LIPPUKUNNANJOHTAJAN MIETTEET..
Partio on monipuolinen harrastus. Koska
kaikkea monipuolisuutta on välillä vaikeaa
selittää sanoin, kerron partion herättämistä
tunteista ja ajatuksista kuvin. Ja mikäs sen
kätevämpää, kuin valita kuviksi kokoelma
eri partiotouhuissa otettuja selfieitä.
1. Perusiloinen.
Yleisin partiofiilikseni on perusiloinen;
on kivaa tekemistä,
hyvää seuraa ja olo
on kaikin puolin
hyvä.

2. Hämmentynyt.
Välillä olo on kuitenkin myös hämmentynyt; kaikki
ei sujukaan odotetusti tai jokin asia
mietityttää. Onneksi
silloin on usein
takavasemmalla
3. Nyrpeä.
Joskus taas on nyrpeä olo; tuntuu ettei
mikään onnistu, sukat kastui suunnistaessa, makuupussin
pussi on hävyksissä
ja kaiken kukkuraksi
suklaakin on loppu.
(Näitä hetkiä on onneksi suhteessa muihin hetkiin hyvin
vähän, mutta näitäkin tarvitsee, jotta osaa
nauttia täysillä esimerkiksi kohdasta 4)

4. Superiloinen.
Usein on kuitekin
ihan huippufiilis.
mikään ei voita
partiota; on parasta
ohjelmaa, huikeaa
seuraa ja pääsee
tekemään mielettömiä juttuja!

5. Yhteinen juttu.
Tämä on itselleni tärkein tunne; se, että
partio meidän kaikkien yhteinen harrastus,
jossa tehdään, koetaan ja opitaan uutta yhdessä. Kaikki ovat samaa poppoota. Tätä
myös TaMe minusta on: yhteinen juttu.

Kaiken kaikkiaan minusta on huikeaa, että
meitä on noin 180 tamea vauvasta vaariin
(perhepartion starttaamisen myötä sanonta
on lähes sananmukaisesti totta) ja meininki
on energistä ja innokasta. Ollaan siis jatkossakin kavereita toisillemme ja pidetään
iloinen meno päällä!
- Nina Pitkänen

Tammisalon Metsänkävijät
perustettu 1964
itsenäistynyt 1969
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Pitelet kädessäsi Tammisalon Metsänkävijöiden legendaarista lippukuntalehteä, Korpikarhua. Ensimmäinen ,
TaMen omalla spriimonistuskoneella painettu numero
ilmestyi vuonna 1977 ja lehti on sen jälkeen ilmestynyt
säännöllisen epäsäännöllisesti. Alkuaikojen neljän
numeron vuosivauhdista ollaan kuitenkin pudottu jo
aikaa sitten ja edellisestä numerostakin on vierähtänyt
jo kaksitoista vuotta. Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat
lippukunnassa ja samalla Korpikarhukin herätettiin jälleen henkiin. Viime vuonna kuluneeksi 50 vuotta siitä,
kun Helsingin Metsänkävijöiden Tammisalon Veljesjoukko perustettiin ja 45 vuotta siitä, kun Tammisalon
Metsänkävijät itsenäistyi omaksi lippukunnakseen.
Tasavuosien täyttämisen lisäksi pari viimeisintä vuotta
ovat olleet varmasti koko Tamen historian tärkeimmät ja kauaskantoisesti ajatellen merkityksellisimmät.
Kaksi vuotta sitten, alkuvuodesta 2013 tapahtunut
yhdistyminen Tammityttöjen kanssa merkitsi täysin
uuden aikakauden alkua Tammisalon partiotoiminnassa. Samalla Tammisalon Metsänkävijöistä tuli yksi
Kaakkois-Helsingin suurimmista partiolippukunnista.
Lähes puolet nykyisistä jäsenistä on liittynyt mukaan
viimeisen kahden vuoden aikana. Vaikka Tamen maine
on vuosien varrella ollut muiden partiolaisten silmissä
välillä jopa hieman kyseenalainen, ovat asiat tällä hetkellä kaikinpuolin mallillaan. Olen erittäin ylpeä, että
olen tamelainen.

Korpikarhu myös netissä:
WWW.TAME.FI
Lähettäkää juttuja ja kuvia!

Rautaista päätoimittaja-ainesta jo vuodesta 1976

PARTIOTOIMINNAN HISTORIAA TAMMISALOSSA
Miten kaikki sai alkunsa?
Jonkin asian käynnistämiseen tarvitaan
yleensä joku henkilö ja jokin liikkeellepaneva
voima. Tammisalolaisen partiotoiminnan
takaa löytyy toki joukko ihmisiä, mutta
erityisen keskeisessä roolissa on ollut kaksi
perhettä, joita Korpikarhun toimituksella oli
nyt kunnia jututtaa.
Ymmärtääkseen lippukuntien alkuvaiheen
toimintaympäristöä ja maaperää, johon lippukunnat syntyivät, on hyvä palauttaa mieliin
1960-luvun kaupunkirakenteen muutokset.
Koko itäinen Helsinki oli 1950-luvulle
saakka harvaan asuttua. Tammisalossa vanha
huvila-asutus alkoi korvautua tiheämmällä
kaupunkirakenteella 1960-luvulla, kun suuria
tontteja lohkottiin pienemmiksi ja vanhojen
rakennusten tilalle alkoi nousta nykyaikaisin
mukavuuksin varustettuja asuntoja. Muuttoliike kaupunkiin ja kaupungin sisällä kohti
uusia lähiöitä oli voimakasta, ja Tammisalokin kasvoi tuntuvasti. Muuttava väestö oli
etupäässä nuorta, mikä näkyi myös suurena
lapsimääränä. Kasvavalle lapsilaumalle oli
tarpeen keksiä mielekästä tekemistä, sillä
uusilla asuinalueilla ei juuri järjestettyä harrastustoimintaa ollut eivätkä liikenneyhteydet
kantakaupunkiin olleet nykyisellä tasolla.
Metsänkävijä-aate leviää Tammisaloon
Yksi Tammisaloon 1960-luvun alussa
muuttaneista henkilöistä oli Ahti Valpas
perheineen, johon tuossa vaiheessa kuului
kansakouluikäinen poika, Antti. Ahdilla oli
vankka partiotausta Helsingin Metsänkävijöistä, joka oli kokoontunut useamman
veljesjoukon voimin eri puolilla eteläistä ja
keskisempää Helsinkiä. Tammisaloon muutettuaan Ahti oli ensin perustamassa tänne
paikallista Lions Clubia muutaman muun

aktiivin kanssa ja pian käynnistelemässä
myös partiotoimintaa pojilleen ja heidän
kavereilleen. Jo alun alkaen oli selvä, että
perustettava lippukunta olisi metsänkävijälippukunta (oma ryhmittymänsä lippukuntien
joukossa). Aivan tyhjän päälle ei uudelle
alueelle voinut lippukuntaa perustaa, minkä
vuoksi toiminta aloitettiinkin osana Ahdin
kotilippukuntaa Helsingin Metsänkävijöitä.
Suuri emolippukunta otti Tammisalon veljesjoukkonsa mukaan suuremmille leireilleen ja
muihin tapahtumiin, mutta melko itsenäisesti
oli Tammisalossa selvittävä. Veljesjoukon
johtajaksi löytyi partiokonkari Jukka ”Jali”
Lehti, ja Lions Clubin tuella veljesjoukolle
saatiin rakennetuksi kokoontumispaikaksi
vaatimaton kämppä palokunnanmäelle.

Alun perin oli tarkoitus että veljesjoukko
itsenäistyisi pian omaksi lippukunnakseen,
mutta uudelle lippukunnalle ymmärrettävä
johtajapula lykkäsi itsenäistymistä muutamalla vuodella. Vuonna 1968 veljesjoukko
piti ensimmäisen oman kesäleirinsä (Niini
-68), ja tämä viimeistään osoitti joukon
olevan riittävän vahva itsenäistymään. Näin
1.1.1969 Helsingin Metsänkävijöiden Tammisalon veljesjoukosta tuli itsenäinen lippukunta Tammisalon Metsänkävijät.
Partiotyttötoimintaa seurakunnan suojissa
Alueen lapsilauma ei tietenkään koostunut
yksinomaan pojista, ja myös tytöille kaivattiin mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Suomen
partiopoika- ja -tyttöjärjestöt toimivat vielä
erillään, joten yhteinen lippukunta ei tullut
kysymykseen.

Tammityttöjen tarina muistuttaa tässä suhteessa paljon TaMen alkua, sillä jälleen tarvittiin liikkeellepanevaksi voimaksi aktiivinen
perhe. Tässä tapauksessa se oli Lehdon perhe,
jossa sekä vanhemmilla että kaikilla lapsilla
oli vankka partiotausta. Hiljattain perustetun
Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvostossa vaikuttanut Toini Lehto patisteli
juuri aikuisikään ehtinyttä tytärtään Soilea
käynnistelemään partiotoimintaa Roihuvuoren seurakunnan alueella. Roihuvuoressa oli
ollut yritystä, mutta toiminta oli päässyt pian
hiipumaan. Soile itse toimi Herttoniemessä
Solmutytöissä, jossa johtajia oli yllin kyllin,
joten sieltä oli helppo siirtyä muualle.

Partiolippukunnan perustaminen sai kannatusta seurakuntaneuvostossa, ja Toinille
sekä Ida Maria Nevalaiselle annettiin toimintavapaus asian suhteen. Pian pidettiinkin perustamiskokous Tammisalon
kirkolla, jossa paikalla oli runsaasti tyttöjen vanhempia. Seurakunta lupasi tuolloin
lippukunnalle tilan Tammisalon kirkolta.
Aluksi tosin oli kokoonnuttava yläkerran
kerhohuoneissa, sillä alakertaa ei vielä ollut.
Välillä kokouksia pidettiin aktiivilippukuntalaisen Tuija Terämaan saunamökissäkin,
kunnes toiminta vakiintui kirkon alakerran
valmistuttua edelleen partiokäytössä oleviin
tiloihin. Seurakunnan merkitys lippukunnan synnyssä oli keskeinen, sillä taloudellisen mahdollistamisen lisäksi sen taustatuki lisäsi huoltajien luottamusta toimintaa
kohtaan. Soile toimi ensimmäisenä lippukunnanjohtajana lyhyen ajan, kunnes joutui
opintojensa vuoksi tehtävästä luopumaan.
Uusi lippukunnanjohtaja löytyi, kun Pirkko
Paukkunen otti tehtävän vastaan. Vaikka

kalustosta ja johtajista oli kova pula, lähti
toiminta kuitenkin nopeasti hyvin käyntiin.
Ensimmäinen oma lippukuntaleiri pidettiin
rohkeasti jo kesällä 1969.
Tammisalon Metsänkävijät vuonna 2014
Kysyimme lisäksi alkuvaiheen vaikuttajilta
heidän näkemyksiään, kenties perustamisen
jälkeen suurimmasta muutoksesta, lippukuntien yhdistämisestä vuonna 2013. Keskusteluissa kävi ilmi, ettei aivan uudesta
asiasta ollut kysymys. Asia oli ainakin 1970luvulla ollut vakavasti esillä, mutta silloin
kariutunut ja unohtunut vuosikymmeniksi.
Haastatellut totesivat, että jokainen sukupolvi tekee omat ratkaisunsa eivätkä muutoinkaan pitäneet ratkaisua kovin dramaattisena.
Olihan esimerkiksi Soilen alkuperäinen lippukunta Solmutytöt ennen lakkauttamistaan
ehtinyt yhdistyä Portimopoikien kanssa.
Ahdin kotilippukunta HeMe puolestaan oli
avannut ovensa tytöille jo vuonna 1977.
Ahdin poika Antti kuitenkin muistuttaa, että
ryhmädynamiikka muuttuu heti, jos joukkoon tulee yksikin vastakkaisen sukupuolen
edustaja. Siksi toivottiin, että lippukunnalla
olisi myös erillistoimintaa.
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Ensimmäinen yritys jo 1940-luvulla,
jolloin Tammisalossa toimi lyhytikäiseksi jäänyt Laajasalon Metsänkävijöiden osasto.
1964 Helsingin Metsänkävijöiden Tammisalon veljesjoukko perustetaan.
1968 Partiolippukunta Tammitytöt
perustetaan.
1969 Veljesjoukko itsenäistyy Tammisalon Metsänkävijöiksi.
2013 Tame ja Taty yhdistävät voimansa
Tammisalon Metsänkävijöiksi ja Tammitytöt lopettaa toimintansa partiolippukuntana.

Lopuksi haastatellut lähettivät vielä terveisensä nykytoimijoille.
Soilen mieltä lämmittää lippukunnan huikea 180 henkilön jäsenmäärä sekä harrastuksen jatkuminen perheessä taas uudessa
sukupolvessa, kun omien lasten jälkeen nyt
jo pojanpoika liittyi lippukunnan sudenpentuihin. Soile toivottaa jaksamista ja intoa
toimintaan, sillä partio on hieno asia, jonka
idea ei vanhene koskaan.
Valppaat lähettävät terveisiä, että aitoja
elämyksiä ei tule unohtaa nykyisessä virtuaalielämyksiin keskittyvässä maailmassa.

Antti ja Ahti Valpas

Soile Tolonen (os. Lehto) ja Toini Lehto

He kehottavat nuoria myös arvostamaan
harrastustaan, sillä sen tuomat opit mm.
yhdessä toimimisesta kantavat läpi elämän.
Ahti pitkän linjan metsänkävijänä kiteyttää
terveisensä muotoon ”metsässä meno parempi” eli pelkästään kololle ei saa jatkossakaan jumittua.
Juttua varten Ilkka Hemminki ja Pekka Laurikainen haastattelivat Valppaan perhettä;
Ahti (82v), Airi-vaimo ja Antti-poika (aktiivijäsenenä 1964-1978, lippukunnanjohtajana 1975-1976), sekä Lehdon perhettä; Toini
(92v) sekä Soile Tolonen (os. Lehto) (Tammityttöjen lippukunnanjohtajana 1968).

SUURI, SUUREMPI, TAME
TaMe on kasvanut melkoisesti viime vuosina, suurimpana rysäyksenä keväällä 2013
tapahtunut yhdistyminen sisarlippukunta
Tammityttöjen kanssa. Tammitytöt ry purettiin keväällä 2013 ja kirjallisella suostumuksella jäsenistö siirrettiin Tammisalon
Metsänkävijöihin. Siirtymisprosentti oli
lähellä sataa, joten yhdistymistä voitaisiin
sanoa onnistuneeksi. TaMen noin 50 jäsentä
lisääntyi Tammitytöistä siirtyneillä noin 80
jäsenellä ja jo vuoden 2013 lopussa jäsenrekisterissä oli yli 160 jäsentä. 4.11.2014
tätä juttua kirjoittaessani jäseniä oli jäsenrekisterissä 180, joten kasvu on jatkunut tasaisena yhdistymisestä lähtien.

ja asiantuntevien johtajien esimerkki on
tuonut lisää jäseniä ja erityisesti positiivista
näkyvyyttä lippukunnallemme lähialueellamme. Olemme myös osallistuneet lähialueen “kylätapahtumiin”, joissa näkyvyyttä
on saatu letun- ja makkaranpaiston lisäksi
esitteitä jakamalla ja rekrypistettä pitämällä.
Jäsenillemme on annettava tunnustusta erinomaisesta kampanjoinnista ei-vielä-partiolaiskavereilleen! Meille on tullut paljon uusia jäseniä sudenpennusta johtajaikäiseen,
koska “kaveri suositteli”. Parhaaksi rekrytointikeinoksi täytyy kyllä nostaa juuri tuo
kaverin suosittelu, sillä se on hyvin tehokas
ja antaa lippukunnasta jo valmiiksi hyvän
kuvan uudelle jäsenelle.

Jäsenmäärä kasvuun
Tilaa uusille ja vanhoille
Uskallan sanoa, että sekalippukunta toimii
yhtenä markkinointikeinona entisiin erillislippukuntiin verrattuna. Vaikka kasvua
tapahtuu myös niin sanotusti omalla painollaan, olemme panostaneet lisäksi varsinaisiin rekrytointikeinoihin. Keväisin olemme
osallistuneet Eskari-kampanjaan lähialueen
esikouluissa sekä syksyisin pitäneet iltapäiväkerhoissa tutustumiskertoja. Innokkaiden

Uusien jäsenien mukaan houkuttelussa ensisijaisen tärkeää on, että tarjottava toiminta
on mielekästä joka ikäluokassa. Olemme viime vuosina tehostaneet ikäkausiohjelmien
noudattamista ja johtajien tietoisuutta siitä,
mitä kokouksissa tulisi kussakin ikäkuokassa tehdä. Tämä on toiminut hyvin. Uusia
jäseniä on tullut aiempiin vuosiin nähden
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enemmän kaverin suosituksesta, mikä kertoo siitä, että partiossa on ollut hauskaa.
Vaikeinta jäsenmäärän kasvattamisessa on
ollut niin sanotusti toisesta päästä vuotaminen eli jo olemassa olevien jäsenien pitäminen jäseninä. Tämä saattaa helposti unohtua,
kun keskitytään vain uusien jäsenten hankkimiseen.

Meillä jäsenkato on ollut melko vähäistä,
mistä kaikki kunnia menee osaaville ja
aktiivisille ryhmänjohtajillemme! Vaikein
ikäluokka on ala- ja yläasteen taitteessa
olevat nuoret, joille partiosta tulee helposti
“nolo harrastus”. Pyrimme siihen, että partio olisi se harrastus, jossa pääsee tekemään
kaveriporukalla sellaisia siistejä asioita, mitä
muuten ei ehkä tulisi tehtyä. Helpointa kasvamisessa on ollut uusien jäsenien saaminen; hyvä maine ja riittävä määrä johtajia
ovat mahdollistaneet kaikkien halukkaiden
jäseneksi ottamisen.
Kaikki mukaan yhteisiin talkoisiin
Lippukunnassamme on mielestäni erinomainen henki johtajien kesken; johtajia
meillä on nelisenkymmentä eli huima määrä!
Mukaan mahtuu niin vasta-aloittaneita
kuin vuosien partiouran omaavia johtajia,
mikä on lippukunnassamme ehdottomasti
rikkaus. Uusien kasvojen tuomat tuoreet
ideat yhdistettynä konkareiden vankkaan
kokemukseen ovat tehneet kasvusta koko

lippukunnan yhteisen asian, joka tapahtuu
yhdessä tekemällä ja hauskaa pitämällä.
Meillä ei ole tapana stressata turhaan, vaan
panostamme enemmän yleiseen viihtyvyyteen rentouden kautta!
Kasvun hedelmiä
Toimintamme laatu on mielestäni parantunut kasvun myötä sen yksinkertaisen seikan
takia, että kokouksissa, retkillä ja muissa
tapahtumissa on riittävästi osallistujia. On
paljon helpompaa suunnitella esimerkiksi
viikkokokouksia, kun tietää että suunniteltuja aktiviteetteja on tulossa tekemään riittävä määrä lapsia. Hienointa mielestäni on
se, että kaiken ikäiset tekevät yhdessä; esimerkiksi syksyn lpk-redullamme oli huimat
97 osallistujaa pitämässä hauskaa sudenpennusta johtajaan. Sellaisista hetkistä muistaa,
miksi tätä niin mielellään tekee!
Kasvu lippukunnanjohtajan näkökulmasta
Partio on minulle harrastuksena nyt yhtä
tärkeä kuin oli innokkaalle pikkusudariNinalle aikoinaan. Olen saanut kasvun
myötä uutta jaksamista pestiini niin lippukunnanjohtajana kuin akelanakin, ja saan
energiaa siitä tiedosta, että saan olla osaltani tekemässä huippuharrastusta monelle
lapselle ja nuorelle. Lippukunnanjohtajana
tehtävänäni on yhdessä muun lippukunnanjohdon kanssa varmistaa toiminnan laatu ja
turvallisuus sekä huolehtia hallinnollisista
asioista. Tärkeintä on kuitenkin, että nauttii
siitä mitä tekee ja itselleni ilo tekemiseen
löytyy TaMen yhteisöllisyydestä ja huipusta
ryhmähengestä. Pyrin esimerkiksi siihen,
että osaan jokaisen jäsenemme nimen, koska se tuo itselleni ja varmasti toisillekin
tunteen siitä, että tätä tehdään yhdessä ja
lippukunta on yksi iso perhe, näin kliseetä
käyttäen.

Näkyvyyttä ja tunnettuutta
Toimintamme on saanut kasvun kautta enemmän näkyvyyttä ja tunnettuutemme on
parantunut, kun alueella on enää yksi lippukunta kahden sijaan. Monelle vanhemmalle
on ollut tärkeää saada lapsensa sukupuoleen
katsomatta samaan lippukuntaan, ja lisäksi
maineemme on parantunut kehittyneen toimintamme ansiosta. Olemme osallistuneet
aina aktiivisesti alueemme tapahtumiin, mutta kasvanut johtajamäärä ja aktiiviset tarpojamme ovat mahdollistaneet tehokkaamman
näkymisen tapahtumissa, kun tekijöitä on
riittänyt monesti yli tarvittavankin. :) Meillä
on myös oma Facebook-sivu, Tammisalon
Metsänkävijät ry, josta tykkäämällä saa tiedon lippukunnan ajankohtaisista asioista ja
muutenkin lippukunnan tapahtumista.
Myös tapahtumiemme suuret osallistujamäärät tuovat konkreettista näkyvyyttä.

Lippukunnanjohtajan sydäntä lämmitti esimerkiksi se, että syksyn lpk-redulle lähdettiin jo toista vuotta peräkkäin kahdella
tilausbussilla, jotta kaikki halukkaat saatiin
mukaan matkaan. Kyllä siinä oli ohikulkijoillakin ihmeteltävää, kun partiolaisia vilisi
suuntaan ja toiseen Tammisalon kirkon edustalla!
TaMen tulevaisuus
TaMen tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta; meillä on elinvoimaisia ryhmiä joka
ikäkaudessa ja järjestämäämme toimintaan
osallistuu sankoin joukoin kaiken ikäisiä
tameja. Jatkossa pyrimme parantamaan edelleen toimintaamme niin viikkokokouksissa
kuin muissa tapahtumissa tehdäksemme
partiosta parhaan mahdollisen harrastuksen.
Aiomme jatkaa hauskanpitoa ja toivomme,
että se näkyy myös päälle päin!

Tamelaiset Kohtaamisessa keväällä 2014 yli 70 hengen voimin

Vuoden 2013 Outoa vai mitä -lippukuntaredun 71 osallistujaa

SÄHKÖSANOMAKILPAILU
Metsänkävijälippukunnat ovat lähes sadan
vuoden ajan järjestäneet sähkösanomakilpailuja. Kysymyksessä on oikeastaan
tietokilpailu, jonka vastaukset on aikojen
saatossa toimitettu kulloinkin ajanmukaisin
viestivälinein. Alkujaan vastaukset toimitettiin sähkösanomina, mistä tapahtuman
nimikin juontuu. Viime vuosina kilpailu
on käyty kokonaan internetissä, mikä on
osaltaan tainnut suosia TaMea. Yleensä on
voitto tullut, kun mukaan on lähdetty. Näin
esimerkiksi tarpojasarjassa vuosina 2012 ja
2013.
Tänä vuonna TaMe vastasi kilpailun
järjestämisestä eli käytännössä kimuranttien kilpailukysymysten laatimisesta sekä
kilpailun teknisestä toteutuksesta. Kisa
käytiin hieman hankalasti Etelä-Suomen

syyslomaviikolla 13.10., mutta siitä huolimatta kisavartioita saatiin mukaan useammasta lippukunnasta. Kilpailukysymykset
vaihtelivat partioaiheista maailmanpolitiikkaan ja uusimpiin julkkisjuoruihin. Monipuolisuuden takasi kysymysten laatijoiden
laaja ikäjakauma, josta erityiskiitokset
ikämiesten lisäksi tarpojatytöille. Kisasivuna toimineet TaMen uudet kotisivut eivät
kaatuneet, ja muutenkin kaikki toimi teknisesti hyvin.
Voitto meni tällä kertaa täpärästi Kirkkonummen Metsänkävijöille juuri ennen Turun
Metsänkävijöitä. Ensi syksynä järjestämisvastuu onkin taas jollakin muulla lippukunnalla ja pääsemme halutessamme tavoittelemaan jälleen voittoa kotiin.

TATY-KILTA
Reilu vuosi sitten, 24.11.2013, melkein parikymmentä Tammityttöä kokoontui kololle
ensimmäistä kertaa Tammityttö-killan
merkeissä. Paikalla oli monia, jotka eivät olleet nähneet toisiaan jopa pariin kymmeneen
vuoteen. Tapaamisessa päätettiin mm. Tammityttöjen tarinan kokoamisesta yksien kansien väliin. Sovittiin myös, että Taty-kilta voisi
tehdä silloin tällöin jotakin tammisalolaisten
partiolaisten toiminnan tukemiseksi.
Huhtikuussa 2014 historiikki sai kunnon
alkusysäyksen kämppäretkellä. Mukaan oli
raahattu vino pino vanhoja vartioiden ja laumojen päiväkirjoja, lippukuntalehti Sajustollia sekä valokuvia, joita käytiin yhdessä läpi.
Samalla hahmoteltiin historiikin sisältöä.
Toukokuun alussa Tame oli järjestämässä piirin yösarjojen kevätkisoja Biiziä. Taty-kilta

vastasi kisoissa yhdestä rastista. Tehtävän
nimi oli Kalenterijumppa ja siinä kisavartiot
saivat arvuutella pantomiimin avulla piirin
toimintakalenterista löytyviä tapahtumia.
Tehtävä sujui mallikkaasti ja päivä leppoisasti
ja mikä tärkeintä, rastimiehille ja -naisille jäi
hyvää aikaa nauttia herkullisista eväistä.
Historiikki on siis nyt työn alla ja valmistuu ennemmin tai myöhemmin. Kirjasta on
tulossa kuvapainotteinen, joten jos sinulla
on hyviä valokuvia Tammitytöistä vuosien
varrelta, niitä hyödynnetään mielellään
historiikissa. Tai jos sinulla on jokin hauska,
unohtumaton tai erikoinen Taty-muisto, jaa
ihmeessä tarinasi. Ole yhteydessä Elliin (elli.
jokinen@gmail.com), jos haluat lahjoittaa tai
lainata kuvia, jakaa muistoja tai kertoa jonkin
partiotarinan.
- Elli Jokinen

Taty-kiltalaiset Vonssi, Noora, Katri (edessä), Julia sekä Maiju tutkivat kämpällä materiaalia historiikkiä varten.

JA MÄELLÄ SEISOO KÄMPPÄ...
Tämä toteamus lienee tuttu kaikille nykyistä tai jotakin edellistä kämpän vieraskirjaa selanneelle. Siellähän se todella seisoo
korkealla kallion päällä keskellä karua
Sipoonkorpea, kuten on seissyt jo yli 35
vuoden ajan. Paikka osui aikanaan silmiin
sattumalta TaMen järjestämien partiotaitokilpailujen yhteydessä, ja yhä useamman katseet alkoivat suuntautua Sipooseen
huolimatta jo pitkällä olleista neuvotteluista
seurakuntayhtymän kanssa kämppätontin
löytämiseksi Siuntion Korpirauhasta. Enpä
usko, että valintaa on juurikaan tarvinnut
katua.
Voi vain kuvitella, minkälainen urakka
kämpän pystyttäminen tuonne korpeen on
ollut. Hirret löytyivät vanhasta pappilan
riihestä Nurmijärveltä, ja suunnittelijaksi
saatiin arkkitehtiylioppilas Aaro Söderlund.
Merkittävänä taloudellisena tukena toimi
Tammisalon Lions Club. Raskaimmat rakennustarvikkeet ja hirret tuotiin paikalle
pitkälti talviaikaan, jolloin pystyi hyödyntämään metsätraktorin lisäksi myös moottorikelkkaa. Ulkopuolisen työvoiman lisäksi
rakennusvaihe on työllistänyt lippukuntalaisia paljon. Suuret kiitokset erityisesti aikaisemmille ikäluokille niistä huikeista talkootuntimääristä, joita rakentaminen ja
myöhempi ylläpito on vaatinut.

Alkuperäinen Nurmijärven vanhan pappilan riihi

Edelleen Kämppä on lippukunnalle tärkeä
retkitukikohta, kuten se on ollut TaMelle
ja Tatylle koko olemassaolonsa ajan. Varsinaisesti Kämpän lähiympäristö ei ole muuttunut mitenkään, mutta kuitenkaan sijainti
ei ole lainkaan sama, mikä se on rakentamisvaiheessa ollut. Asutus hivuttautuu jatkuvasti lähemmäksi, ja Helsingin ja Sipoon
välinen kunnanraja halkoo nykyään viereistä Genaträskiä. Kämppä sijaitsee vuokratontilla ja tätä nykyä sopimuksemme toinen
osapuoli on Helsingin kaupunki. Ei enää se
tuttu maanviljelijä Immersbystä. Todettakoon kuitenkin, ettei vuokranantajan vaihdos ole vaikuttanut toimintaamme millään
tavoin. Helsinki havittelee tuntuvaa rakentamista uusille alueilleen Östersundomin
liepeille, ja kaava-alue yltää aivan Genaträskille asti. Kämppämme jää täpärästi Sipoon puolelle ja muutenkin vastaperustetun
kansallispuiston kylkeen, joten sen asema
lienee suhteellisen turvattu. Kuitenkin jo nyt
on ollut havaittavissa selkeä kävijämäärien
lisääntyminen Sipoonkorven alueella, ja
varmasti kansallispuistopalveluiden kehittyessä alueen käyttö lisääntyy entisestään.
Ehkäpä Kämpälle jatkossa mennään metrolla ja pihapiirissä on opittava sietämään
monenlaista kulkijaa.

Vastavalmistunut, maalaamaton kämppä vuonna 1979.

Alue on monipuolisuudessaan ja erämaamaisuudessaan ainutlaatuinen, ja on tietysti
hienoa, että sen arvon tuntee yhä useampi.
Onpa ensimmäisistä kansallispuistopalveluista ollut meillekin jo iloa talvisilla telttaretkillämme, joten suureen muutosvastarintaan ei ehkä meillä ole aihetta.

Tästä syksystä alkaen Kämpälle kuljetaan
Genaträsk-lammen itäpuolelta Puroniityntien kautta. Reitti on ollut käytössä joskus
aiemminkin, ja nyt uudelleen kärjistynyt
tilanne Storlidintien asukkaiden kanssa
ajoi meidät tähän ratkaisuun. Älä siis
mene aiheetta pyörimään Storlidintielle.
Puroniityntien reitti on kävelymatkaltaan
kutakuinkin yhtä pitkä, joten emme asiassa
merkittävästi häviä. Ajoneuvojen pysäköinti on ongelma kummasta suunnasta tahansa lähestyttäessä, mutta pyritään yleisen
ekotehokkuuden nimissä hyödyntämään
kimppakyytejä, niin parkkitilan tarve minimoituu. Laitetaan lisäksi muutamaan ojan
ylitykseen vielä jonkinlaiset pitkospuusillat, niin hieman harvempi onnistuu jatkossa

Kämppä talvella 2001.

kastelemaan varusteensa jo Kämpälle mennessä.
Kämpän rakentamisesta tulee tänä vuonna
kuluneeksi 36 vuotta. Aika on väkisinkin
jättänyt jälkensä moneen paikkaan, vaikka
ylläpitävää huoltoa onkin pyritty harjoittamaan. 2000-luvun puolella Kämpälle on
saatu vaatimaton sauna. Lisäksi laituri ja
keittiö on uusittu, ja keittiöremontin yhteydessä avattiin oviaukko johtajistohuoneen
ja keittiön välille. Viime vuosien mittavin
hanke on ollut takan ja sen muurin peruskorjaus, joka oli osittain ulkoistettuna kallis
ja siitäkin huolimatta paljon talkootunteja
vaatinut hanke. Lähivuosien kunnostuskohteita tulevat olemaan alkuperäiskuntoinen ulkorakennus sekä molempien rakennusten katot. Pienemmän mittakaavan työnä
listalla olisi melko kiireisenä myös pitkospuiden uusiminen ja lisääminen muutamiin
kohtiin. Joka vuosi on jotakin tehty, mutta
hankala sijainti tahtoo venyttää hankkeisiin
tarttumista aina hieman turhan pitkälle.
Jokainen meistä osaa kuitenkin jollakin
pienellä tavalla edistää Kämpän kuntoa
jokaisen retken yhteydessä tai vähintäänkin
ilmoittaa havaitsemistaan puutteista eteenpäin. Osallistuthan myös kämppätalkoisiin,
kun sellaisia järjestetään.
- Ilkka Hemminki

Kämppä keväällä 2014.

KESÄLEIRI NURMI ‘14
Kesäleiri mainitaan usein partiovuoden
kohokohdaksi, eikä syyttä. Nuoremmalle
väelle se on monesti pisin aika, jonka on
koskaan ollut poissa kotoa. Hieman vanhemmille lippukuntalaisille se on kenties
kesän ainoa lomajakso kesätöistä. Ainakin
se on kestoltaan sen verran pitkä, että siinä
ehtii toteuttaa sellaistakin ohjelmaa, jota
viikonloppuretkillä ei voida tehdä, ja ehtiipä
siinä jo kotiutuakin niin, että oma teltta alkaa tuntua jo lähes kodilta.
Tänä kesänä leireiltiin uudella kokoonpanolla, kun lippukuntamme sai vahvistusta
Rantasipeiltä Herttoniemenrannasta ja Viipurin Metsänkävijöiltä Myllypurosta. Myös
leiripaikka oli meille entuudestaan tuntematon. Leiri pidettiin Tammelassa Hämeen
Partiopiirin Nurmela-nimisellä leirialueella,
joka osoittautui kesäleirikäyttöön varsin
mukavaksi paikaksi. Alue on entinen maatila, joka oli lahjoitettu partiolaisille. Telttailumaasto oli tasaista, ja vanhat maatilan
rakennukset tarjosivat varsin mukavat edellytykset mm. leirikeittiölle. Uimaranta oli
todella hyvä, mutta pienenä miinuksena
mainittakoon sen hieman kaukainen sijainti
leirialueelta.

Kokonaisosallistujamäärä pyöri noin 70 tienoilla, joten jonkin verran elämää saimme
aikaiseksi maaseutuympäristöön. Jokainen
osallistujalippukunta toi leiriohjelmaan

vaikutteensa, mutta melko samantyyppistä
taitaa toiminta kaikilla olla. Niinpä tälläkin
kertaa pääsimme nauttimaan monenlaisista leikeistä, peleistä, askartelu- ja rakentelutehtävistä sekä tietenkin leiriolympilaisista ja -markkinoista. Sudenpentujen osalta
leiri oli hieman lyhyempi päättyen vierailupäivään. Seikkailijat ja tarpojat jatkoivat
leiriä tämän jälkeen pienellä vaelluksella eli
haikilla. Haikki jakautui kahdelle päivälle,
ja yörastia vietettiin luonnonkauniilla paikalla Liesjärven kansallispuistossa.

Vaelluksen aikana oli erilaisia rastitehtäviä,
joista mieleenpainuvin oli ilmeisesti pieni
vesistön ylitys, jossa osa onnistui kastelemaan varusteitaan hieman perusteellisemmin. Onneksi kesä kuivasi, minkä kasteli,
sillä päivälämpötila ylsi lähes 30 asteeseen.
Muutenkin koko leiri sujui hyvin helteisissä
merkeissä, sillä helleraja taisi ylittyä jokaisena päivänä. Helteen lisäksi useimmilla
jäi varmasti lukuisien iloisten leirihetkien
ohella mieleen aivan käsittämätön ampiaisten määrä. Pistoiltakaan ei vältytty. Leirin
päättyessä koteihin saapui varmasti tyytyväistä, mutta väsynyttä väkeä. Sen verran
kivaa tuntui teltoissa olevan, ettei moni olisi
malttanut iltaisin nukkumaan mennäkään,
ja useamman yön jälkeen tämä alkaa jo
väistämättä näkyä. Tästäkin huolimatta
menoa ja meininkiä riitti vielä paluubussissakin. Ensi kesänä uudestaan!

SUPER-SUPE - MATKALLA MAAILMAN YMPÄRI
Sudenpentujen oma teemapäivä Super Supe vietettiin tänä vuonna kansainvälisissä
tunnelmissa eri maailmankolkkien ihmeisiin
tutustuen. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
järjestämä tapahtuma järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa Helsingin keskustassa.
Huhtikuinen aamu oli vasta valkenemassa
kun jo ensimmäiset innokkaat Super-Supeen lähtijät saapuivat Tammisalon kirkolle.
Teemapäivä tulisi alkamaan Helsingin Kaisaniemessä jo klo. 9, joten lähtö oli monelle aikainen. Silti väsymyksestä ei ollut
tietoakaan, kun keräännyttiin kirkon eteen
nimenhuutoa varten ja siitä julkisilla kohti
lähtöpaikkaa.
Kaisaniemen puistossa oli jo paljon väkeä
paikalla kun tulimme. Alkuinfosta saimme
ranteisiimme rannekkeet, pienet reput
sekä yhteiseksi tutkittavaksi Vuoden 2014
Guinnessin ennätystenkirjan. Suurta hupia
aiheutti myös keskellä hiekkakenttää huojuva maskotti tuuli-ukko, jota täytyi ihmetellä
pitkä tovi ennen kuin päästiin matkaan.
Päivän ohjelmaan kuului erilaisia rasteja
Kaisaniemen ja Hakaniemen ympäristössä.
Selitimme ja arvailimme Aliaksen tapaan
eläimiä eri puolilta maailmaa, leikimme erilaisia ulkomaisia leikkejä sekä testasimme
taitojamme erilaisissa tehtävissä. Esimerkiksi ryhmätyötä ja nopeaa juoksutaitoa
tarvittiin jättinopan ilmassa pitämisessä
sekä päättelykykyä pistosbingossa, jossa
kysyttiin erilaisia kysymyksiä hyönteisten
ja käärmeiden puremista.
Tulipahan viimein myös kauan odotettu
ruokarasti. Aasialaiseen tyyliin tehtävänä
oli valmistaa possukasviswokkia trangialla,
johon saimme tietyt ainekset rastilta. Huo-

masimme pian, että tehtävä oli helpommin
sanottu kuin tehty. Vihannekset piti kuoria
ja pilkkoa, nuudelit keittää sekä liha paistaa.
Alkusählingin jälkeen onneksi saimme kuin
saimmekin ruokaa mahoihimme. Pitkän
uurastuksen jälkeen oli johtajilla onneksi
mukana jälkiruoaksi suklaata, josta sai
lisäenergiaa loppupäiväksi.
Päivän päätteeksi saimme kaikki muistoksi
Super-Supe 2014 merkit partiopaitoihin
kiinnitettäväksi sekä kevätjuhlassa jaettiin
osallistuneille päivän aikana ansaittu sudenpentujen Maailma-jälki. Päivä oli varmasti
monelle rankka mutta ikimuistoinen.
Super-Supesta tehtiin tänä vuonna myös blogi, johon jokainen vartio sai kirjoittaa tunnelmiaan päivästä. Tarinoita elävöittämään
otettiin yhdellä rastilla myös kuvia, jossa
vartio sai pukeutua erilaisiin rooliasuihin ja
poseerata haluamassaan muodostelmassa.
Blogia voi käydä katsomassa osoitteessa:
http://supersupetapahtuma.blogspot.fi/.
- Liisa Peltonen

MUSKETTISOTURI ‘14
Vuoden 2014 TaMen lippukuntaretki Kiljavan leirikeskuksessa toteutettiin ennätyksellisellä osallistujamäärällä; retkellä oli
kaiken kaikkiaan 97 tamelaista.
Perjantai: Saapuminen ja tutustumista
Retkelle lähdettiin kahdella tilausbussilla
Tammisalon kirkolta ja perille päästyämme
majoittauduimme Kiljavan Kassulle. Retki
oli monille ensimmäinen laatuaan, joten ilmassa oli jännitystä ja odottavaa innostusta. Pian päästiin jo redutunnelmaan, kun
saimme pistellä poskeen keittiön loihtimia
lämpimiä voileipiä ennen iltaohjelman alkamista. Iltaohjelmassa tutustuimme hieman
toisiimme ja leikimme muutaman leikin,
ennen kuin oli aika laittaa ensimmäinen ilta
pakettiin ja lähteä unten maille odottamaan
seuraavan päivän seikkailuja.
Lauantai: Suunnistusta ja kirjeitä lapsille
muissa maissa
Kukko oli laulanut osalle retkeilijöistä jo
ennen varsinaista herätysaikaa, joten uuteen päivään herättiin enemmän ja vähemmän hyvin levänneinä. Kaikki kuitenkin
heräsivät viimeistään aamujumpassa, kun

Yhteiset leikit ovat olennainen osa retkiä

päästiin leikkimään Poni-leikkiä. Taisi olla
siinäkin ennätyksellinen määrä osanottajia!
Aamupuuron jälkeen päästiin itse asiaan,
sillä oli suunnistuksen aika. Etenkin monelle
sudenpennulle tämä oli ensimmäinen suunnistus, joten ohjeistuksen jälkeen metsään
lähti monta uutta suunnistajanalkua. Vaikka
sää ei ollut otollisin, ei pieni sade haitannut
reippaita partiolaisia. Kaikki pääsivät takaisin Kassulle uusia kokemuksia rikkaampina. Taisipa joku dipata jalkansakin puroon
ja toinen käydä katsomassa maata vähän
lähemmin kuin oli alun perin ollut tarkoitus.
Kavereiden avulla (ja evässuklaan voimalla)
kuitenkin selvittiin kaikista pienistä vastoinkäymisistä.
Pienen lepotauon jälkeen Kassulla alkoi
taas tapahtua, kun vuorossa oli leirimerkkien tekoa ja ikäkausikohtaista ohjelmaa.
Sudenpennut pääsivät juttelemaan siitä,
miten olla hyvä kaveri toiselle ja millainen
on ikävä kaveri. Sen jälkeen sudarit ja seikkailijat tekivät tahoillaan kirjeitä lapsille
muissa maissa. Osa piirsi, osa kirjoitti, osa
teki molempia. Nämä kirjeet lähetetään
lapsille Nepalissa ja Ghanassa. Odotamme
innolla, mitä siellä sanotaan partiolaisten
teoksista! Tarpojilla taas oli hieman vauh-

dikkaampaa ohjelmaa, kun he pääsivät ottamaan toisistaan mittaa erilaisten kisailujen
merkeissä.

kailu- ja siivousurakka. Pakkaaminen sujui
reippaasti ja loppuaika päästiin leikkimään
ulkona erilaisia ulkoleikkejä. Ennen kotiin

Ohjelmatuokioiden jälkeen oli vuorossa iltaohjelma ja saunat; iltaohjelmassa nähtiin
mm. Napasaurus-vartion tanssiesitys Ylviksen Truckers Hitch-kappaleeseen (kuva),
johtajateatteria sekä leikittiin yhdessä. Saunassa päästiin rentoutumaan ja juttelemaan
päivän tapahtumista kavereiden kanssa, ennen kuin oli taas aika vetäytyä yöpuulle.
lähtöä saimme vielä nauttia koko leirin herkullisia ruokia loihtineen keittiön
valmistamista hodareista (kuva). Yhteiskuvan ottamisen jälkeen bussit lastattiin väsyneillä mutta iloisilla tameilla ja kotimatka
alkoi.

Sunnuntai: Pakkailua ja hodareita
Sunnuntai lähti liikkeelle rauhallisesti ja
moni nukkui edellisyötä pidempään ja paremmin. Aamutoimien jälkeen alkoi pak-

Retki oli kokonaisuudessaan onnistunut
ja retkestä tulleen palautteen mukaan retkiläisillä oli oikein hauska viikonloppu.
Kiitos osallistuneille, ensi vuonna pistetään
satanen rikki!
- Nina Pitkänen

Peräti 97 tamelaista Kiljavalla pidetylle lippunkuntaretkelle

ROK! MIETTEITÄ RYHMÄNOHJAAJAKURSSILTA
Kaakkois-Helsingin Ryhmänohjaajakurssi
pyörähti käyntiin toukokuussa, kun kokoonnuimme ensimmäistä kertaa Herttoniemen kirkolla. Alkutapaamisessa pääsimme
tutustumaan niin kurssilaisiin kuin kouluttajiinkin. Kurssilla oli osallistujia muun
muassa Kulosaaren Meripartiosta, Tammisalon Metsänkävijöistä ja Kontutytöistä.
TaMea edusti yhdeksän kurssilaista. KMP:n
ja TaMen lisäksi Meritähdistä oli johtajia
mukana kouluttamassa. Kurssinjohtajana
toimi KMP:n Minea Jokivuolle. Tutustumisen lisäksi saimme tietoa kurssista ja kurssin
aikatauluista, sekä perehdyimme tulevaan
metsäviikonloppuun.
Ensimmäinen koulutusviikonloppu pidettiin samalla viikolla alkutapaamisesta. Lähdimme matkaan Herttoniemestä, josta eri
tehtävien avulla suunnistimme tiemme Herttoniemen nuorisotalolle. Siellä yövyimme
ensimmäisen yön. Seuraavana päivänä matka jatkui Nuuksioon. Kokonaisuudessaan
viikonlopun tunnelma oli tiivis, mutta lämmin. Opimme muun muassa johtajana olemisesta, vastuusta ja ryhmän vetämisestä.
Seuraava ROK-tapaaminen olikin sittenvasta elokuussa. Levänneinä, energisinä
ja innokkaina suuntasimme kohti Töölön
partioasemaa, jossa seuraava kaupunki-ilta

pidettiin. Tuleva syksy oli monille meille
kurssilaiselle erilainen, sillä suurin osa
meistä oli saanut oman vartion johdettavakseen. Ensimmäinen kokous takana vaihdoimme kuulumisia ja kokemuksia ryhmän
vetämisestä. Kouluttajat antoivat meille
hyviä vinkkejä ja ohjeita kokouksiin.
Toinen koulutusviikonloppu sijoittui Inkoohon, jonne menimme tilausbussilla. Viikonloppu oli tosiaankin koulutusta, sillä päivät
olivat täynnä ohjelmaa. Kävimme läpi kokousten ja retken suunnittelua, partio-ohjelman ja partiomenetelmän toteuttamista ja
turvallisuutta. Viikonloppu ei suinkaan ollut
tylsä, sillä tehtävät toteutettiin teoreettisesti
kuin myös käytännön harjoitusten avulla.
Saimme mahdollisuuden myös laatia syksyn
toimintasuunnitelman kokouksiin.
Yhteinen kurssimme huipentui syyskuun
lopputapaamiseen, jossa jaettiin kurssitodistukset ja yleisesti fiiliksiä kurssista. Itse
muistelen kurssia lämmöllä. Uusien ihmisten tapaamisen lisäksi tunsin saavani hyvät
eväät johtamiseen. Fiilis oli itsellä parempi
ja itsevarmempi, kun sai mahdollisuuden
jakaa kokemuksia ensimmäisten kokousten
vetämisestä.
- Janina Voong

STAVANGER-RAPORTTI
Muutama vuosi sitten talvella huomasimme
Partio-lehdessä ilmoituksen leiristä Norjan
Stavangerissa. Päätimme lähteä kahdestaan
matkaan. Se oli erinomainen idea!
Kuten aikaisemmin sanottu se oli erinomainen idea. Leiri järjestettiin kesällä 2013
Länsi-Norjassa, Stavangerissa. Suomalaisia
matkaan lähti noin 100 partiolaista. Matka
alkoi kauniista Suomen Turusta. Lähdimme
Viking Linella kohti Tukholmaa, josta jatkoimme bussilla (joka hajosi kesken matkan) kohti Osloa. Yöllisen hyvin nukutun
bussimatkan jälkeen heräsimme erittäin
virkeinä. Päivän kiertelimme Oslon keskustan tärkeimmillä nähtävyyksillä. Tämän
jälkeen suuntasimmekin kohti Stavangeria.
Leiri kesti viikon ajan ja leirialue sijaitsi
pellolla Stavangerin laitamilla. Leiriläisiä
löytyi noin 10 000, useista eri maista. Pääosin
kuitenkin Norjasta. Leirillä oli mukavaa,
koska ilmapiiri ja suhtautuminen asioihin
oli rentoa. Ohjelmana leirillä oli esimerkiksi
haikki, retki Preikkestolenille sekä erilaisia

leirialueella tapahtuneita aktiviteetteja. Erityisesti haikki oli mielestämme todella hyvä.
Se suuntautui läheisille ”vuorille”, joilla oli
useita vaellusreittejä. Yhdelle reitille lähti
vain kourallinen vartioita, eikä reitillä ollut
yhtään rasteja. Olimme siis oman onnemme
nojassa. Haikilla oli mahtavat maisemat.
Koko matkan sai olla omassa rauhassa, eikä
tarvinnut kulkea samaa polkua 2000 muun
ihmisen kanssa niin kuin Suomessa.
Preikkestolen oli tekemämme päiväretken
kohde, joka on suuri jyrkänne vuonon rannalla. Suoraa pudotusta mereen on jyrkänteen reunalta lähes 700 metriä. Kiipeämistä
oli jonkin verran, mutta maisemat olivat sen
arvoiset.
Leiri oli mahtava kokemus! Saimme paljon
uusia kavereita ympäri Suomea ja suurleiri
ulkomaalaisen näkökulmasta oli hauska
ja silmiä avaava kokemus. Suosittelemme
lämpimästi kansainvälisiä partioleirejä kaikille!
- Aku Staff ja Olaus Lintinen

KIITOS-KARHU!
Lippukunnalla on nyt uusi palkinto, jolla
kannustetaan hyviin suorituksiin. Ensimmäiset ”Kiitos-karhut” jaettiin puurojuhlassa Janina Voongille ja Aku Staffille.
Perusteluina palkitsemiseen oli erityisen
oma-aloitteinen aktiivisuus.
Sympaattinen Karhu-patsas on 3D-tulostettu
ja se seisoo jämäkästi mahonkijalustalla.
Sinivalkoiset mänkijähuivit on ommellut
lpkj Nina Pitkänen.
Tammisalon
Metsänkävijät
palkinnon saajia!

onnittelee

NAPASAURUKSET HIIPIVÄSSÄ HAAMUSSA
TaMen vanhimmat tarpojat lähtivät sateisena sunnuntaiaamuna kello seitsemältä reippaasti kohti Helsingin keskustaa. Ehkä ensimmäistä kertaa ikinä olimme kisalähdössä
ajoissa, ja pääsimme ensimmäisten joukossa
katsomaan infoelokuvan. Elokuvan aikana
olikin alkanut sataa mukavan runsaasti,
ja mietimme hetken pitäisikö vain lähteä
kotiin.. Partiolaisten sisulla kuitenkin jatkoimme kohti ensimmäistä rastia. Pääsimme
tutustumaan merentutkimus-alus Arandaan,
pesemään öljyisiä ankkoja ja juomaan kuumaa mehua. Ekan rastin jälkeen Napasaurusten tyyliin aloimme suunnittelemaan
ruokailua.. Pitkällisen keskustelutuokion

jälkeen päädyimme käymään vielä parilla
rastilla ennen syömistä. Matka jatkui siis
laulellen kohti kaivopuistoa. Selvisimme
kunnialla donitsienlaskentarastista, ja seurasimme piilorastivinkkiä kauppatorille. Koska tuli kylmä, päädyimme syömään eväitä
Linda Linen terminaaliin. Sieltä lähdimme
vielä käymään Harakkasaaren taiderastilla,
jonka jälkeen suunnattiin Kampin mäkkäriin. Koko päivä kului mukavasti pyjamat
päällä, ja sadekaan ei pilannut hyvää fiilistä!
Kisasta selvittiin ihan kunnialla, ei me ainakaan viimesiksi sijoituta!
- Helmi Peräkylä

KORPPARI-KILPAILU!
Mitä tässä tapahtuu? Kuka, miten ja erityisesti miksi? Kauan sitten eräällä kesäleirillä
otettuun kuvaan ei vieläkään ole saatu täyttä selvyyttä. Osaisitkohan juuri sinä selvittää vuosia vanhan mysteerin ja kertoa
meille mistä on kyse? Parhaimman vastauksen lähettänyt palkitaan tamelaiseen tapaan
hyvällä palkinnolla! lähetä vastauksesi osoitteeseen tipa@tame.fi ja voita.
“tärkeintä ei ole voitto vaan hyvät palkinnot”
- Ruuben Labanus III

TAME TIEDOTTAA
TaMe:ssa alkaa perhepartiotoiminta
Helmikuun alussa meillä alkaa pyöriä alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua perhepartiotoimintaa. Tarkoitus on, että osallistujat itse järjestävät toimintaa vuorollaan ja muovaavat sitä haluamaansa suuntaan. Ryhmään on ilmoittautunut jo suuri määrä
perheitä, ja ensimmäinen kokoontuminen oli 7.2. Mikäli toiminta kiinnostaisi, niin voit olla
yhteydessä Anu Rahkoon (anu.rahko@tame.fi) ja kysyä, jos vielä mahtuisi mukaan.
Lippukunnan jäsenmaksu
Useimmat meistä ovat maksaneet jo Suomen Partiolaisten jäsenmaksun ja siinä yhteydessä
myös lippukunnan oman jäsenmaksun (20 € vuonna 2015). Aktiivitoiminnasta sivuun jääneet veteraanit voivat kuitenkin jatkaa lippukunnan jäseninä, vaikka eivät Suomen Partiolaisten jäseniä olisikaan. Lippukunnan tili on vanha tuttu FI98 1290 5000 0645 56 ja viitteeksi voisi laittaa 3104. Maksun voi suorittaa myös pankkikortilla esimerkiksi vuosikokouksen yhteydessä.
Vuosikokous
Lippukunnan vuosikokous pidetään sunnuntaina 22.2.2015 alkaen klo 17.00. lippukunnan
Tammisalontien kololla (Tammisalontie 4, kellarikerros). Käsiteltävänä sääntömääräiset
asiat. Kahvitarjoilu! Osallistumisoikeutettuja ovat kaikki lippukunnan jäsenet, äänioikeus
15 vuotta täyttäneillä. Tervetuloa!
Kesäleiri
Kevät on toimintaa täynnä, mutta ennakkotietona kesäleirin ajankohta, niin osaat suunnitella lomasi. Lippukunnan oma (ja ehkä jonkun pienemmän yhteistyökumppanin) kesäleiri
pidetään Porvoon Virvikissä 30.7.- 5.8. Sudenpentujen leiriaika on 30.7.-2.8..
Liitokarhu
Suomen metsänkävijälippukuntien yhteinen
pääsiäisleiri LIITOKARHU 2015 pidetään
2.-6.4.2015 Räyskälässä, Lopella. Leirillä
eletään mänkijämäistä leirielämää: nukutaan teltoissa, rakennellaan ja koetaan
jännittäviä seikkailuita metsän suurpedon karhun kanssa. Leirille odotetaan 500
partiolaisia ympäri Suomen. TaMe lähettää
oman leirijoukkueensa, totta kai. Lisätietoja
www.liitokarhu.fi ja TaMen nettisivustolta.
Vielä ehdit ilmoittautua!

TaMen kotisivut ovat uudistuneet. Käykäähän tsekkaamassa!

KÄMPPÄTALKOOT TULEVAT TAAS!
FRANK HALUAA SINUNKIN PANOKSESI...

