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Lippukunnanjohtajan tervehdys 

Tämä partiokevät on ollut täynnä jos minkälaista tointa ja 
aktiviteettia. On oltu retkillä ja touhuttu koloilloissa kaiken näköistä. 
Tekemistä on riittänyt ja touhua on ollut yllin kyllin. Silti tärkeintä 
unohtamatta, kivaa on nimittäin ollut. Niin se kevät vain humahti yks 
kaks ja olemme jälleen partioparaatissa.  

Missä ajan kulumisen 
eritoten huomaa on se, 
että oma 
sudenpentulaumani 
Mursut päättää oman 
sudenpentutaipaleensa 
ja siirtyy ensi syksynä 
seikkailijoihin. Kolme 
vuotta tuntui lentävän 
ohitse melko vikkelään. 
Hienot muistot säilyvät 
silti. Ja siitähän 
partiossa perimmiltään on kysekin, muistojen luomisesta ja ystävien 
saamisesta.  

Pidä siis huoli että partiopolkusi on täynnä muistoja ja ystäviä. Pidä 
se myös tänä kesänä mielessäsi. Tee kesästäsi ikimuistoinen ja 
rakenna ystävyyttä ylirajojen! 

Hauskaa ja ihanaa kesää kaikille lippukuntalaisille! 

 

Kesäterveisin: Sofia  

 

  



 

 

Partioäidit Tammileirillä

 

TAIJA 

Olen kolmen lapsen äiti ja kaksi vanhinta
käyvät partiossa. Molemmat aloittivat 
ensimmäisellä luokalla. Itse en ole koskaan 
harrastanut partiota. Vanhin lapseni lähti 
ensimmäiselle isolle leirille kesällä 2013. Leiri 
järjestettiin Sauvossa ja se oli kuuluisa 
Tammileiri. Mielenkiintoni mennä leirille töihin heräsi, kun kyseltiin halukkuutta 
työskennellä leirillä. 

Otin vastaan työn yhdestä leirikeittiöstä. Keittiöitä koko leirillä oli neljä 
kappaletta, joista kolme oli n
kenttäolosuhteissa oli aivan erilaista puuhaa, mitä ennen olin tehnyt. 
Työpäivät alkoivat aamupuuron keittämisestä ja loppuivat iltapalaan. Meidän 
keittiön pääporukka oli ollut aiemmin muillakin leireillä laittamassa ruokaa ja 
he osasivat homman todella hi

Väliajoilla oli kiva käydä seuraamassa lasten toimipisteissä, mitä kaikkea 
kivaa he siellä touhusivat. Iltaisin kävimme ystäväni Sannan kanssa 
”Lontoossa”. Se oli pieni kahvio lähellä rantaa, josta sai ilmaiseks
teetä. Mutta silloin oli oltava oma muki mukana. Omaa mukia ei meillä tietysti 
aina ollut matkassa, ja silloin maksoimme juomamme. Näin ”ei
meillä ei varmaan ollut sellaista rutiinia, että muki kulkee aina mukana 
paikassa kuin paikassa. Reppu selässä kun aina muistaa liikkua, niin silloin 
on kaikki tarpeellinen mukana. Tämän leirin pituus oli 3vrk. Se oli 
työntäyteinen, mutta aivan mahtava kokemus.

 

SANNA 

Pikkutyttönä tuli harrastettua vähän laidasta laitaan kaikkea, mutta parti
kokeilematta. Nyt neljän lapsen äitinä huomaan väkisinkin, kuinka 
harrastuksia vilisee lasten ympärillä pilvin pimein, mutta onneksi toinen 

llä 

sen äiti ja kaksi vanhinta lastani 
käyvät partiossa. Molemmat aloittivat 
ensimmäisellä luokalla. Itse en ole koskaan 
harrastanut partiota. Vanhin lapseni lähti 
ensimmäiselle isolle leirille kesällä 2013. Leiri 
järjestettiin Sauvossa ja se oli kuuluisa 

ileiri. Mielenkiintoni mennä leirille töihin heräsi, kun kyseltiin halukkuutta 

Otin vastaan työn yhdestä leirikeittiöstä. Keittiöitä koko leirillä oli neljä 
oli niin sanottuja  kenttäkeittiöitä.  Keittäminen 

kenttäolosuhteissa oli aivan erilaista puuhaa, mitä ennen olin tehnyt. 
Työpäivät alkoivat aamupuuron keittämisestä ja loppuivat iltapalaan. Meidän 
keittiön pääporukka oli ollut aiemmin muillakin leireillä laittamassa ruokaa ja 
he osasivat homman todella hienosti. Minä siinä auttelin parhaani mukaan.

Väliajoilla oli kiva käydä seuraamassa lasten toimipisteissä, mitä kaikkea 
kivaa he siellä touhusivat. Iltaisin kävimme ystäväni Sannan kanssa 
”Lontoossa”. Se oli pieni kahvio lähellä rantaa, josta sai ilmaiseks
teetä. Mutta silloin oli oltava oma muki mukana. Omaa mukia ei meillä tietysti 
aina ollut matkassa, ja silloin maksoimme juomamme. Näin ”ei
meillä ei varmaan ollut sellaista rutiinia, että muki kulkee aina mukana 

paikassa. Reppu selässä kun aina muistaa liikkua, niin silloin 
on kaikki tarpeellinen mukana. Tämän leirin pituus oli 3vrk. Se oli 
työntäyteinen, mutta aivan mahtava kokemus. 

Pikkutyttönä tuli harrastettua vähän laidasta laitaan kaikkea, mutta parti
kokeilematta. Nyt neljän lapsen äitinä huomaan väkisinkin, kuinka 
harrastuksia vilisee lasten ympärillä pilvin pimein, mutta onneksi toinen 
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ileiri. Mielenkiintoni mennä leirille töihin heräsi, kun kyseltiin halukkuutta 

Otin vastaan työn yhdestä leirikeittiöstä. Keittiöitä koko leirillä oli neljä 
kenttäkeittiöitä.  Keittäminen 

kenttäolosuhteissa oli aivan erilaista puuhaa, mitä ennen olin tehnyt. 
Työpäivät alkoivat aamupuuron keittämisestä ja loppuivat iltapalaan. Meidän 
keittiön pääporukka oli ollut aiemmin muillakin leireillä laittamassa ruokaa ja 

siinä auttelin parhaani mukaan. 

Väliajoilla oli kiva käydä seuraamassa lasten toimipisteissä, mitä kaikkea 
kivaa he siellä touhusivat. Iltaisin kävimme ystäväni Sannan kanssa 
”Lontoossa”. Se oli pieni kahvio lähellä rantaa, josta sai ilmaiseksi kahvia tai 
teetä. Mutta silloin oli oltava oma muki mukana. Omaa mukia ei meillä tietysti 
aina ollut matkassa, ja silloin maksoimme juomamme. Näin ”ei- partiolaisina” 
meillä ei varmaan ollut sellaista rutiinia, että muki kulkee aina mukana 

paikassa. Reppu selässä kun aina muistaa liikkua, niin silloin 
on kaikki tarpeellinen mukana. Tämän leirin pituus oli 3vrk. Se oli 

Pikkutyttönä tuli harrastettua vähän laidasta laitaan kaikkea, mutta partio jäi 
kokeilematta. Nyt neljän lapsen äitinä huomaan väkisinkin, kuinka 
harrastuksia vilisee lasten ympärillä pilvin pimein, mutta onneksi toinen 



5 

 

pojistamme innostui heti ekaluokalla partiolaumaan kuulumisesta.  Tammileiri 
viime kesänä 2013 oli sudenpennulle jännä paikka, ja koska minulla oli 
mahdollisuus lähteä leirille töihin, olin heti innolla mukana.  Minunkin 
ensimmäinen partioleirini olisi edessä. 

Olin töissä leirin ensiapuasemalla sairaanhoitajana. Lisäkseni 
”henkilökuntaan” kuului kymmenkunta hoitajaa ja viisi lääkäriä. Teimme työtä 
kolmessa vuorossa (aamu-, ilta, ja yövuorot).   Suurin osa tehtävistä oli 
erikokoisten haavojen paikkailua, huonovointisten leiriläisten hoitoa aseman 
lepotilassa, leiriläisten omien lääkkeiden kanssa touhuamista ja partiointia eri 
tapahtumapisteissä päivän aikana.  Mitään hirmuisen vakavaa ei onneksi 
tapahtunut Tammileirillä. 

Mukavien työtehtävien lisäksi tosi kivaa oli tutustua moniin uusiin ihmisiin. Ja 
ruoka oli hyvää!  Erityisesti ”Taijan keittiön” ihana 10 litran kattilasta 
annosteltu aamu- ja päiväpannukahvi jäi mieleen � . ”Lontoossakin” 
ehdimme piipahtaa yhtaikaisena vapaa-ajan hetkenä muutaman kerran teellä.   

Leirikokemus oli kaiken kaikkiaan hieno! Töitä oli tehtäväksi, pääsi 
seuraamaan lasten leirimenoa ja itse sai hetken muutosta kuvioihin. Hyöty ja 
huvi yhdistyivät mukavalla tavalla. Suosittelen lämpimästi. 

Tekstit: Taija Rantala, Sanna Himanen 
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Lapin reissu 29.7-4.8.2013 

Lippukuntamme tarpojat, samoajat ja vaeltajat viettivät viikon lapissa, Sallan 
Naruskan kylässä. Tarkoituksenamme oli tehdä pieniä vaelluksia ympäri lapin 
upeita tunturimaisemia.  

Seikkailuun uskaltautuivat Ville, Tanita, Lassi, Eemeli, Niko, Anni, Alina, Topi, 
Joona, Kristina ja Susanna. Matka alkoi osan kohdalta autolla kohti pohjoista, 
muut tulivat leppoisasti junaillen.  

Kaikkien onnistuttua löytää perille, alkoi tavaroiden pakkaus. Vaellusta varten 
olikin jo valmistauduttu Ruskolla kuivaamalla muun muassa jauhelihaa, 
kanaa, omenoita, banaania ja porkkanoita. Paikan päällä tapahtuikin vain 
ruokien jako ja rinkkoihin ahtaminen. 

Rinkkojen pullistellessa 
tavaroista auton nokka kääntyi 
kohti Juumaa, joka on yksi 
Pienen Karhunkierroksen 
aloituspisteistä. Päivän 
päätteeksi ajoimme 
Kiutakönkään kautta mökille.  

Seuraavana aamuna virkeänä 
herättyämme lähdimme 
ajamaan kohti 70km päässä 
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siintävää Kuskoivaa. Kuskoiva on korkea vaara, joka on lähes paljas joskus 
sattuneen metsäpalon takia. Ihailtuamme kauniita maisemia laskeuduimme 
alas Nuoluskurun kodalle nauttimaan maukasta lounasta.  

Viimeisenä vaelluspäivänä päätimme huiputtaa vielä lähellä sijaitsevan 
Karhutunturin, joka on paljaslakinen 520 metriä korkea tunturi, josta näkyy 
hulppeat erämaamaisemat. Huiputuksen jälkeen ajoimme vielä läheiselle 
uimarannalle syömään trangia-ateriaa. Rohkeutta kerättyämme 
uskaltauduimme myös pulahtamaan Naruska-jokeen. Vesi oli erittäin raikasta 
ja kirkasta. 

Viimeisinä päivinä vielä rentouduimme, söimme, kalastelimme ja 
pakkailimme. Lopulta oli valitettavasti aika lähteä kotia kohden yhtä 
kokemusta jälleen rikkaampana. 

Teksti: Anni Raiko 
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Metalliverkosta koriksi 
 
Tämän korin voit kiinnittää vaikka 
polkupyörääsi. Sen tekovaiheessa saatat 
tarvita vanhemman apua, joten kysythän 
ennen kuin aloitat korin tekemisen. 
 
Näitä tarvitset: 
Metalliverkkoa ( omani löysin Bauhausista. 
Melko ison rullan kylläkin, siitä sitten saa 
näitä koreja väännellä mielinmäärin ) 
Rautalankaa ja helmiä koristeluun  
Sivuleikkurit ja kärkipihdit napsutteluun ja vääntelyyn 
Hanskat, ehkä tärkeimmät. Vieläkin on sormet on hellinä, mutta ilman 
haavoja.  

 
Mieti minkä kokoisen korin haluat. 
Itselläni tässä taisi olla n. 30x30 
kokoinen pala. Kannattaa miettiä 
valmiiksi haluaako korkea- vai 
matalalaitaisen korin ja onko korin 
pohja iso vai pieni. Kun olet 
suunnitelmasi tehnyt, ala 
napsuttelemaan. Olethan tarkkana 
että siivekkeet ovat samankokoisia, 

ettei tule erikorkuiset laidat. Tärkeätä 
on napsutella siivekkeet 
sivuleikkureilla niin että kahdessa 
vastakkaisessa siivekkeessä on piikit 
ja kahdessa ei. Sitten on aika nostaa 
laidat korista ylös.  

Taitokset on hyvä tehdä tarkasti, 
jotta reunojen kiinnittäminen 
toisiinsa on helpompaa. Ja kun ole 
nostanut reunat ylös tasaisesti, niin 
sitten korista ei tule keikku. Vähän 
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se kuitenkin keikkuu, mutta onneksi 
tätä voi taivutella melkein 
loputtomasti. Kieputa piikit, 
kärkipihtejä käyttäen, kahden    
reunan ympäri. Huomioithan ettei 
metallipiikit jää sojottamaan kuten 
kuvassa. Kärkipihdeillä on hyvä 
puristaa nämä piikit piiloon. Nyt kori 
on valmis, mutta hieman se 
mielestäni vaatii koristelua. Ajattelin 
tehdä koriin sangat. Pujotin 
rautalankaan 15 helmeä ja sitten 
pyörittelin rautalangan päät. 

 
 
 
Voila!! Kori on valmis. Koriin mahtuu kivasti vaikka leivät ja limsat. 
Pöyräntarakalle vaan pyyhe ja eiku menoksi kohti rantsua! 
 
Kesämielellä, Leenu  
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Maaoravien retki viidakkoon 

Tulimme retkelle 21.3. Myllykololle. 
Veimme tavarat ylös ja menimme ulos 
leikkimään. Sen jälkeen sytytimme 
nuotion. Sitten söimme iltapalaksi 
makkaraa ja vaahtokarkkeja ja 
menimme nukkumaan.  

Lauantaiaamuna heräsimme ja 
menimme nostamaan lipun. Sen 
jälkeen menimme syömään 
aamupalaa. Sitten teimme A-pukit ja 
ylitimme Amazonjoen. Toinen pukki ei 
ollut niin kestävä, että Anni olisi 
uskaltanut kokeilla sitä. Ylitettyämme 
joen söimme alkuasukkaiden 
pääkalloja.  

Syötyämme lähdimme suunnistamaan 
viidakon siimekseen. Käytimme kompassia ja karttaa, jotta löytäisimme 
lappuja, joista muodostui sanoja. Sen jälkeen opettelimme nuotiotyyppejä, 
josta paljastui, että aku-ankkanuotio ei ole hyvä. Meidät jaettiin ryhmiin ja 
keksimme iltaohjelmaa iltanuotiolle. 

 Lauantai-illalla kaikki olivat niin väsyneitä, että nukkuivat kuin tukit. 
Sunnuntaina söimme runsaan aamupalan ja siivoilimme paikkoja. Syömisen 
jälkeen lähdimme kotiin. 

Tehnyt:  Maaoravat 
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Ritarikoe syksyllä Ruskolla 
  
  
Ritarikoe on oivallinen tapa saada vartiosi syksyllä tehokkaaseen toimintaan. 
  
Sen ajankohta on tarkkaan mietitty siten, että olette ehtineet aloittaa 
syyskauden eikä vielä ole liian pimeää tai kylmää. 
  
Se toimii vartiollenne yhteishengen kohottajana. 
  
Ritarikokeessa testataan partiotaitoja, kuten suunnistusta, erätaitoja, 
ensiapua, luonnontuntemusta ja erilaisten laitteiden ja rakennelmien 
tekemistä rennossa 
ilmapiirissä. 
  
Kilpailu käydään kolmessa 
sarjassa: Seikkailijat kilpailevat 
päiväkilpailuna Naalinlenkillä, 
Tarpojat ja Samoajat yön yli 
kestävällä Ketunlenkillä ja 
muut niin ikään yön yli 
kestävällä Sudenlenkillä. 
  
Ja kaiken lisäksi 
osallistuminen on tehty nyt 
erittäin helpoksi 
kilpailukeskuksen ollessa 
Myllykololla!  
  
Myllykolo toimii lähtö-, yöpymis- sekä maalialueena. Majoitteet pystytetään 
ennen avajaisia Myllykolon ympäristöön (koskee vain Ketun- ja 
Sudenlenkkiä). Sinne voi myös jättää ylimääräiset tavarat 
(yöpymistarvikkeet). 
  
Jos ette ole koskaan olleet partiotaitokilpailussa, nyt on ensikokemuksen 
paikka ja jos olette jo kisailleet, niin tätä ei todellakaan kannata jättää väliin! 
 
Kisaterkuin: Sami 
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Kuvasatoa Fiestalta 25.-27.4.2014 

   

Tässä valmistuu upea pinjata! 

PINJATA JA SE ON 
TÄYNNÄ KARKKIA! 

Näin näppäriltä onnistuu! 

Teltta pystyssä, joko 
hatetaan makuupussit? 
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Näin valloitat instagramin 

"Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, joka 
aukesi lokakuussa 2010. Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia, 
kommentoida toisten käyttäjien kuvia ja tykätä niistä." - Wikipedia 
Maailmanlaajuisen supersuosion varsinkin nuorten keskuudessa saavuttanut 
Instagram- kuvapalvelu kiehtoo monia nykypäivän ihmisiä. Kuinka 
Instagramissa, jossa on tällä hetkellä yli 100 miljoonaa rekisteröitynyttä 
käyttäjää voi erottua massasta ja tulla nähdyksi? Kokosin tähän juttuun 
muutamia vinkkejä.  

1. Rekisteröidy Facebookin kautta. Tehdessäsi tunnuksia Instagramiin voit 
rekisteröityä omilla Facebook- tunnuksillasi, jos satut sellaiset omistamaan. 
Näin kaikille facebook- ystävillesi tulee ilmoitus, jossa kerrotaan sinun 
liittyneen Instagramiin. Luultavasti suurin osa ystävistäsi haluaa alkaa seurata 
päivityksiäsi, joten näin pääset jo hyvin alkuun.  

2. Panosta kuviesi laatuun. Tämä on erittäin tärkeää, sillä on sanomattakin 
selvää, ettei kukaan jaksa katsella tärähtäneitä tai muuten vain 
epäonnistuneita kuvia. Käytä aikaa kuvien ottamiseen, äläkä julkaise pilalle 
menneitä kuvia. Käytä myös mielikuvitusta kuvia ottaessasi. Kuva 
takapihallasi makaavasta risusta ei välttämättä kiehdo muita ihmisiä niin 
paljon, kuin esimerkiksi upea maisemakuva tai kaunis asetelma.  

3. Käytä tageja kuviesi kuvateksteissä. Hashtag (suom. Avainsana tai 
tunniste) koostuu symbolista # ja jostakin sanasta, joka liittyy postaamaasi 
kuvaan. Esimerkiksi, jos postaisit kuvan kauniista vaaleanpunaisesta 
kukkasesta, voisit käyttää esim seuraavanlaisia tageja: #beautiful #flower 
#kaunis #kukka #pink jne. Vain mielikuvitus on rajana! Tagien avulla muut 
ihmiset löytävät kuvasi paremmin.  

4. Tykkää ja kommentoi muiden kuviin. Tämä on kätevä tapa herättää 
ihmisten huomio. Yksinkertaisesti vain tykkäilemällä heidän kuvistaan taikka 
kommentoimalla jotain. Kommentit kannattaa kuitenkin pitää positiivisina, sillä 
kukapa nyt haluaisi alkaa seuraamaan ilkeää kommentoijaa.  

Psst! Suomen partiolaisten oma  

instagram-tunnus on partioscout. 

Teksti: Alina Nikula 
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Seikkailijaryhmä Gepardit esittäytyy! 

 

Millaisia ne olemme? 
-sekopäisiä,hulluja ihmisiä,weirdoja,huvittavan tylsiä ja 
tyhmiä,huippumalleja(ei) ja rehellisiä. 
 

Mikä on parasta partiossa? 
-kaverit,leirit,iltanuotiot, siivoaminen <3 
 

Mitä odotamme partiolta tulevaisuudessa? 
-kesäleirejä,piirua, jamboreeta, uusia kavereita 
 

Tavoitteemme vuodelle 2014: 
- hevosen hankkiminen, suunnistuksen aloittaminen, että eläisin vielä 
2015(:D), Jasmin kasvattaa hiukset ja viikset, Maria pääsee telkkariin 
laulamaan! 
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EA-palsta 

Pian alkava kesä tuo mukanaan muutakin kuin 
ihanan lämmön ja uimakelpoiset kelit. Kaikille 
kovin tutut öttiäiset ja mönkiäiset saapuvat 
pörräämään ja surisemaan korvan juureen. 
Osa niistä onkin täysin harmittomia ja jopa 
kauniita, kuten perhoset, mutta osa niistä taas 
on ärsyttäviä ja saattavat joskus, jopa olla häiriöksi asti. Tässä jutussa saat 
tehopakkauksen hyönteisten puremien hoitoon. 

1. Hyttysmyrkyt ja punkinkarkottimet käyttöön. Ne eivät haise ihmisnenään 
hyvältä mutta vielä pahemmalta se tuoksuu hyttysen tai punkin nokkaan. 

2. Jos olet ennen ottanut allergialääkettä, voit ottaa vaikka heti aamusta 
yhden sellaisen. Se ei suojaa puremilta mutta ehkäisee paukamien 
syntymistä tehokkaasti.  

3. Usein hyttyset saapuvat illalla, tällöin myös saapuu viileys. Pitkähihainen ja 
pitkät housut pitävät imukärsät pois iholta. Pitkähihaiset varusteet pitävät 
myös punkit poissa!  

4. Joskus on väitetty että valkosipulin syönti karkottaa hyönteiset. Varmana 
en mene vannomaan mutta kannattaa sitäkin koittaa. 

5. Kun paukama kuitenkin tulee, muista älä raavi! Se vain pahentaa oloa ja 
rikkoo ihon. Sen sijaan voit käyttää hydrokortisoni-voidetta, joka helpottaa 
kutinaan.  Myös viileä vesi rauhoittaa. 

6. Jos iholta löytyy kiinnittynyt punkki, ei sitä saa alkaa repiä irti. Pyydä 
vanhemmalta apua ja ota punkkipihdit käyttöön. Punkinpureman kohtaa tulee 
tarkkailla. Jos se alkaa punottamaan ja kuumottamaan, tai sen ympärille tulee 
punainen rinkula ota yhteys lääkäriin. Punkin purema on aina vakava juttu. 
Ota aina selville ennen reissuun lähtöä, jos alueella on paljon punkkeja, 
kannattaa silti muistaa että punkki voi purra kotipihallakin. 

Hyönteisten pistoilta tuskin välttyy mutta ne kuuluvat kesään. Paarmat ja 
hyttyset vielä menee, mutta muista ettet härnää ampiaisia ja varot metsässä 
käärmeitä.  

Turvallista kesää kaikille! 
teksti: Sofia Rusi  
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Juorupalsta 

 

Jollakulla oli kesäromanssi Tammileirillä 

 

Salainen pöytälaatikkokirjailija näkee päiväunia yhdestä 
lippukuntalaisestamme. 

 

Vuoden Mr. Ruskon Maunun Partioksi on valittu Eemeli, samalle miehelle 
meni myös vuoden kehopalkinto. 

 

Toiset laittaa myös takakarvat pinnille..? 

 

Lettukestit kosken varrella voi päättyä toisin kuin kuviteltiin. 

 

Hölmömmät koirat ei käytä siltaa vaan tulee jäiden läpi. 

 

 

 

 

 

 

  

Onko sinulla maukas juoru 
kerrottavana. Vinkkaa siitä 
toimitukselle ja ensi 
Rumpassa voi olla 
yllättävä paljastus! 
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Kutsu Kevätjuhlaan!Kutsu Kevätjuhlaan!Kutsu Kevätjuhlaan!Kutsu Kevätjuhlaan!    

Ruskon Maunun Partion kevätjuhla 

pidetään 8.5. klo 17.30-19.00 Kololla. 

Mukaasi tarvitset 

istuinalustan ja oman 

mukin. Päälle puetaan 

partiovaatteet, 

olemme ulkona, joten 

koleammalla kelillä 

lämpimästi päälle. Pidetään hauska yhteinen 

kevään päätöshetki, johon kaikki 

lippukuntalaiset ovat lämpimästi 

tervetulleita. Pientä purtavaa tarjolla! 

Tulethan siis mukaan, kivaa tulee varmasti 

olemaan! :) 

Kevätterveisin: RMP:n johtajisto 
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 Hyvää leirikesää kaikille!  

Nauttikaa kesästä ja rentoutukaa! 

Ensi syksynä nähdään viimeistään, seuraa ilmoittelua Ruskolaisessa, 
Facebookissa ja www.ruskonmaununpartio.net 

 

Nyt kesälaitumille MARS! :)  
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Lippukunnan historiikkeja myynnissä 15€ hintaan. Osta omasi pois, tuet 
samalla lippukunnan toimintaa. Oiva lahjaidea koulunsa päättäville tai 
häälahjaksi, sopii myös itselle kesälukemistoon. Lisätietoja ja kirjat Sofialta  
p. 0400727753! 

 

Onko sinussa kirjoittajan vikaa, Rumpaan kaivataan nimittäin jatkuvasti 
juttuja. Seuraavaan Rumpaan saa tarjota runoja, tarinoita tai juttuja. Kaikki 
otetaan vastaan. Jos kiinnostuit ota yhteyttä toimitukseen.  

 

Muistithan Metsäkirkon Helatorstaina, RMP on paistamassa makkaraa 
metsäkirkkoväelle, tule sinäkin huivi kaulassa haukkaamaan ilmainen 
makkara! 

 

 

 

 

 

 

Piiru lähenee, siellä nähdään! 


