.	Se	on	helppoa,	kun	ottaa	
yhteyttä	Suomen	Partiolaisten	KV-yhteyshenki-
löihin		
(www.partio.fi	→	Aikuiset	→	Kansainvälisyys	→	
Lähialueet).

Retken	järjestäminen	oli	yllättävän	vaivatonta,	
ja	olimme	toivottuja	vieraita.	Jopa	Viron	par-
tiolaisten	keskusjärjestön	KV-koordinaattori	tuli	
katsomaan	meitä	Kuristikun	partiokololle.	Vi-
rolaiset	toivoivat	yhteistyön	jatkuvan,	joten	jos	
olette	kiinnostuneita	lähtemään	Tallinnaan	tai	
kutsumaan	Kuristikun	partiolaisia	Espooseen,	
niin	minulta	saa	yhteystiedot	ja	neuvoja.

Laura
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Lippukuntalehtiesittely

Esittelyssä: Typlä

Typlä	on	lippukunta	Kelotyttöjen	
lippukuntalehti.	Sen	päätoimittaja-
na	toimii	Noona	Rautajärvi.

Typlä	on	Töhnän	tavoin	ollut	tauolla	
ja	on	herätetty	henkiin	vuonna	
2007.	Noona	kuvailee	Typlää	kelo-
tyttömäiseksi,	blingiksi,	räikeäksi,	
sekä	monipuoliseksi.

”Typlä ei jätä ketään 
kylmäksi” 

Typlää	alettiin	julkaista	uudellleen,	
koska	se	ei	ollut	ilmestynyt	pitkään	
aikaan.	Noona	päätyi	tekemään	
sitä,	koska	muita	innokkaita	ei	
löytynyt.	”Typlän	tekemisestä	tulee	
onnistumisen	tunne”,	sanoo	Noona	
ja	kertoo	tekevänsä	lehteä	lippu-
kunnan	lasten	takia.

Noonan	mukaan	Typlän	tarkoitus	
lippukunnassa	on	välittää	tietoa	
tapahtumista	vanhemmille.	Typlä	
toimii	siis	sanansaattajana	ja	ääni-
torvena	lippukunnassa.

Ajan	myötä	Typlään	on	kertynyt	
juttuja,	jotka	voi	löytää	joka	lehdes-
tä.	Tällainen	juttu	on	muun	muassa	
Pauliina	Partiolainen	-sarjakuva,	
joka	on	myös	tuttu	Väiski	'09	kesä-
leirin	Aino-lehdestä.	Muita	lehden	
vakiojuttuja	ovat	Ameba-vartio-
sarjakuva,	juorukelo,	sekä	tohtori	
Kirmo	vastaa.

Typlää	pääsevät	tekemään	myös	
lippukunnan	tarpojat,	samoajat	ja	
sudenpennut.	He	voivat	lähettää	
tohtori	Kirmolle	kysymyksiä	mistä	
tahansa	aiheesta,	joihin	he	saavat	
vastauksen	seuraavassa	lehdessä.	
Välillä	he	pääsevät	myös	tekemään	
testejä	tai	juttuja	retkistä.

”Kaikki on kuumina, kun 
ne lukee Typlää” 

Kukaan	ei	ole	täydellinen.	Tämä	
koskee	myös	Typlää,	jossa	Noonan	
mukaan	parannettavaa	olisi	toi-
mittajien	innokkuudessa,	lehden	
ajallaan	ilmestymisessä	ja	kuvien	
laadussa.	Parasta	Typlässä	ovat	
sarjakuvat	sekä	juorukello.

Milla Savo 
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Rauhaisassa	Maarinsillan	metsässä	
on	mukava	asua.	Voi	seurata	har-
vojen	ohikulkijoiden	menoa.	Välillä	
he	jäävät	ihastelemaan	maisemaa	
eteeni.	Tänään	seurakseni	tuli	
sudenpentuja.	He	olivat	innoissaan	
retkestä	ja	kiipeilivät	päälläni.	Olen	
melko	korkea	kiveksi,	joten	he	
saivat	paiskia	kunnolla	töitä	pääs-
täkseen	istumaan	päälleni.	Kuulin	
heidän	puhuvan	lintutornista,	jossa	
olivat	juuri	käyneet	ja	tutkineet	
mitä	talvi	tuo	tullessaan.	Linnut	oli-
vat	muutamassa	pois,	meri	jäätyisi	
ja	kasvit	jäisivät	lumen	alle.	Nyt	on	
vasta	lokakuu,	mutta	merkit	tule-
vasta	talvesta	voi	jo	hyvin	nähdä.

Sudenpennuilla	oli	valtavasti	ener-
giaa.	Hauskaa	kuinka	he	jaksoivat	
rakennella	majoja,	pitkistä	oksista.	
Siinä	taisi	vierähtää	ainakin	tunti,	
mutta	sitten	nälkä	yllätti	heidät.	
Ruoan	he	saivat	tehdä	itse	ja	
tarjolla	oli	pastaa	ja	kastiketta.	
Trangialla	ei	ole	ihan	helppoa	teh-
dä	ruokaa,	joten	onneksi	johtajat	
olivat	auttamassa	heitä.

Ruoan	jälkeen	he	alkoivat	leikkiä.	
Leikeissä	juostiin,	laulettiin	ja	
pidettiin	selvästi	hauskaa.	Olisi	
hauskaa	jos	minäkin	voisin	juosta	

Sudenpentujen päiväretki

Kivi näkee, kivi kuulee

niin	kovaa!	Kylmyys	alkoi	saapua	
sudenpentujen	ja	johtajienkin	
varpaisiin,	joten	he	alkoivat	keittää	
kuumaa	mehua	trangialla.	Se	näytti	
lämmittävän	erityisesti,	kun	tarjolla	
oli	myös	keksejä	makean	nälkään.

Aikamoinen	päivä.	En	ihmettele,	
että	sudenpentuja	alkoi	jo	väsymys	
painaa.	Nyt	he	tekevät	lähtöä	ja	
partiolaisina	ottavat	onneksi	roskat	
mukaansa.	Kiitos	siitä	heille!	

Milla Savo
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Sudaripuuhaa

Sudaripuuhaa

Vihjeet

1.	Partiolaisen	elinehto,	sieltä	löytyy	kaikki	tarpeellinen,	mm.	ruokailuvälineet
2.	Jos	jotain	sattuu,	niin	tarvitset	tällaisen.	Hyvä	olla	mukana	kaikilla	retkillä
3.	Leirillä	lippukuntamme	majailee	täällä	(nuotiosta	nousee	tätä)
4.	Rankan	päivän	jälkeen	tämä	on	tarpeen…huhhuh…
5.	Iltanuotiolla	ja	muuten	vaan	on	hauska	fiilistellä	tämä	apuna
6.	Rannalle	mentäessä	lapset	rakentavat	näitä
7.	Pidät	tätä	kaulassa	partiotapahtumissa
8.	Metsästä	on	turha	etsiä	uunia,	onneksi	tämä	on	keksitty
9.	Partion	juhlatilaisuuksissa	ja	mm.	lipunnostossa	käytät	tätä
10.	Partiovuoden	kohokohta

Vastaukset
rinkka,	ensiapupakkaus,	savu,	leväh-
dystauko,	laulukirja,	hiekkalinna,	huivi,	
trangia,	partiopaita,	kesäleiri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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TapMen	hallitus	koostuu	lippukun-
nanjohtajasta,	lippukunnan	apu-
laisjohtajasta	ja	vähintään	neljästä	
muusta	henkilöstä.	Yleensä	halli-
tuksessa	on	yhteensä	10	jäsentä.	
Vuonna	2010	hallituksen	jäseniä	
ovat	Hanna,	Eki,	Juhis,	Anski,	VP,	
Julia,	Milla,	Lasse	ja	Juhani.	Kaikki	
hallituksen	jäsenet	ovat	yli	15-vuo-
tiaita.	Jotta	kokous	voi	tehdä	pää-
töksiä,	on	paikalla	oltava	vähintään	
puolet	jäsenistä.	Hallituksessa	käyty	
keskustelu	kirjataan	aina	ylös	viralli-
seen	pöytäkirjaan.

Hallitus

Hallitus päättää yhteisistä asioista

Hallituksen	kokouksissa	puhutaan	
ajankohtaisista	asioista,	kuten	
retkistä	ja	tapahtumista,	sekä	
suunnitellaan	ja	visioidaan.	Hallitus	
pyörittää	myös	paperipartiota,	ja	
mm.	valmistelee	tarvittavat	paperit	
syys-	ja	kevätkokoukseen.	Hallitus	
tekee	suurimman	osan	kaikista	
lippukuntaa	koskevista	päätöksis-
tä,	esim.	mitä	retkiä	järjestetään,	
joten	kannattaa	olla	aktiviinen	ja	
vaikuttaa	syyskokouksessa	valitta-
vaan	hallituksen	kokoonpanoon!	
Loistoidean	yllättäessä	sen	voi	myös	
kertoa	hallituslaiselle,	joka	voi	viedä	
asiaa	eteenpäin.
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