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Meille kaikille partiolaisille metsäretket ovat varmasti tuttuja, 
mutta oletko miettinyt...  

Miltä tuntuisi osallistua yöretkelle aivan kaupungin 
keskustassa? 

Nyt siihen on mahdollisuus! Partioviikon kunniaksi järjestämme 
yhdessä muiden kouvolalaisten lippukuntien kanssa yhteisen 
kevätretken Urheilupuiston Kenkäkukkulalla 20.-21.4.2013. 

Retki alkaa lauantaina 20.4 kello 9.00. Luvassa on 
hauskaa partio-ohjelmaa pitkin päivää. 

Lauantaina pidetään retkipaikalla myös avoimet ovet 
kello 13-17, jolloin sukulaiset ja tuttavat ovat 
tervetulleita vierailulle. Retki huipentuu sunnuntaina 
21.4 partiolaisten kansalliseen kirkkopyhään Käpylän 
kirkossa kello 10. Kotiinlähtö on n. Klo 12.00. Retkellä 
yövytään teltoissa. 

Ota retkelle mukaan:  
-partiohuivi ja partiopaita (jos on) 
-tasku-/otsalamppu 
-muistiinpanovälineet 
-säänmukaiset vaatteet ja vaihtovaatteet (retkellä ollaan koko ajan ulkona!) 
-mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet 
-peseytymisvälineet ja pyyhe (jos haluaa käydä suihkussa retken aikana) 
-ruokailuvälineet (muki, lautanen, lusikka, haarukka, veitsi kangaspussissa)  
-makuupussi ja –alusta sekä lämmin yöasu 
-iloista partiomieltä!  
 
Retkipaikalta siirrytään sunnuntaina kävellen Käpylän kirkkoon, 
joten pakkaathan tavarasi niin, että saat ne itse kannettua koko matkan (n. 
1 km). 

Ilmoittaudu retkelle palauttamalla ilmoittautumislomake 
omalle ryhmänjohtajalle ja maksamalla 10€ lippukunnan tilille 

FI54 3131 3001 2558 01 5.4. mennessä. 

Lisätietoja retkenjohtaja Julia Parkko (EMS): 040-8259702, 
julia.parkko@gmail.com, tai oman lippukuntasi 
yhteyshenkilöt: Laura Purhonen 040-3566969 tai Sanna 
Laukkanen 050-5733797 
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Pääkirjoitus 
Kevät toi, kevät toi…partiolaisen! 
Lumi sulaa, maa alkaa tuoksua, linnut alkavat tirskua ja kikattaa 
aamuisin ja heräätkin aamulla auringon loistaviin säteisiin ennen 
herätyskellon pirinää. Kevät on tullut! 
 
Kouvolan Salpasirkoilla on tiedossa toiminnan täyteinen kevätaika. 
Normaalin viikkotoiminnan lisäksi luvassa on Kenkis Kevätretki aivan 
Kouvolan keskustan sydämessä sekä Aaltojen Ahti sudenpentu- ja 
seikkailijakisat Haminassa. Tarpojat ja vaeltajat voivat myös ottaa osaa 
Eläimet Tutuksi -kurssille. Seikkailijat ja samoaiat taas pääsevät 
halutessaan suunnistuskouluun. Ja perinteisesti, Partioviikko valtaa 
Suomenmaan huhtikuun viimeisellä viikolla!  
 
Partioviikko on vuosittainen tapahtumaviikko, jonka aikana partiolaiset 
näkyvät ja kuuluvat vielä enemmän kuin normaalisti tavallisille 
tallaajille. Partioasua tai partiohuivia voi vapaasti käyttää koulussa, 
työpaikalla ja vapaa-ajalla, partiotoimintaa esitellään muille ja pidetään 
partiolaisten omia juhlia. Tällainen on esimerkiksi perinteinen Yrtsi eli 
Yrjönpäiväjuhla sekä partiolaisten valtakunnallinen kirkkopyhä. 
 
Partioviikon tapahtumia voi bongata lähiympäristön lisäksi 
www.partio.fi nettisivuilta. Naamakirjassa www.facebook.com/partio 
kerätään myös kuvagalleriaa 100 % partiolaisista nakkikioskin kassana, 
koulubändin rumpalina, TV:n kuuluttajana, viulutunneilla, pörssiyhtiön 
hallituksessa, tukioppilaana, vegaanikokkina, skeittirampilla, Tavastian 
lavalla.. Käy lisäämässä oma kuvasi! 
 
Päätoimittaja Sari 

---   www.kss.partio.net   --- 
Päätoimittaja: Sari Laakso 

Toimitussihteeri: Sari Laakso 

Toimituskunta:  Sari Laakso, 
Sanna Laukkanen, Sari Ylä-
Outinen 

OIVITIILI 2/2013 

32. vuosikerta 

Ilmestyy 15.4.2013 

Painos Internet 

Julkaisija: Kouvolan Salpasirkat ry. 

Oivitiili 3/13 ilmestyy 22.7.2013 Deadline 5.7.2013 

Lähetä juttusi osoitteeseen: oivitiili.kss@gmail.com 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 2/13 

IPANATAPAAMINEN PUHJONRANNASSA 

Mikä se on, kun pää menee pyörälle kelkan kyydissä, jolla ei pääse perille? 
Entä missä voi päästä liukumaan vaijeria pitkin lumihangen yllä? Arvaako 
kukaan, missä ollaan oltu, kun nuotion yllä paahtui vaahtokarkki? 
Minäpä kerron. 
 
Pieni joukko Salpasirkkoja kokoontui sunnuntaina 17.maaliskuuta 
Puhjonrannan kurssikeskuksen kodalle viettämään ipana-päivää. Kyseessä 
oli siis Ipanatapaaminen partiolaisvanhemmille ja heidän muksuilleen. 
Aurinkoisessa säässä vaellettiin jäällä, otettiin vauhtia napakelkan kyydissä 
ja liu’uttiin vauhdikkaasti vaijerin varassa. Pikkuväelle löytyi juuri sopivat 
pulkka- ja liukurimäet, joissa myös äidit viihtyivät. 
 
Ja se napakelkka, se taisi saada pään pyörälle enemmän vauhtia pyörittäviltä 
aikuisilta kuin kyydissä istuvilta lapsilta… Ne, jotka uskalsivat vaijerikeinun 
vinhaan kyytiin, saivat palkakseen makeat naurut ja onnistumisen 
kokemuksen: olenpa minä rohkea!  
 
Viihtyisässä kodassa paistuivat makkarat ja vaahtokarkit lisukkeineen, joten 
masu oli herkkuja pömpällään vielä kotiin lähtiessäkin.  Mukana mukavassa 
tapaamisessa olivat Mari, Julius, Heli, Juho sekä Sari ja Anni. 
Olisitpa Sinä ollut mukana! 

”Än, yy, tee… NYT!” 
 

Sari Ylä-Outinen 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 2/13 

SALPASIRKKOJEN JOHTAJISTOA 

Pesti: Lippukunnanjohtaja 
Sijainti: Helsinki 
 
Partiourani on alkanut ekalla luokalla, yläaste ja 
teinivuodet erottivat hetkeksi partiosta. Uuteen 
nousukiitoon urani lähti 2007. Uusin 
aluevalloitus on lpkj:n pesti. 

Kiinnostuksen kohteet: Tällä hetkellä innostun eniten partiotaitokisoista 
ja erilaisista projekteista (retket, tapahtumat). 
 
Paras partiomuisto: Isot leirit =D Partiotaitokisat viime talvena, ulkona 
oli yli 30 astetta pakkasta ja meidän vartio oli eksyksissä kuin sorsat 
suolla. 
 

SANNA SALU 

MARJO LAPPALAINEN 
Pesti: Hallituksen sihteeri 
Sijainti: Lahti 
 
Aloitin partion 7-vuotiaana varmaankin siksi, 
kun siskoni Minna oli myös partiossa. 
Ensimmäinen sudenpentulaumani oli Pandat, 
josta partiourani lähti käyntiin. Vuosien varrella 
olen siirtynyt sudenpennusta vartiolaiseksi ja 
päässyt vetämään niin vartiota kuin 

sudenpentulaumaakin. Parhaimpia partiomuistoja ovat varmasti kaikki 
retket ja leirit, oli sitten kyse isosta tai pienestä tapahtumasta. Tarus on 
jäänyt kaikista vahvimmin muistiin, varmaankin leirin massiivisuudesta 
johtuen. Muutettuani Lahteen on suuremmat leirit jääneet ikävä kyllä 
väliin, mutta edelleenkin vaikutan lippukunnan omilla retkillä 
mahdollisuuksieni mukaan. Viikkotoimintaan osallistuminen on myös 
jäänyt, mutta toimin silti hallituksen sihteerinä ja pyrin osallistumaan 
erilaisten tapahtumien järjestelyyn. "Partio on iloinen leikki!" ;) 

Paras partiomuisto: Tarus 2004 
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SARI LAAKSO 
Pesti: Akela, varapuheenjohtaja, Oivitiilin 
päätoimittaja 
Sijainti: Kouvola 
 
Pienestä tytöstä teini-ikäiseksi asti toimin Keminmaan Kallin Kanervat 
lippukunnassa. Pitkän tauon jälkeen, Keminmaan vaihduttua monen 
mutkan kautta Kouvolaan, mieli halajasi takaisin partion pariin, joten 
aloitin Kouvolan Salpasirkoissa 2011 joka-paikan-höylänä autellen 
aina siellä mihin pyydettiin. Erityisesti ihastuin Salpasirkkojen 
nettisivujen päivittelyyn sekä joulukuiseen Gigantin edustalla 
tapahtuvaan lahjojen paketointi-rumbaan. Osallistuin myös innolla 
Oravat-sudenpenturyhmän toimintaan ja nykyään olenkin yksi 
ryhmän vakituisista akeloista. Innostukseni tiedon (ja tavaroiden) 
keräämiseen, lajitteluun ja jakamiseen saa nyt kunnollisen kohteen, 
koska sain vasta nimityksen Oivitiili-lehtemme päätoimittajaksi. 

Kiinnostuksen kohteet: Eniten viihdyn metsäretkillä sekä erilaisten 
projektien parissa puuhaillessa. 
 
Paras partiomuisto: Kouvolan Salpasirkkojen parhain partiomuistoni 
on tähän mennessä sudariryhmämme uusien jäsenien lupauksenanto 
perinteisessä puurojuhlassa. 

SANNA HELLSTÉN 

Pesti: Webmaster 
Sijainti: Lappeenranta 

 
Olen ollut aikoinaan mm. laumanjohtajana ja 
sampona, mutta viimeiset ~ 5 vuotta on ollut 
enemmän tai vähemmän hiljaiseloa. Nyt 
vastaan Kouvolan Salpasirkkojen nettisivuista 
ja otan mielelläni palautetta ja kehitysideoita 
vastaan. 

Kiinnostuksen kohteet: Viestintä, kv, leirit 
Paras partiomuisto: SP:n leirimatka Karjalan Kannakselle 2009. 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 2/13 

Mitä tarkoittaa… 

Salpa? Salpa tarkoittaa lukkoa, säppiä, pönkkää tai hakaa. 

Sirkka? Sirkka on naisen nimi, mutta tarkoittaa myös reilua peliä, 

laulukaskasta sekä krikettiä. 

Oivitiili? Tätä olemme jo pitkään yrittäneet selvittää vaan emme ole 

täysin tyytyväisiä tuloksiin. Auta meitä ja lähetä arvauksesi Oivitiili-

sanan tarkoituksesta sähköpostiimme: oivitiili.kss@gmail.com . 

Parhaat arvaukset palkitaan! 

REETTA AHOSUO 

Pesti: hallituksen jäsen 
Aloitin partioharrastukseni Hellsténin 
Sannan innoittamana 
yksitoistavuotiaana Ilvekset 
vartiossa. Vuodet kuluivat ja minusta tuli 
Nalle vartion vj ja Oravat lauman lj. 
Samalla toimin aktiivisesti Ilvekset 
vaeltajaryhmässä. Lukioikäisenä aloin toimia myös sampona yhdessä 
Sannan kanssa. Tässä kohtaan minua alkoi kiinnostaa lpk:n 
hallinnollinen puoli ja pyrinkin lpk:me hallitukseen, jossa olin mukana 
12 vuotta. Lisäksi olen toiminut myös varastonhoitajana ja kolon 
avaimen haltijana. Opiskeluaikanani Tampereella (vuodesta 2006 
eteenpäin) en ollut mukana enään lippukuntamme viikkotoiminnassa. 
Tällöin kuuluin hallitukseen ja olin aktiivinen leirien ja retkien 
järjestäjä. Syksyllä 2012 osallistuin pitkästä aikaan lippukuntamme 
viikkotoimintaa vetämällä tarpojaryhmä Murmeleita yhdessä Katsun 
kanssa. Vuonna 2013 pestini on lippukunnan leiri- ja 
retkitoimikunnassa. Lisäksi toimin ansiomerkkivastaavana. 

Kiinnostuksen kohteet: Pidän möhköfanteista:) Partion puolesta 
VAELLUKSET ja PT-KISAT, tietenkin! 
Paras partiomuisto: Tähän on vaikea vastata yhdellä muistolla, koska 
minulla on niin monia hyviä hetkiä takanapäin partiokamujeni kanssa. 
Esimerkiksi Katsun kanssa tapahtunut Lapin vaellus Ylläksen 
yllätysellisessä maastossa.."Luikku on auki. Kiinni se ei mee." 



 

8 

Kouvolan Salpasirkat ry 
Oivitiili 2/13 

-ILMOITUS- 

20.4 Vierailupäivä kevätretkellä klo 13-17. Myynnissä nuotiomakkaraa, 

tikkupullaa ja kahvia, mahdollisuus osallistua eri rasteille, joissa 

luonnontuntemusta, ensiapua, kansainvälisyyttä, nikkarointia… 

21.4 Partiolaisten valtakunnallinen kirkkopyhä aloittaa partioviikon. 

Kouvolan Käpylän kirkko klo 10.00  

27.4 AALTOJEN AHTI Sudenpentu- ja seikkailijakisat Haminassa 

Ahti toivottaa sinut, sudenpentu tai seikkailija, tervetulleeksi 

tutustumaan omaan valtakuntaansa! 

22.4 PARTIOVIIKKO ALKAA! 

20.4 Eläimet tutuksi-kurssi tarpojista vaeltajiin 

20-21.4 KENKIS Kevätretki – kaikkien kouvolalaisten lippukuntien 

yhteinen kevätretki Urheilupuiston Kenkäkukkulalla. 

23.4 Yrtsi eli Yrjönpäiväjuhla 2013 – Koivusaaren maauimalan 

viereinen näyttämö Myllykoskella klo 17.30 – 19.00 (osoite 

Koivusaarentie) Luvassa mukavan rento, partiomainen ilta! Tarjolla 

pullaa, kahvia ja mehua ilmoittautuneille. Koko perhe tervetuloa! 

19.4 Viimeinen ilmoittautumispäivä Yrjönpäiväjuhlaan! Ilmoittaudu 

Sanna L:lle 050-5733797 Huom! Omat kyydit Myllykoskelle. 

24.4 Suunnistuskoulu seikkailijat/samoajat Karhulan Jumalniemessä 

28.4 Piirihallituksen kokous 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
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-TAULU- 

18.5 KIVEN KANNOILLA Kevät SM-kisat Jyväskylässä 

4.5 ULJAS LURAHDUS Kevät PT-kisat Kouvolassa 

5.6 Sisujohtajien virkistyspäivä Sisujohtajien virkistyspäivää vietetään 

keskiviikkona 5.6.2013 alkaen klo 18 merimuseo Vellamossa. Tuo 

mukaan valokuva sisutoiminnasta. Ilmoittautumiset piiritoimistoon 

15.5. mennessä. Lisätiedot petri.pekkola@fimnet.fi 

8-9.6 Selviytymismajakka tarpojille 

VIIKKOTOIMINTA 

Sudenpenturyhmä Oravat : ti 16.30-18.00 

Seikkailijaryhmä Murmelit: ti 16.30-18.00 

Tarpojaryhmä Nallekarkit: to 17.00-18.30 

Samoajaryhmä Barbiet ja Vaeltajat: kokoontumiset sovitaan erikseen 

Toukokuu 

7.5 Suunnistuskoulu seikkailijat/samoajat Utin valleilla 

22.7.Oivitiili 3/13 ilmestyy Kouvolan Salpasirkkojen nettisivuilla! 

Kesäkuu 

30.4 Viimeinen ilmoittautumispäivä SATAHANKA kesäleirille! 

Tuulta purjeisiin! Tätä merielämystä Kustavin Lootholmassa ei 

kannata jättää väliin. Valkeat purjeet, aaltojen pauhu ja vauhdikas 

vesiohjelma kutsuvat 29.7.-5.8. www.satahanka.fi 



 

10 

Kouvolan Salpasirkat ry 
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PARTIOVIIKKO 22 – 24.4.2013 

Partioviikko on vuosittainen tapahtumaviikko ja silloin partiolaiset 
näkyvät ja kuuluvat tavallista enemmän kaikelle kansalle. Partioasua 
tai partiohuivia käytetään koulussa ja työpaikalla. Partioviikolla 
esitellään partiotoimintaa ja pidetään partiolaisten omia juhlia ja usein 
partioviikolla järjestetään myös partioparaateja eri puolilla Suomea. 

Partioviikko on aina se viikko huhtikuussa, jolle Yrjönpäivä (23.4.) 
osuu. Yrjönpäivänjuhlassa jaetaan usein ansiomerkkejä, kerrataan 
Pyhä Yrjön legendaa tai pidetään esimerkiksi lupauksenanto. 

Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä sijoittuu partioviikolle ja se on 
yleensä Yrjönpäivää lähinnä olevana sunnuntaina. Kansallisen 
kirkkopyhän päätapahtuma järjestetään vuorovuosin eri partiopiirien 
alueella ja järjestelyvastuussa on paikallisia lippukuntia. Tänä vuonna 
päätapahtuma järjestetään Kymenlaakson partiopiirissä sunnuntaina 
21.4. 

Mutta missä meitä partiolaisia Suomessa on? Nakkikioskin kassana, 
koulubändin rumpalina, TV1:n kuuluttajana, viulutunneilla, 
pörssiyhtiön hallituksessa, tukioppilaana, vegaanikokkina, 
skeittirampilla, Tavastian lavalla.  

Tämän vuoden Partioviikolla haluamme tuoda tämän näkyvästi esiin ja 
kertoa, että meitä partiolaisia löytyy Suomessa ihan kaikkialta. 
Keräämme Partioviikon Facebook-tapahtumasivulle gallerian 
partiolaisista ympäri Suomen, joten jo nyt kannattaa alkaa miettimään, 
missä sinä otat itsestäsi tai kavereistasi Partioviikko-kuvan. Mikä 
ympäristö kertoo sinusta tai partiokaveristasi jotain olennaista?  

Kuvan voi ottaa vaikka sarjakuvamessuilla, tunturin laella, BMX-
pyörän satulassa tai pari varvasta avannossa! Ja mikset vaihtaisi 
partiohuivitettua kuvaa myös Facebook-profiilikuvaksesi Partioviikon 
ajaksi. Jos tässä ei ollut vielä riittävästi haastetta, ainahan voit miettiä 
voisitko haastaa myös jonkun paikallisen partiotaustaisen julkkiksen 
huivitettuun Partioviikko-kuvaan!  

Kerromme Partioviikosta lisää partion Facebook-sivulla, 
facebook.com/partio – jos et jo tykkää, pistäpä tykäten niin saat tästä ja 
muusta partiohauskasta infoa ensimmäisten joukossa! 

Lähde: http://www.partio.fi/uutiset/toimintakalenteri/partioviikko 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
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YRJÖNPÄIVÄ 23.4 
Yrjönpäivänä 23.4 vietetään partiolaisten suojeluspyhimyksen Pyhän 
Yrjänän päivää. Suomessa on partioviikko sillä viikolla, johon 
Yrjönpäivä sijoittuu. 

Eri maissa ja lippukunnissa Yrjönpäivää vietetään hyvin erilaisin 
tavoin. Monet juhlallisuudet keskittyvät Yrjönpäivää lähinnä olevaan 
sunnuntaihin. Tässä on vain pieni osa erilaisista 
juhlistamismahdollisuuksista: 

▪ Käynti verenluovutuksessa. Partiolaisilla on pitkät 
verenluovutusperinteet jo ajalta ennen Partiolaisten Veriliiton 
perustamista. 

▪ Partioparaati. Esimerkiksi 
Englannissa monet partiolaisryhmät 
järjestävät paraatin Yrjönpäivää 
lähinnä olevana sunnuntaina. 
Ohjelmaan kuuluu esim. B-P:n 
kirjoitusten lukemista ja 
partiolaulujen laulamista. 
Tilaisuuteen kuuluu yleensä myös 
partiolupauksen uudistaminen. 
Tilaisuudet järjestetään sellaisiksi, 
että niihin voi ottaa osaa eri 
uskontokuntiin kuuluvat henkilöt. 
Myös Suomessa Yrjönpäivä on 
yleinen partioparaatipäivä. 

▪ Yleisötilaisuudet. Yrjönpäivä ja koko partioviikko tarjoaa 
luontevan tilaisuuden partiosta kertomiselle suurille joukoille. 
Pääkaupunkiseudulla on järjestetty mm. kaupunkileirejä. 

 

Suomalaiseen Yrjönpäivänviettoon kuuluu monessa piirissä ja 
lippukunnassa myös jumalanpalvelukseen osallistuminen. Monesti 
Yrjönpäivän jumalanpalveluksessa partiolaisilla on tehtäviä mm. 
Raamatun ja esirukouksen lukijana tai kolehdinkantajana. 

Lähde:http://fi.scoutwiki.org/Pyhän_Yrjön_päivä 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
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TOUHUTIILI 
Piirrä kuva veneestä. Muistathan piirtää veneeseen mukaan purjeen, 

maston, moottorin, pelastusliivit, kapteenin ja perämiehen! 
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Kouvolan Salpasirkat ry 
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Tänä vuonna partiolaisten teema on VILLINÄ VETEEN!  

Väritä alla oleva Villinä Veteen kuva. Sen jälkeen voit leikata sen ja 

liimata partiokirjaasi tai partiovihkoosi mukaan. 
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Lähde mukaan syksyn siisteimpään tapahtumaan, jossa nuotio loimuaa 
strobovaloina ja laulu raikaa reggae- ja rap-riimien voimalla. Syyskuussa myös ei-
vielä-partiolaiset kaverit saavat puraisun siitä, miten partiossa rokataan 

Turku Logomo 14.9. klo 17, Tampere Pakkahuone 8.9.klo17, Helsinki 
Kaapelitehdas 7.9. klo 17. 

 <http://www.partiopop.fi> Partio POP ´13 -hyväntekeväisyyskonserttikiertueen 
pääesiintyjinä kuullaan muun muassa kotimaisen reggaen ja hiphopin 
kärkiartisteja Jukka Poikaa ja Jare&VilleGallea. Lisää huippuesiintyjiä 
julkistetaan kevään aikana osoitteessa www.partiopop.fi. 

Partio POP´13 -liput ovat jo myynnissä!  Partiolaisille lipun hinta on edullisempi 
25 euroa (ovh. 30€). Kun partiolainen ostaa liput verkkokaupasta myös 
kavereilleen, saavat hekin lippunsa samaan jäsenhintaan. Partion jäsenyys 
todennetaan verkkokaupassa jäsennumerolla. Konserttikiertueen tuotot menevät 
kokonaisuudessaan partiotoiminnan hyväksi. 

“Nyt on oiva tilaisuus koota koko ystäväpoppoo kasaan nauttimaan huikeasta 
esiintyjäkaartista ja hyvästä fiiliksestä – ei-vielä-partiolaisia kavereita 
unohtamatta!” Suomen Partiolaisten varainhankinnasta vastaava Markus Vähä-
Piikkiö kannustaa. 

Suomen Partiolaiset järjestää konserttikiertueen yhteistyössä tapahtumatuottaja 
Eventia Oy:n kanssa. Lippukunnilla on mahdollisuus saada lisäalennusta, jos he 
tilaavat pääsylippuja yli 20 henkilön ryhmille suoraan Eventialta. Näin 
toimituskulut per lippu ovat vain 1 euron (ovh. alk. 2,50€). Koska pääsylippuja 
on myynnissä vain rajoitettu määrä per konsertti, lippukuntien tulee tehdä 
ryhmävaraukset 26.4.2013 mennessä. 

Lämppäriskaba partiobändeille! 

Partiolaiset ovat tunnetusti porukkaa, joilla pysyvät niin bongorummut, ukulelet 
kuin huuliharputkin menossa mukana. Lämppäriskaba tarjoaa partiobändeille 
loistavan tilaisuuden päästä lämmittelemään Partio POPin suurten areenoiden 
lauteita. Lämppäriskabaan ilmoittautuminen alkaa 1.3.  <http://www.partio.fi> 
partio.fi-nettisivuilla – pysykää kuulolla! 

Kyllähän Kymistä ainakin yksi bändi pitäisi areenalle saada! 
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▪ Vie köydenpätkä paalun ympäri 
kierteeksi ja jatka vetämällä köyden 
irtopää kiintopään yli. 

 
▪ Vie irtopää vielä kerran paalun ympäri ja 

tee tämä toinen kierros samaan 
suuntaan kuin ensimmäinen. 

 
▪ Pitäen köyttä yhdensuuntaisena 

ensimmäisen kierroksen kanssa, 
pujota irtopää toisen kierroksen ali. 
Kiristä solmu vetämällä irtopäästä ja 
kiintopäästä. 

KERTAUSHARJOITUKSET 
SIANSORKKA 

KASISOLMU 

▪ Lyö köyteen polvi, jossa irtopää on 
kiintopään päällä. 
 
▪ Vie irtopää kiintopään ali. Älä polvesta 
läpi! 
 
▪ Tuo irtopää polven läpi päältä. Kiristä. 

KERROTTU KASISOLMU 
▪ Tee köyteen / köyden päähän 
kahdeksikko, riippuen haluatko 
pidäkesolmun vai liittää kaksi köyttä 
yhteen. 
 
▪ Kertaa toisen köyden päällä solmu. 
 
▪ Kiristä. 
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