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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Pääkirjoitus

Pitelet käsissäsi tai katselet ruu-
dultasi vuoden 2015 ainoaa 

Kilpeä. Lehti ilmestyy säännöllisen 
epäsäännöllisesti, välillä kerran vuo-
dessa. Lehden ilmestyminen tarkoit-
taa sitä, että lehden tekemisen perin-
ne on elossa, vaikkei se lippukunnan 
projektilistalla olisikaan ensimmäi-
nen prioriteetti. Partiotoimintaamme 
kuuluvat monenlaiset perinteet, mut-
ta myös uusien asioiden kokeileminen.

Tänä vuonna on järjestetty perintei-
set LPK-retket, osastojen omat retket 
syksyllä, joulu- ja kevätjuhlat, talvi-
leiri, johtajien kertausharjoitus ja pal-
jon muitakin vuosittain tai joka toi-
nen vuosi järjestettäviä tapahtumia. 
Uutena aluevaltauksena on osallistut-
tu esimerkiksi ravintolapäivään ja pi-
detty markkinointipäivä Vartiokylän 
ala-asteella.

Vuodelle 2015 lippukunnan toiminta-
suunnitelmaan oli kirjattu kaksi pai-
nopistettä: alueellinen yhteistyö sekä 
markkinointi ja jäsenhankinta. Alu-
eellisen yhteistyön puitteissa olemme 
osallistuneet Itä-Helsingin partiolais-
ten kesäleiri Legendalle, jonka avain-
pesteissä toimi monta varpoa, esimer-
kiksi leirinjohtaja Lalle.

Lippukunta on myös osallistunut mui-
hin alueellisiin tapahtumiin, kuten sa-
moajien kolosta koloon tapahtumaan 
ja alueelliseen sepeliin joulukuussa. 

Nämä ja monet muut kohtaamiset 
alueen muiden partiolaisten kanssa 
tulevat varmasti jatkossa kantamaan 
hedelmää tulevina onnistuneina yh-
teistyöprojekteina. 

Markkinoinnin ja jäsenhankinnan 
osalta olemme onnistuneet monessa 
suhteessa. Toimintasuunnitelmaam-
me oli kirjattu tavoitteeksi 17 uutta 
sudenpentua antamassa partiolupauk-
sensa itsenäisyyspäivän jumalanpal-
veluksessa. Tavoite ylitettiin, ja lupa-
uksenantajia olikin tapahtumassa 19.

Myös ravintolapäivään osallistuminen 
oli onnistunut projekti, jossa lippu-
kunta sai jäseniä, näkyvyyttä ja myös 
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taloudellista tuloa. Tämän kaltaisista 
tapahtumista tulee ehkä tulevien vuo-
sien perinteitä.

Lippukunta on myös vienyt some-
aktiivisuuttaan eteenpäin, ja Insta- 
gram- ja Facebook-päivitysten jatku-
va virta pitää huolen siitä, että kiin-
nostuneet tietävät, mitä lippukunnas-
sa tapahtuu.

Kun johtajien uurastusta, innokkuut-
ta ja ideoita ohjataan tällaisiin tapah-
tumiin, on selvää, että kaikkeen ei jää 
aikaa, esimerkiksi Kilven kirjoittami-
seen. Välillä asioita jää tekemättä.

VarPo ei voi joka vuosi julkaista poi-
kakalenteria, neljää kilven numeroa, 
järjestää talvi- ja kesäleiriä, Partiog-
rilliä,  retkiä, KTE:ta, Hajotusta, Röy-
hintää ja mitä kaikkea vielä. Mutta 
kun tiedämme, mitkä ovat oikeita 
asioita, joihin panostaa ja perustoi-
minta pysyy vakaalla pohjalla, teke-
mättä jättäminen ei kaada maailmaa 
ja tapa perinteitä.

Yhdeksi ensi vuoden painopistealu-
eeksi olen ehdottamassa tiedottamis-
ta ja viestintää lippukunnan sisällä, 
ja sen ulkopuolelle. Ehkäpä sitten 
saamme kokea Kilven lukemisen ilon 
useampaan kertaan?

Lassi Heinilä

LPKJ

 
PS. Itä-Helsinki ja VarPo järjestävät 
PäPan ja Uudenmaan partiotaitoi-
tojen talvimestaruuskilpailut 2017. 
Kisat pääsevät takuulla alueellisten 
hedelmällisten yhteistyöprojektien 
listalle. Tämä riippuu ehkä myös jopa 
sinusta, arvoisa lukija, tehdään ki-
soista hyvät! 
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TULEVAA TOIMINTAA

Partiokevät 2016 on täynnä mahtavia tapahtumia. Toimintaryhmän 
omien retkien lisäksi kalenteriin kannattaa merkitä ainakin seuraavat 
partiotapahtumat

29.1.2016 Samoajat Gone Wild

Kavereita! Musaa! Karkkia! Mehu-
cocktaileja! Samoaja-aktiviteetti (yllä-
tys)! Glitteriä! Huippu-DJ! Tervetuloa 
kokemaan kaikki tämä ja enemmän-
kin Gloriaan perjantaina 29.1.2016! 
Seuraa SGW -tapahtuman etenemistä 
Instagramissa (@aliensamoaja), Face-
bookissa (Samoajat Päpassa! -ryhmä)

13.–14.2.2016 Hanki ystävä

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiirin 
ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
Hanki Ystävä -partiotaitojen talvi-
mestaruuskilpailuihin Kirkkonum-
melle. Päiväsarjat oranssi, vihreä ja 
lila lauantaina 13.2.2016. 

16.4.2016 SuperSupe

Miltä näyttää toimittajan arki? Missä 
piilee jutun juoni? SuperSupen juoni 
tutustuttaa lapset tällä kerralla toi-
mittajan arkeen. Mitä kaikkea jännää 
jutun tekemiseen kuuluukaan?

Sudenpentutapahtuma SuperSupe 
2016 järjestetään Töölönlahden ym-
päristössä Helsingin keskustan tun-
tumassa.

23.–24.4.2016 Turun paraati

Viikonlopun kaupunkiretki Turkuun. 
Varsinainen partioparaati sunnuntai-
na 24.4.2016.

20.–22.5.2016 LPK-retki

Koko lippukunnan yhteinen viikon-
loppuretki Korpitörmän partiokäm-
pällä Pornaisissa.

Kesä–heinäkuu 2016 KTE

Johtajiston 50 kilometrin pikamars-
sikilpailu partiokololta Korpitörmän 
kämpälle. #marssikuntoon2016

8.–12.6.2016 SuSe-leiri

VarPo:n ja VarTy:n yhteinen kesälei-
ri sudenpennuille ja seikkailijoille. 
Hauskaa ohjelmaa sekä uusia ja van-
hoja kavereita!

20.–28.7.2016 ROIHU

Suomen Partiolaisten järjestämä nuo-
risoelämys huipentuu Evon metsissä 
järjestettävään suurleiriin tarpojille 
ja sitä vanhemmille partiolaisille. Li-
sätietoja roihu2016.fi
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KARHUJEN KYSELYTUNTI

On tullut lippukuntamme ihanien 
uikuttavien (uli uli uhhuhhu) Nal-

lekarhujen aika ottaa uusi askel par-
tiourallaan.

Karhut-vartio siirtyi syksyllä samo-
ajiksi, joiden ohjelmassa on mm. krei-
sibailausta keskellä metsää ja polku-
autojen rakentamista.

Partio-ohjelma ei kuitenkaa ole pelk-
kää juhlaa. Vapaus ja vastuu kulkevat 
käsi kädessä. Ensi keväänä Karhuista 
koulitaan johtajia ryhmänohjaajakurs-
silla. Kilven toimitus päätti tentata 
uunituoreita samoajia uuden ikäkau-
den ohjelmasta.

1. Mikä on muuttunut kokouksissa?
2. Mitä retkillä ja leireillä on muut-

tunut?
3. Miltä vastuu tuntuu?
4. Mitä mieltä olet kursseista ja 

muista uusista asioista?

Erkki
1. Enemmän duunia, Enemmän 

suunnittelua, Johtajaneuvosto ja 
samoaja kokous.

2. Enemmän ohjelmaa ja suunnis-
tusta.

3. En osaa sanoa.
4. Ihan ok juttu.

Eelis

1. Kokouksissa käsiteltävät aiheet, 
samoaja kokoukset ja JN

2. Vastuuta on tullut lisää.
3. Ihan hyvältä.
4. Ihan mielenkiintoista.

Minkälainen on hyvä johtaja? Miltä vastuu tuntuu? Olenko ihan yksin 
kokouksessa johtamassa 50 sudenpentua? Nämä ja miljoonat muut ky-
symykset ovat varmasti joskus mietityttänyt jokaista johtajauraansa 
aloittelevaa partiolaista.
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Aamos

1. Käsiteltävät aiheet.
2. Enemmän erillaista ohjelmaa.
3. Pienissä määrissä hyvältä.
4. Kuulostaa kivalta.

Henkka

1. Aiheet ja JN.
2. Enemmän toimintaa ja vastuun 

ottoa.
3. Mielenkiintoiselta.
4. Odotan innolla.

Santeri H.

1. Käsiteltävät aiheet, enemmän 
ajankohtaisia.

2. Kaikkia tehtäviä ei enää tehdä 
luotsin seurannassa.

3. Omalta osalta ei syytä huoleen, 
muista en tiedä.

4. En ole ottanut selvää vielä niistä.

Santeri V.

1. Nykyään Samoajakokoukset ja JN.
2. Enemmän auktoriteettia ja 

kukaan ei välttämättä hengitä 
selkään  koko ajan.

3. Pahalta.
4. Iha jees.

Juho

1. Meil on nykyään johtajaneuvosto 
ja myöhemmät kokous ajat.

2. Enemmän vastuuta.
3. Ihan kivalta.
4. Enemmän kivaa tekemistä vapaa-

ajalla.

Markus

1. Ilmapiiri ja kokous aika myöhen-
tynyt.

2. Vähemmän sluibailua ja enemmän 
duunia.

3. Pieni vastuu on ihan jees, mutta 
isommasta vastuusta ei ole VIE-
LÄ kokemusta.

4. No onhan ne Ihan jees. *hymiö*



Teippasimme
testaajan 
tolppaan.”
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Vertailimme neljää erilaista ja eri 
tarkoituksiin tehtyä teippiä. Ver-

tailussa oli mukana jeesusteippi eli 
jesari, sähköteippi, maalarinteippi ja 
läpinäkyvä joka taloudesta löytyvä 
perusteippi. 

Määritimme teippien ominaisuuksia 
neljällä eri koeasetelmalla toimituk-
sen testilaboratoriossa. 

Ensimmäisenä testattiin, että mikä 
teippi pysyy parhaiten kiinni puupin-
nassa. Testin selvät häviäjät olivat 
sähköteippi sekä perusteippi, jotka ei-
vät tarttuneet käytännössä ollenkaan 
puupintaan.

Maalarinteippi sekä jesari sen sijaan 
pitivät kohtalaisen hyvin. Testin voit-
ti täpärästi jesari, joka kesti hieman 
kovempaa vetoa kuin maalarinteippi.

Seuraavaksi testasimme teippien so-
veltuvuutta ihmisen köyttämiseen. 
Teippasimme toisen testaajista kiin-
ni tolppaan. Tällä kertaa perää piti 
maalarinteippi ja perusteippi. Ne pi-
tivät raavasta testaajaa paikallaan 

Teipillä pystyy helposti ja nopeasti rakentamaan, korjaamaan ja kiin-
nittämään asioita. Mutta mikä teippi on paras? 

ainoastaan sekunnin murto-osan. 
Jesari sekä sähköteippi pärjäsivät lä-
hestulkoon yhtä hyvin.

Sähköteippi pärjäsi enimmäkseen 
venyvyytensä takia, jesari taas tart-
tuvuutensa vuoksi. Nämäkään kaksi 
eivät kuitenkaan pidätelleet selvästi 
punttisalilla käynyttä testaajaa kuin 
pienen hetken. Jesari kuitenkin het-
ken kauemmin. 

Kolmas testattava ominaisuus oli 
teippien kestävyys. Vedimme teippe-
jä molemmista päistä ja kokeilimme 
mikä teipeistä kestää parhaiten. Maa-
larinteippi ja perusteippi, kuten arva-
ta saattaa, olivat heikoimmat. Sähkö-
teippi pärjäsi venyvyytensä ansiosta 
erinomaisesti, jopa paremmin kuin 
jesari, joka myös kesti hyvin vetoa.

JEESUSTEIPPI TULEE – OLE VALMIS!
Teipit testilaboratoriossa



9

KILPI 1/2015

Viimeinen osuus oli vedenkestävyys. 
Kiinnitimme jokaista teippiä kivipöy-
dän pintaan, jonka jälkeen kaadoim-
me teipin päälle vettä. Annoimme ve-
den vaikuttaa muutaman sekunnin. 

Yllätykseksemme ainoastaan maala-
rinteipin pito-ominaisuudet heikkeni-
vät. Kaikki muut toimivat yhtä hyvin 
kuin ennenkin. 

Emme testanneet teippejä toimisto-
olosuhteissa, joissa perusteippi olisi 
saattanut päästä näyttämään kynten-
sä. Tekemiemme testien pohjalta voi 
kuitenkin todeta, että paras ja moni-
puolisin teippi on jesari, joka toimii 
hyvin tilanteessa kuin tilanteessa. 

Jesari

Hinta 3,50 €
+ kestävä
+ tarttuva
+ monipuolinen

- kallis
- vaikeakäyttöinen
- jättää rumat jäljet

Sähköteippi

hinta 1,20 €
+ venyvä
+ halpa
- ei tartu yhtä moniin pintoihin kuin 
jesari

Maalarinteippi

1,70 €
+ helppokäyttöinen
+ halpa
- huonosti tarttuva
- ei kestä vettä

Perusteippi

2,00 €
+ helppokäyttöinen
+ läpinäkyvä
- huonosti tarttuva
- heikko
- huono hinta-laatusuhde



Palokärjet olivat 
pirteitä kuin 
peipposet.”
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Puolitäyskvantiittinen klaanimai-
nen pataljoona Palokärkiä kävi 

laajentamassa suurta leikkikokoel-
maansa entistäkin mahtavammaksi 
Kiljavan leirikeskuksessa eräänä hyi-
senä viikonloppuna.

Kurssilla käytiin läpi yli viisikym-
mentä eri leikkiä yhden inhimillisen 
viikonlopun aikana. Aikaa oli rajatus-
ti ja jok’ikistä leikkiähän piti leikkiä, 
koska partiossa opitaan tekemisen 
kautta.

Uljaat Palokärjet eivät lannistuneet 
tästä vaan ottivat haasteen innolla 
vastaan ja lähtivät niin fyysistä, sosi-
aalista, kuin psyykkistäkin koetusta 
kohti rohkein mielin.

Kurssilla oli ympäri ämpäri pääkau-
punkiseutua saapuneita partiolaisia, 
kaiken näköisiä ja karvaisia, eri ikäi-
siä ja eri kokoisia ja monista eri lip-
pukunnista.

Kurssilaisia piti alun perin olla pääl-
le kolmekymmentä, mutta joku pieni, 
mitätön, halveksittu, koko Suomen 
laajuinen supersiisti samoajatapah-
tuma Riihimäellä oli mukamas kiin-
toisampaa kuin leikkikurssille tulo ja 
osallistujia olikin vain alle parikym-
mentä.

Tämähän ei haitannut meidän mahta-
vaa Palokärjet-pataljoonaamme, sillä 
he päättivät, että hauskaa voi pitää 
pienemmälläkin porukalla. Näin saa-
tiin leikeistä vielä intensiivisempiä ja 
tehokkaampia. 

Kurssi lähti käyntiin tutustumislei-
keillä. Niitä oli enemmän kuin paljon 
ja kaikki kurssitoverit tulivatkin tu-
tuiksi tehokkaasti. Jään murruttua 
seurasi lisää toinen toistaan hauskem-
pia ja erikoisempia leikkejä.

Hämärän koittaessa leikkimistä ei lo-
petettu, vaan kurssilaiset siirtyivät 
ulos leikkimään pimeääkin pimeäm-
piä pimeäleikkejä. Pimeäleikkien pää-
tyttyä syötiin ja mentiin nukkumaan, 
jotta seuraavana päivänä jaksettai-
siin taas leikkiä lisää.

Palokärjet aloittivat seuraavan päivän 
pirteinä kuin peipposet, sillä he eivät 
valvoneet myöhään illalla yläkerrassa 
jutellen ja hauskaa pitäen partiotove-
reiden kanssa, joihin he tutustuivat 
päivän aikana.

PALAVAT KÄRJET LEIKKIEN HUUMASSA

Johtajien keskuudessa yksi suosituimmista kursseista on leikkikurssi. 
Kilven toimitus lähetti joukon Palokärjet-vartion jäseniä selvittämään, 
missä piilee leikkikurssin salaisuus.



Oppiminen sujui 
kuin leikki.”
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Pirteyden ja energisyyden vuoksi 
uusien leikkien oppiminen ja leikki-
minen oli helppoa ja mukavaa. Oppi-
minen sujui kuin leikki. Päivä eteni 
mukavasti kiitäen ja hauskaa pitäen. 

Palokärjet pyrkivät käyttämään opit-
tuja leikkejä kokouksissa ja tapahtu-
missa. Leikkien lisäksi viikonlopun 
aikana tutuksi tulivat muut kurssilai-
set, joihin ollaan yhteydessä edelleen.

“Kurssi oli loistava ja voimme suosi-
tella sitä kaikille. Siinä hupi ja hyöty 
on parhaimillaan.” Tuumivat Palokär-
jet yhteen ääneen.

Opi leikki: Hännän poltto

Leikin tarkoituksena on saada 
poltettua hännän pää. Häntä muo-
dostuu siten, että edessä oleva on 
puolustaja joka puolustaa häntää 
eli takana olevaa henkilöä jonka 
täytyy pitää kiinni puolustajasta.

Puolustaja saa käyttää käsiä, jal-
koja ja muita ruumiinosia. Kun 
häntä on saatu poltettua niin 
puolustajasta tulee poltettava ja 
polttajasta tulee puolustaja. Hän-
nän pää ja puolustaja ovat ringin 
sisällä ja polttovälineenä toimii 
pallo.

OSALLISTU LEIKKIKURSSILLE

Johtaja! Onko sinulla kokous tulossa 
ja leikkilaatikko tyhjänä vai laatikko 
leikkejä pullollaan, mutta ohjeet hu-
kassa? Jos vastasit kyllä, niin suun-
taa asap leikkikurssille ja avot - johan 
leikkiminen taas luistaa!

Leikkikurssilla opit paitsi uusia leik-
kejä, myös käyttämään niitä osana 
partio-ohjelmaa. Lisäksi saat viettää 
hauskan viikonlopun leikkien ja uu-
siin ihmisiin tutustuen.

Kaikille yli 15-vuotiaille! 

Vuonna 2016 järjestettävät leikki-
kurssit:

4.–6.3.20161/2016: Haaraparta

13.–15.5.2016 2/2016: Aarteenvartija

30.9.–2.10.2016 3/2016: Mittarimato

18.–20.11.2016 4/2016: Mämmikoura

Lisätietoa kursseista Purkista (purk-
ki.partio.fi) ja/tai koulutusjohtaja 
Markus Lindqvistiltä



Purukahvia valahti 
hieman odotettua 
suurempi määrä 
kuppiin.”
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Näädät, leipurit (Martres, les bou-
langers) tekivät uhkarohkean 

reissun kohti Kakkumestaruutta ja 
niitä makean syömisen rajoja, joita 
vain tyhmät urheat yrittävät saavut-
taa. Tukikohtana toimi PJ Immosen 
residenssi, joka lepakkoluolan tavoin 
maastouttaa itsensä asuntojen suu-
reen sekamelskaan. Vaan miten sel-
visi tästä uudesta ja odottamattoman 
makeasta kokemuksesta Näädät-var-
tio?

Itse tapahtuma alkoi sillä ehkä ikä-
vimmällä osuudella, eli kaupassa 
käynnillä. Pitkän kauppalistan jäl-
keen Näädät luulivat jo löytäneensä 
kaiken tarpeellisen, mutta mintun 
makuisten brownie-ruutujemme pää-
raaka-aine, minttuaromi, jäi kaup-
paan.

Tästä unohduksesta lannistumatta 
aloimme PJ Immoselle päästyämme 
valmistamaan mokkapaloja, muta-
kakkua sekä mintunmakuisia brow-
nie-ruutuja, ilman mintun makua. 

Reseptissä lukenut mutakakun pais-
toaika oli jekutusta ja mutakakkum-
me koostumus muuttui kuivaksi 
ruislimpuksi. Mokkapaloihin varattu 
überkahvi oli tarpeeksi intensiivinen 

jopa karaistuneille makunystyreille. 
Se nimittäin tehtiin purukahvista, 
jota valahti hieman odotettua suu-
rempi määrä kuppiin. Vahvasta kah-
vista huolimatta kuorrutuksesta tuli 
suussasulavaa.

Viimeinen, muttei missään nimessä 
vähäisin leivottava oli brownie-ruudut.
Vaikka sattumoisin minttuaromi jäi 
kauppaan huippu leipurimme eivät 
lannistuneet, vaan päättivät maustaa 
kreemin raikkaalla sitruunalla. 

Brownien pohja onnistui täydellisesti, 
mutta sekä suklaakuorrutuksen, että 
sitruunatomusokerikreemin makeu-
den ansiosta lopputuloksena oli to-
della makea, mutta siitä huolimatta 
taivaallinen tuotos. 

SUKLAAÖVERIT

Yksi suosituimmista samoaja-aktiviteeteista VarPo:ssa on ollut ”Lei-
vomme suklaakakkuja ja syömme ne kaikki saman illan aikana.” Koh-
tuullisuuden rajat ja vyötäröt venyvät, kun suklaisia herkkuja ahde-
taan napaan luotsin painokkaan kannustuksen saattelemana.



Kakun loppuun 
syöminen oli 
haastavaa vahvan 
sokerihumalan 
johdosta.”
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Kakkumestari kisassa oli 3 erilaista 
sarjaa, joissa kamppailtiin Kakku-
mestari tittelistä. Kisan sarjat oli-
vat seuraavat: “Tajunnat täräyttävä”, 
“Suussa sulava” ja “Lähinnä terveel-
listä elämää”. Ja niin Näädät-vartio ja 
PJ Immonen aloittivat selvittämään 
makean syömisen äärirajoja.

Ensimmäisenä päätimme maistella 
kestohittinäkin tunnettua mutakak-
kua. Mutakakku oli hyvin kuohkeaa 
ja vaikutti suuresti Suomessakin tun-
netulta ruisleivältä, mutta hennosti 
makealta.

Tämän leipämäisen kakun jälkeen 
päätimme lannistumatta jatkaa 

eteenpäin überkahvilla terästettyihin 
mokkapaloihin. Mokkapalat olivat 
niin suuhun sulavia leivonnaisia, että 
ne katosivat kuin piin leikkijät pii-
loon mennessä.

Makoisan herkkuhetken jälkeen oli 
vuorossa viimeinen ja kohtalokas 
maisteluhetki. Ensimmäisen haaru-
kallisen minttubrownieta huomasim-
me, että tämä koituu kohtalokkaaksi 
maisteluksi. PJ Immonen ei pysynyt 
nuorten samoajien tahdissa makean 

syönnissä ja joutui lyyhistymään aina 
lattian tasoon asti. Minttubrowniet 
osoittautuivat erittäin makeaksi ma-
kuelämykseksi ja saivat maistelijat 
voimaan hyvin pahoin.

Kakun loppuun syöminen oli haasta-
vaa vahvan sokerihumalan johdosta. 
Näädät vartiosta löytyi kuitenkin ko-
vimmista kovin nuori kunnon Koljo-
sokerihiiri, joka söi neljänneksen ka-
kusta vaikka väkisin pahoinvoinnista 
huolimatta. Mutta syötyään lyyhistyi 
alemmas maahan kuin kukaan elävä 
olento.

Suuren pohdinnan ja äänestyksen jäl-
keen jokaiseen kolmeen eri sarjaan 
löytyi varma voittaja.

 
Voittajat:

Tajunnat täräyttävä Kakkumestari 
on … Minttubrowniet ilman minttu-
aromia.

Suussa sulava Kakkumestari on … 
Vegaaniset mokkapalat.

Lähinnä terveellistä elämää Kakku-
mestari on … Ruisleipämäinen muta-
kakku.
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Eräänä viileänä joulukuisena il-
tana päätimme Metsojen kanssa 

kokoontua Kololle maistelemaan eri-
laisia piparkakkuja, jotta teidän olisi 
helpointa hankkia niistä ne suussa 
sulavimmat omaan joulupöytäänne.

Ostimme valmiiksi leivottuja piparei-
ta, kuin myös valmistaikinaa, josta 
leivoimme piparit itse. Saimme myös 
VarTy:n piparkakkutalon palasia.

Töysäläinen piparkakut: Nämä oli-
vat niitä klassisia pipareita, joita 

on tarjolla joulun aikaan, niin koulus-
sa kuin muissa tapahtumissa. Piparit 
olivat muhkeita, mutta hiukan kuivia 
ja työläitä syödä.

Annas Original Pepparkakor: Suo-
rastaan legendaarinen pipari, 

jonka jokainen tuntee. Annas Ori-
ginaalit olivat maukkaita, kevyitä, 
näitä pystyi syömään useammankin 
ilman juotavaa. Raati piti kovasti.

Gluteenittomat piparkakut: Glutee-
nittomien tuotteiden valmistami-

nen on tietenkin tärkeää, mutta se ei 
saisi tehdä tuotteesta maultaan tun-
nistamattomia ja syömäkelvottomia. 
Raadin jäsenet saivat vaivoin nieltyä 
ne yhdet pakolliset piparit. Ei jatkoon.

MyllynParas piparkakkutaikina:  
Itsetehdyt piparit ovat tietenkin 

aina parhaita, mutta tässä testissä 
koitettiin minimoida kotiinpäin vetoa 

arvostelussa. MyllynParhaan taiki-
nasta tehtiin hyviä perustason pipa-
reita.

Sunnuntai piparkakkutaikina: Näi-
den kahden valmistaikinan voitta-

ja on Sunnuntai. Siitä leivotut piparit 
olivat yksinkertaisesti parempia.

VarTy:n piparkakkutalotaikina:  
Ennen maistelua ainakin osa raa-

dista oli siinä uskossa, että taikina oli 
itse tehtyä, silloin mietittiinkin, että 
eipä ollut kummoista taikinaa. Ehkä 
valmiit talot olivat parempia kuin jä-
mäpalat joita maistelimme.

Toivottavasti tämä testi auttaa sinua 
valitsemaan ne mieluisimmat pipar-
kakut sinne omaan joulupöytääsi, jo-
hon ne niin hyvin sopivat.

PIPARI POJAN TIELLÄ PITÄÄ
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SUDENPENNUN PUUHASIVU

U X A R C J X L D C N B Y U Y
N R J E O Y E H M B Y Z T O L
A Z I T G I P C E S G N F R T
X T L K R C Y P P V E P K G Z
Y Y I I H C G F J P J B X B I
C F A A D U K K N B S Q C A W
K J K R P N I E O L O K K N I
X U K G P O D V T R Q Q I V P
N K I Q K U I S I K G V W B D
V A E C S A R T P X G E M K O
B N S M X I S A R I S G L N Z
J Q Q P O C H E V A S X A D N
K O K O U S H T V V P B Z Y M
O J N Z R L B C K L W L C E G
T B A A F Z V E E X M B I M G

huivi

kokous

kolo

leiri

partiopaita

retki

seikkailija

sudenpentu

Johtajien nimien kirjaimet ovat menneet aivan sekaisin! Selvitä sana-
sotkut eli anagrammit.

Hyrisevä Minna
Ojenna okulaariin
Enkelien vessa
Ikuinen Ritva
Litra lavuaari
Lisä laseihin
Kiehtova kello
Karkuun Ilari
Melkein aknessa
Tuleeko Jonne
Eini monni
Heikin valeasuna

Etsi seuraavat sanat kirjainlaatikosta:

=  S A __ __  H __ __ __ __ __ __ __ __
=  J __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __
=  __ __ __ __  __ __ __ __ __
=  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __



7. FINNJAMBOREE
20.–28.7.2016

Ilmoittautuminen Roihu-leirille Kuksassa 1.11.2015 - 24.1.2016.

Lisää ilmoittautumisesta, leirimaksusta, stipendeistä ja aivan 
huipusta ohjelmasta Roihun nettisivuilla:

Roihu2016.fi


