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Uudet tuulet puhaltaa! 
 
Luet tällä hetkellä ensimmäistä 
Sytykettä kahteen vuoteen. Joku on jo 
saattanut unohtaa rakkaan 
lippukuntalehtemme, joka tekee nyt 
paluun uuden päätoimittajan voimin. 
 
Sytyke on minulle taas yksi askel 
eteenpäin kirjoittajana. Joitakin vuosia 
sitten oli siisteintä ikinä päästä 
kirjoittamaan oman ryhmän kanssa 
juttua yhteisestä retkestä ja sitten 
lukea se painetusta lehdestä. Sen 
jälkeen olen päässyt kirjoittamaan 
esimerkiksi Pääkaupunkiseudun 
Partiolaisten piirilehteen, josta olen 
oppinut valtavasti! 
 
Tämä todistaa jälleen sitä, että 
partiossa on mahdollista kehittää 
taitojaan jatkuvasti. Kolkkana opitaan 
vuolemaan makkaratikku, myöhemmin 
voidaan tehdä kiehisiä tai vaikka 
lusikka. Se ei välttämättä tunnu 
elämässä tärkeältä nyt, mutta se voi 
olla suuri kiitollisuuden aihe vanhana. 
 
Käännetään kuitenkin katseet tähän 
lehteen, jota pitelet käsissäsi. 
 
 
 
 



 
 

Viime vuonna oli monenlaisia 
partiotapahtumia, joista voit lukea 
esimerkiksi sivuilta XXXX. Näissä 
tapahtumissa jokainen on saanut 
taatusti uusia kokemuksia ja ehkä 
oppinut uusia taitoja. 
 
 
Muistot ovat tärkeitä aarteita, ja niitä 
luodaan lisää tänä vuonna. 2019 
järjestetään Järvi-Espoon 
Eräpartiolaisten kesäleiri Pihka, jota 
minäkin olen päässyt jo 
suunnittelemaan. Luvassa on ihan 
huippua ohjelmaa ja kavereita oman 
lippukunnan ulkopuoleltakin. 
 
Iloista partiokevättä kaikille! 
Törmäillään retkillä ja kololla 
 

- Milla 

 
Minneköhän askeleet vievät ensi kesänä? 

 
Löytyväthän nämä päivämäärät 
kalenteristasi? 
 
27.4. Törmä -kevätkisat 
22.-28.4. Partioviikko 
11.5. Espoon Vihree -pyöräkilpailu 
15.6. Jukolan viesti 
13.-17.6. Samoajaleiri IHQU 
25.7.-1.8. Pihka2019 -kesäleiri 
 
 
 
Vartioiden ja laumojen kokousajat 
keväällä: 
 
MAANANTAI 
17 - 18.30 Riekko 
18 – 19 Joutsenet 
18.30 – 20 Tiira 
 
TIISTAI 
16 – 17.30 Metso 
17 – 18.30 Korppi 
18 – 19 Karhut 
 
KESKIVIIKKO 
18.30 – 19.30 Ahvenet 
 
TORSTAI 
16.30 – 18 Kurki 
 
 
 
 



 
 

 
 
Sammonryöstö 2018 
 
Perjantaina matkustimme bussilla 
Sierlan leirikeskuseen viikonlopuksi 
koko lippukunnan voimin. Illalla 
ohjelmassa oli telttojen pystytystä, 
majoitusta, leikkejä ja hodareita. 
Sitten olikin aika mennä unten 
maille.	

 
 
 
Jännittävän ensimmäisen yön 
jälkeen heräiltiin jo aikaisin. 
Aamupuuron ja lipunnoston jälkeen 
jakauduttiin ryhmiin ja päästiin 
kiertämään rasteja. Ohjelmassa oli 
mm. arvoituksia, kiehisten 
vuolemista, boffer-miekkailua ja 
jäistä pelastautumista.		

 
	
 
Lounas valmistettiin itse 
retkikeittimillä. Kaikkien ruoat 
onnistuivat ja vatsat täyttyivät 
kanapastasta. Ruoasta uutta puhtia 
saaneina jatkettiin ohjelman 
tiimellyksessä. Illalla päästiin 
pelaamaan lipunryöstöä ja 
saunomaan. Vilkkaan päivän 
jälkeen uni maittoi hyvin.	

	
Sunnuntaiaamuna herättiin 
kirpeään pakkaseen. Tavarat 
pakattiin tehokkasti ja paikat 
puhdistuivat yhteistyöllä siisteiksi. 
Lopuksi syötiin vielä 
karjalanpiirakoita ja lähdettiin 
bussilla kotiin päin.  
 



 
 

GALLUP: 
1. Mikä oli parasta? 
2. Mitä uutta opit? 

 
 
Niilo:	

1. Parasta olivat rastit, erityisesti 
kaverin 
kuljettaminen/evakuointi	

2. Opin käyttämään kirvestä	
	
Iisa:	

1. Lipunryöstö	
2. Opin säännöt lipunryöstön 

pelaamiseen	
	
Kaisa:	

1. Ruoan tekeminen itse	
2. Opin vuolemaan puukolla	

	
Iida:	

1. Lipunnosto aamulla	
2. Opin pelastautumaan jäistä ja 

keksin ratkaisuja arvoituksiin 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Milla 
 
Kuvat: Mia ja Milla	
 
 



 
 

Riekon Retki 2018 
	

PERJANTAI	
Lähdimme riekon retkelle illalla 
9.11. Kaikki oli ihan innoissaan 
lähtemässä. Mukana oli Sara,Iida, 
Nella, Iiris ja johtajina toimivat Milla 
ja Nea. Matkalla kerrotiin mukavia 
muistoja partiosta, naurettiin ja 
herkuteltiin. 
 
Suunnistus ei ollut liian pitkä mutta 
se oli haastava, koska oli pimeää. 
Vääntyneitä nilkkoja ja väsynyttä 
porukkaa, mutta viimein päästiin 
perille. Sahasimme ja hakkasimme 
puita nuotiota varten. 
 

 
 
Illalla syötiin hodareita (ja karkkia). 
Pystytimme majoitteiksi laavut. 
Neljä väsynyttä tyttöä simahti 
makuupusseihin pienen 
juttelemisen jälkeen. 
 
	

LAUANTAI	
Heräsimme Millan ja Nean hupsuun 
musiikkiin. Pidimme aamujumpan ja 
teimme aamupalaksi trangialla 
puuroa. Pidimme vapaa-aikaa ja 
rupesimme kehittelemään laululle 
“Elefantin paino” uusia 
partioaiheisia sanoja. 
 
Sen jälkeen suoritimme hätä-
ensiapu-merkkiä. Jakauduimme 
kahteen ja juttelimme Nean kanssa 
hätäpuhelusta. Milla esitti sokki-
potilasta ja hoidimme hänet. 
	
Teimme lounaaksi kanarisottoa, 
jonka jälkeen suunnistimme 
pareissa. Iiris ja Iida tulivat ensiksi 
takaisin ja rupesivat tekemään 
lusikoita. Kun Sara ja Nella olivat 
tulleet takaisin, aloimme tekemään 
päivälliseksi pasta carbonaraa.  
 
Ruoasta energiaa saaneina 
leikimme pimeässä mm. 
piilohippaa. Sara, Milla ja Nella 
lähtivät seuraamaan Iiristä. 
Juoksimme hieman liian pitkälle, 
mutta löysimme kuitenkin takisin, 
jonka jälkeen menimme nuotiolle.  
 
Pidimme pienen rauhoittumishetken 
ja pelasimme mafiosoa. Iltapalaksi 
teimme suklaabanaaneja, Nam! 
 
 
 
	



 
 

SUNNUNTAI	
Heräsimme aamulla taas ihanaan 
musiikkiin ja aloimme tekemään 
aamupalaa. Söimme vatsamme 
täyteen herkkuruokaa. Aamupalan 
lopussa jouduimme keskelle 
ensiapuharjoitusta, kun Milla oli 
“kaatunut ja lyönyt päänsä”. 
 
Onneksi kyseessä oli harjoitus, ja 
kaikki osasivat toimia tilanteessa. 
Pakkasimme tavarat ja lähdimme 
kotia kohti. 
 
 
 

 
	
 
 

MUUN VARTION TERVEISET 
 
Olimme surullisia, kun emme 
päässeet tällä kertaa mukaan 
vartion retkelle. Pääsimme 
kuitenkin mukaan tunnelmiin Kilon 
Kipinöiden Instagram-tarinoiden 
kautta. Onneksi retkikuume saatiin 
taltutettua parin viikon päästä 
Sammonryöstöllä.	

- Jenni ja Eveliina 
	
Seuraathan sinä jo Kipinöitä 
somessa @kilonkipinat?	
	
Teksti: Riekko-vartio, eli Eveliina, 
Iida, Iiris, Jenni, Nella ja Sara sekä 
VJ Milla	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Leimahduksen ensimmäinen 
vaellus 
Tyttöjohtajistoa kävi vaeltamassa 
Hetta-Pallas -reitin elokuun alussa. 
Missäköhän Kipinät taivaltavat ensi 
kesänä? 
 
1.8. 
Lähdimme kohti Lappia yöjunalla ja 
bussilla. Matkallamme oli 
espoolaista seuraa Pasilasta 
Ounasjärvelle asti. 
 
2.8. 
Heräsimme aamulla Rovaniemeltä 
ja vietimme 2,5 tuntia 
aamupalabuffetissa bussimatkaa 
odotellessa. Bussi vei meidät 
Ounasjärvelle, josta menimme 
veneellä yli. 

 

Valmiina lähtöön! 
Iltapäivän ohjelmassa oli 14 
kilometriä kävelyä. Matkan varrella 
törmättiin partiokavereihin, joille 
annettiin ylimääräinen kaasu-
polttimo lainaan. Illalla pystytimme 
teltan pienen tunturipuron viereen.

 
 
3.8. 
Ensimmäinen aamu maastossa 
valkeni hyvin sumuisena, näimme 
noin 20 metriä eteenpäin, jonka 
takia hienot maisemat menivät 
hukkaan. Siitä syystä jätimme 
korkeimmat tunturit seuraavaan 
päivään. 
Taivaalta satoi vettä niin rankasti, 
että kädet pystyi pesemään ilmassa 
ja kaikkien GoreTex-vaatteet 
menivät läpimäriksi. Patikointi 
päättyi lämpimään kotaan, jossa 
tavaratkin saatiin (lähes) kuiviksi.  
 
 
 
 



 
 

4.8. 
Päivän agendana paljon tuntureita, 
pitkään kaivattu nettiyhteys ja 
lukuisia boomerang-videoita. 
Koimme rakkakivikon ja satoja 
metrejä nousua. 
Saavutimme Pallastunturin, vaikka 
korkeimmalle kohdalle emme 
kävelleetkään uupumuksen takia. 
 
 
 

 
Sumussa huomio kiinnittyi helposti  
lähempänä oleviin yksityiskohtiin eikä 
tunturimaisemin 

 
 
 
 
 
Yö nukuttiin kodan vieressä 
teltassa, koska eihän sitä ole 
turhaan kannettu koko matkaa. 
 
5.8. 
Varsinainen vaellusreitti oli jo 
taivallettu, mutta edessä oli 15 
kilometriä bussipysäkille. 
 
Ehjäjalkaiset kävivät matkalla 
huiputtamassa Sammaltunturin ja 
nauttimassa viimeisen kerran 
tunturimaisemista. 
 
Pysäkillä vietimme perinteiset 
tuntien odottelut, koska kävelimme 
varmuuden vuoksi vähän turhan 
reippaasti. Matkantekoa tosin 
joudutti entisestään sarvet ojossa 
perässämme kulkenut poro! 
 
Teksti: Mia ja Milla 
Kuvat: Anna, Mia ja Milla 



 
 

 
 

S P O I L A U M A V A R P I K 
T E A J E L P U K O K O U S I 
E P O R T P O O O V A R U J E 
L A A J E L P T L O R O K E H 
T P O S T O O I O I A R K K J 
T A A J E L R O K A K O O S I 
A P O I T O O N A V R R N I H 
L A A E E L P L K O R O U S N 

 
Oikeat sanat löytyvät sivun alalaidasta! 
 

1. Palaa leireillä iltaisin. Sen äärellä voi vaikka grillata vaahtokarkkeja 
2. Partiolaisen työkalu, jolla voi tehdä vaikka sytykkeitä 
3. Tällaisessa nukutaan retkillä ja leireillä 
4. Kolkkien ryhmä 
5. Viikoittainen tapaaminen 
6. Partiolaisten tapaamispaikka 

 
 
 
 
 
 
 

Oikeat sanat: nuotio, puukko, teltta, lauma, kokous, kolo 



 
 

 
 

                
 
Ensi kesänä leireillään niin kotisuomessa kuin maailmallakin. Ajantasaisia päivityksiä 
lippukunnan toiminnasta löytyy Instagramista @kilonkipinat 
 
 
Kipinät menestyivät talvipartiotaitojen SM-kilpailuissa Kokkolassa 2.-3.3. Sytyke 
onnittelee harmaan sarjan mitalistia Toulouse- ja ruskean vaeltajasarjan voittaja 
Hässäkkä putkessa -vartioita 
 
Tulevia tapahtumia: 
6.4. EPT:n tarpojatapahtuma 
6.-7.4. II-luokan riihitys 
27.4. Ranta-Törmä 
3.-5.5. Kolkkaretki 



 
 

 

  

 

Talviretkeilyn 
tunnelmaa!  
Kuvat: Atte Kesti 
ja Mika Muhonen 


