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Pääkirjoitus

Muutoksia
2011 on TapMessa muutosten vuosi. Uusi lippukunnanjohtaja Henri
”Heno” Haaksiala ottaa vastuun,
hallituksen jäsenet muuttuvat, ja
uuden kolon etsinnät jatkuvat.

Muutoksista huolimatta saamme
tänäkin vuonna nauttia monista
retkistä ja tapahtumista. Vuoden
kohokohta kesäleiri järjestetään
yhdessä Laajalahden Eräveikkojen
kanssa ja sen suunnittelu on jo
hyvällä mallilla.

Johtajat ovat vaihtuneet, muutamat
ovat lopettaneet, mutta uutta voimaa on myös tullut mukaan. TapMe
on selvinnyt nopeista muutoksista hyvin, ja edes kolon yllättävä
vaihtuminen ei näytä lannistavan
toimintaa.

Muutokset voivat joskus tuntua
rankoilta, mutta ne piristävät päivää
ja lippukunnan toimintaa. Uudet
henkilöt tuovat aina oman näkemyksensä asioihin ja siitä voi olla
hyvinkin paljon hyötyä. Vanhoista
normeista voi olla vaikea luopua,
ja uudet tehtävät voivat tuntua
haastavilta, mutta harjoitus tekee
mestarin. Mitäpä elämä olisi ilman
pieniä haasteita?
TapMe ei olisi mitään ilman sudenpentuja, seikkailijoita, tarpojia,
vaeltajia tai aikuisia. Me olemme
saaneet asiat toimimaan ja selvinneet haasteista, joita on matkalla
tullut eteen. Jatketaan siis samaan
malliin!
Milla Savo
Päätoimittaja
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Kilke

Kyllä kannatti kokeilla!
Suomen Partiolaiset järjesti
viime kesänä Evon uudella
leirialueella VI Finnjamboreen Kilkkeen, jolle osallistui partiolaisia kaikkialta
Suomesta sekä myös muutama sata ulkomainen partiovieras. TapMesta leirille
lähti samoajia, vaeltajia ja
yksi aikuinen, lisäksi kolme
tarpojapoikaamme pääsi
leirille Mankkaan Eräsusien
kanssa.

Mielenkiintoisin juttu jonka tein oli
erään mykän tytön haastattelu. Tytön tulkki auttoi kielimuurin yli kapuamisessa, koska tyttö oli viittomakielinen. Tulkki ei vain suomentanut
tytön sanoja, vaan myös eläytyi puhuessaan ja sai asiat kuulostamaan
siltä, kuin tyttö olisi itse puhunut
minulle.
Suosittelen kaikille leirilehden tekoa. Se tuo vapauksia mm. leirillä
liikkumiseen, ja sen kautta tutustuu
myös eripuolilla leiriä oleviin partiolaisiin. Vastuu on suuri, mutta kun
mukana on auttamassa muitakin, ei
tarvitse huolehtia, ettei olisi perillä
siitä milloin mitäkin pitää olla tehtynä. Toimittajuus teki Kilkkeestä kesäleirin numero 1.

Kilkkeelle osallistuneet samoajat,
johtajat ja tarpojat saivat nauttia
Kilkkeen leirilehti Rymystä viiden
numeron verran. Olen ollut jo usealla kesäleirillä, mutta huomasin että
leirilehteä tehdessä näkee leirin aivan uudella tavalla.

Milla Savo

Leirilehden teossa oli sekä stressaavia että huolettomia hetkiä. Juttujen
deadlinet läähättivät välillä selkään,
mutta valmiin lehden nähdessään
pystyi huokaisemaan helpotuksesta
ja miettimään, että oli se sen arvoista. Lehteä tehdessä aikataulut olivat
erilaiset kuin muilla leiriläisillä. Leiriläisten lähtiessä ohjelmiin oli minulla heti aamusta toimituksen kokous
ja palasin leiriin noin tunnin päästä
haastattelemaan ohjelmissa ja pesteissä olevia.
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Olimme samassa savussa LEVin, MESin ja LeKon kanssa.

Leirille osallistui yli 10 000 partiolaista Suomesta ja ulkomailta.
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Retkiraportti

Bongattu: Seikkailijat ja Tarpojat
Hynkänlammella 1.–2.10.2010
Järjestimme lokakuussa Retkiruokaretken Nuuksiossa, jolloin oli mahdollista suorittaa retkiruokamerkki.
Retki keskittyi suurimmaksi osaksi
ruoan valmistukseen, mutta samalla ehdimme tietenkin tekemään
muutakin hauskaa, kuten leikkimään, ja harjoittelemaan erätaitoja.
Jotkut partiolaiset nukkuivat ensimmäistä kertaa laavussa.

jossa on sopiva määrä jauhoja. Taikina muotoillaan pitkulaiseksi ja se
kierretään tikun ympärille harvaan,
sillä pulla turpoaa paistuessaan.
Lähde: Suomen Metsäyhdistys 1994
Paula Pönni

Ensimmäisenä iltana
paistoimme nuotiolla
tikkupullaa ja -leipää iltapalaksi, ja seuraavana
päivänä jokainen vartio
teki mieleisensä ateriat
itse trangialla; Ruoka
vaihteli hampurilaisista
pastaan.
Tässä on yksi retkellä
opituista resepteistä:
Tikkupulla
3dl vehnäjauhoja
½ tl suolaa
2 rkl sokeria
2 tl leivinjauhetta tai
kuivahiivaa
1 ½ dl vettä tai maitoa
Voit tehdä taikinan
suoraan jauhopussissa,

7

Retkiraportti

Afrikan Tähti -retki
Karhunpesälle 22.–24.10.2010
käydä iltapesulla ja kömpiä omaan
makuupussiin.

Lokakuun lopussa pakkauduimme
koko lippukunnan voimin tilausbussiin Keijiksellä ja suuntasimme
Karhunpesälle, joka oli viikonlopun
ajaksi hypännyt Afrikan mantereelle. Perillä meitä olivatkin vastassa
Laura ja Julia, jotka toivottivat kaikki
tervetulleiksi afrikkalaisissa asuissaan ja opettivat heti alkuun swahilinkielisen tervehdyksen. Kun toisiin
oli tutustuttu, sudarit ja seikkailijat
majoittuivat sisälle tarpojien jäädessä ulos pystyttämään telttaansa.
Majoittumisen jälkeen oli vuorossa
rastirata, jossa opeteltiin nuotion sytyttämiseen liittyviä taitoja.
Radalta päästiin kuitenkin valmiin,
suuren nuotion äärelle, ja yhteisen
nuotiohetken jälkeen olikin jo aika

Lauantaiaamuna heräsimme reippaina lipunnostoon, jossa kaikille
jaettiin aamiaisen ajaksi oma arvo,
jonka perusteella istumapaikat
sitten määräytyivät ruokailun
ajaksi. Aamiaisen jälkeen vuorossa
oli suunnistus, jossa tutustuimme
muun muassa eri Afrikan maihin ja
opettelimme afrikkalaisia tansseja.
Jokainen ryhmä teki myös oman
huudon. Lounaan jälkeen jakauduimme kahteen ryhmään, joista
toinen teki sisällä hienoja käsinukkeja ja niillä näytelmiä Ekin ja muiden johtajien avustuksella. Toinen
ryhmä puolestaan pääsi sillä välin
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ulos hyödyntämään edellisen
illan nuotiotaitoja, sillä kaikki
tekivät pienissä ryhmissä
omat nuotiot. Nuotioilla paistettiin teeleipiä itsetehdystä
taikinasta ja juotiin minttuteetä afrikkalaisessa teeseremoniassa Lauran ja Elinan
kanssa. Nukkien ja teeleipien
valmistumisen jälkeen ryhmät
vaihtoivat paikkoja, ja iltapäivä sujuikin rattoisasti puuhaillessa.
Päivällisen, alkuillan vapaahetkien ja johtajien yhteislaulutuokion jälkeen oli jo aika
siirtyä iltanuotiolle. Nuotiolla
kuultiin mm. kaikkien suunnistusryhmien omat huudot ja
laulettiin yhdessä makkaranpaiston ja suklaabanaanien
mussuttamisen lomassa. Nuotiolla jokainen sai suunnistuksesta
palkkioksi hevosenkengän, joka piti
itse säilyttää yön yli. Nuotiolta nuoremmat lähtivät iltapesun kautta
yöpuulle, mutta tarpojille oli vielä
järjestetty oma retkikaste.

takan päältä. Kun kaikki kartan palaset oli löydetty ja palapeli koottu,
oli aika lähteä etsimään karttaan
merkittyä aarretta. Aarteet löytyivät
pikavauhtia, ja jokainen sai oman
kunniakirjan hienosta löydöstä sekä
suun makeaksi. Bussia odotellessa
oli vielä aikaa purkaa viimeisetkin
energiat juoksuleikkeihin ja mutustaa maittavia lihapiirakoita, mutta
lopulta oli aika reissata takaisin
Keijikselle odottavien vanhempien
luokse. Nähdään taas ensi retkellä!

Sunnuntaiaamuna lipunnoston,
aamupalan, pakkaamisen ja jälkien siivoamisen jälkeen vuorossa
oli vielä retken loppuhuipennus,
Afrikan tähden etsintä. Jokainen
tarvitsi omaa hevosenkenkäänsä
ostaakseen sillä johtajilta vihjelippuja. Vihjeiden avulla saattoi löytää
aarrekartan palasia esimerkiksi

Tämän jutun kirjoitti Hanna
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Itsenäisyyspäivä

Itsenäisyys - arvostamisen arvoinen asia!
Suomi sai itsenäisyyden
6.12.1917. Tätä päivää
ja sen eteen taistelleita
voimme kiittää parhaiten
osallistumalla itsenäisyyspäivän ohjelmaan.

Messun tunnelma oli kunnioittava.
Itsenäisyyden tärkeys ja arvostus
huokui messuun osallistuneista,
kuin myös papin puheista.
Espoon tuomiokirkolla muistetaan
itsenäisyyspäivänä myös veteraaneja, joiden ansiosta Suomi sai
itsenäisyyden, järjestämällä seppeleenlasku itsenäisyyspäivänä.
Meillä, kuten muutamilla muillakin
lippukunnilla, on tapana muistaa
heidän uhraustaan viemällä seppele
sankarihaudalle tässä tilaisuudessa.
Seppeleenlaskijoillamme on jo aikaisempinakin vuosina ollut pieniä
ongelmia päästä tähän tilaisuuteen
oikeaan aikaan. Näiltä ongelmilta

Tapiolan Metsänkävijät kunnioittivat Suomen itsenäistymistä neljän
johtajan voimin 6. joulukuuta. Päivä
alkoi lipunnostolla kulttuurikeskuksella ja jatkui Tapiolan kirkolla
itsenäisyyspäivän messussa, jossa
olivat mukana meidän lisäksemme
kuusi muuta Tapiolan alueen lippukuntaa, joilla oli kaikilla lippukunnan lippuvartio kirkon etuosassa.
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vain johtajia, Kalle, isäni sekä eräs
ystävällinen armeijan edustaja joka
tuli kanssamme laskemaan seppelettä. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

ei täysin vältytty tänäkään vuonna.
Vaikka allekirjoittanut oli jo hyvissä
ajoin ottanut selvää tilaisuuden
alkamisajasta, tulimme silti tunnin
myöhässä paikalle. Muista aina varmistaa tapahtumien alkamisaika!

Aamupäivän päätteeksi menimme
vielä Bembölen kahvitupaan nauttimaan päivämme palkkiosta.

Koska seppeleen viennissä tärkeintä
on ajatus, emme välittäneet vaikka
omassa tilaisuudessamme oli läsnä

Milla Savo

11

Puurojuhla

Tapiolan Metsänkävijöiden puurojuhla 8.12.
Tarpojaryhmä Ketut kirjoittaa TapMen puurojuhlasta
seuraavasti:

on rakennettu. Viimeisenä vuorossa
oli VP:n rakentama diashow, johon
oli kerätty kuvia vuoden tapahtumista. Se herätti monissa vanhemmissa suurta mielenkiintoa, kun
pääsi seuraamaan kalenterivuoden
kohokohtia.

Paikalle tuli useita tapmelaisia ja
tunnelma juhlassa oli lämmin. Ensimmäisenä ohjelmassa oli meidän
vartiomme esitys. Siinä joulupukki
voitti lopulta miljoona dollaria osallistuttuaan Dollarimies-nimiseen
visailuun. Joulupukki antoi voittorahat partiolaisten saunan hyväksi.
Sonja ja Katri, illan juontajat, jatkoivat ohjelmassa eteenpäin ja seuraavaksi luvassa oli kaikkien johtajien
esittely. Siinä samassa Hanna jakoi
myös muutamille johtajille kunniamainintoja toimimisesta vastuuntuntoisesti lippukunnassamme.

Ohjelman jälkeen päästiin herkullisten joulusyötävien pariin. Sonja
ja Katri olivat hoitaneet tarjoilun
moitteettomasti lukuun ottamatta
joulupuuroa, joka ei ulkonäöltään
vastannut kaikkiin odotuksiin. Siitä
huolimatta maku korvasi hieman
vellimäisen puuron. Tarjolla puuron
lisäksi oli mehua, glögiä ja pipareita.

VP:n joulukalenteri-kilpailun
palkintojenjako oli vuorossa seuraavana. Yli 20 kalenteria myynyt
tapmelainen voitti kilpailun, mutta
myös me saimme eniten kalentereja myyneenä ryhmänä palkinnon.
Palkinnoiksi ahkerat kalenterimyyjät
saivat tarpeellisia suunnistusvälineitä. Meidän ryhmä voitti jo toisena
vuonna peräkkäin.

Ennen vieraiden lähtöä Hanna sai
tunnustuksen esimerkillisestä työstä lippukunnanjohtajana. Vieraiden
lähdettyä johtajisto jäi vielä siivoilemaan seurakuntasalia ja jutustelemaan onnistuneesta puurojuhlasta.
Näin jokavuotinen perinnejuhlamme sai mukavan päätöksen ja valoi
joulumieltä jokaiseen.

Tämän jälkeen siirryttiin vähän
virallisempaan osioon, jossa lapset
antoivat partiolupauksia. Laulettiin myös suloisten sudenpentujen
säestyksellä muutamia jouluisia
yhteislauluja kuten esim. Joulupuu

- Ketut ; Julia, Lotta La, Lotta Lu,
Mirjami, Emmi, Katariina, Siri, Maria, Anna, Sofia sekä johtajat Sonja
ja Katri
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Puuronkeitossa kului monta purkkia maitoa, ehkäpä liiankin monta.

Uusiin ikäkausiin siirtyneet antoivat ikäkautensa lupauksen.
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Retkiraportti

Jouluretkellä rakennettiin lumimajaa paukkupakkasessa
Vuoden 2010 viimeinen retki oli
koko lippukunnan yhteinen, perinteinen jouluretki 10.–12. joulukuuta. Retki oli allekirjoittaneen
PJ-kurssin lopputyö-projekti – vielä
olisi loppuraportti kirjoitettava jotta
saisin PJ-valtakirjan, mutta onhan
tässä aikaa sillä kurssin jälkitapaaminen on vasta toukokuussa.

kailijoista rakensivat Quinzeet eli
"Kintsit" kämpän edessä olevalle
pellolle. Rohkeimmat jopa nukkuivat kintseistä tilavimmassa. Aika vakuuttavaa oli, että jopa näinkin iso
mies mahtui mukavasti köllöttelemään siellä havujen päällä ja vaikka
ulkona oli toistakymmentä astetta
pakkasta oli sisällä vain muutama
aste pakkasta.
Nuoremmilla lippukuntalaisilla oli
lauantaina ohjelmassa rastirata,
joulukoristeiden askartelua ja
pieniä mukavia leikkejä.

Vain 24 tuntia ennen retkeä oli vielä
hieman kriittisiä ongelmia sillä retkenjohtaja, allekirjoittanut, oli lumimyrskyjen vuoksi jumissa Berliinin
lentokentällä eikä ollut varmaa
ehtisinkö edes ajoissa Suomeen.
Onneksi kuitenkin saimme vielä
torstain ja perjantain välisenä yönä
uuden lennon kotiin sillä muuten
olisi retki saattanut mennä pipariksi
– johtajia kun oli muutenkin ikävän
vähän osallistumassa koko retkelle.
No pääsin kuitenkin ajoissa Suomeen ja lopulta kaupan kautta
Karhunpesälle jossa retki järjestettiin. Siinä kello kahdeksan aikoihin
illalla saapui bussilastillinen lippukuntalaisia ja retki saatiin käyntiin.

Illalla kokoonnuimme kaikki tupaan
iltapalalle ja glögille. Ja lauleskellessamme joululauluja piipahti itse
joulupukki tervehtimässä partiolaisia. Siistiä!
Saas nähdä vieläkö saadaan Suomeen kolmas peräkkäinen tosiluminen talvi, toivottavasti.
Kivaa vuotta 2011,
Henri Haaksiala

Perjantain iltanuotio päätettiin
pitää sisällä, koska joulukuun
pakkaset ylittivät helposti -20°C ja
pihalla oli puolisen metriä lunta.
Lauantaina tarpojat ja osa seik-
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Esittely: Majavat

Ryhmäesittelyssä Majavat -lauma
Jokainen Majava sai piirtää joko itsensä tai jotain mistä pitää.

Saara tykkää puhua ja tehdä kärrynpyöriä. Saara saa 2 kilpikonnaa, kun
pikkuveli täyttää 2 vuotta. Saara on
hyvä luistelussa.

Roni on reipas ja innokas, ja haluaa
aina tietää mitä tehdään seuraavaksi. Ronilla on 2 koiraa, kissa ja
gerbiili. Roni on hyvä keilaamisessa.

Emma tykkää koirista ja Emman lempivärit
ovat oranssi ja vihreä. Emma on hyvä rytmiikassa ja purjehtimisessa.
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Lassin lempiväri on vihreä ja Lassi tykkää koulusta. Lassin mielestä on kivaa,
että Joel on samassa laumassa. Lassi on hyvä koulunkäynnissä ja peleissä.

Aada on iloinen ja hänellä on pikkusisko. Aada on hyvä luistelussa.

Lisäksi Majaviin kuuluvat Paula,
Patrik ja Joel, jotka eivät olleet
paikalla kertomassa itsestään. Majavia vetää Hanna, joka on sudarien
mielestä "kiva partionopettaja".
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Tulevia tapahtumia

Toukokuu
Rempparetki
Karhunkierros
Kolon jäähyväiset

6.5 - 7.5.2011
20.5. – 22.5.2011
25.5.2011

Kesäkuu
Rempparetki ja talkoot 17.6 – 18.6.2011
Heinäkuu
Kesäleiri Tunguska

27.7 – 3.8.2011

Lisätietoja kevään ja kesän tapahtumista löytyy TapMen
nettisivuilta: www.tapme.fi/kalenteri.html
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Luokitellut ilmoitukset

Luokitellut ilmoitukset
Itsenäisyyspäivä sujui hyvin, vain
tunnin aikataulusta jäljessä.

TapMe onnittelee uutta ylioppilasta Eerik Tirkkosta!

”Ekii lisää, älä lopeta”

Nippe soitteli ja innostui rasvatuista miehistä

Aina voi leikkiä pari tuntia!

Elintarvike-ekonomi Eerik pistää
toffeet teijän konvehteihin.

”MITÄ?!! MISSÄ!!”

Töhnän toimitus toivottaa rattoisia
aamuja Saharan sannoilla Eerik
Tirkkoselle!

Eki ja Juhis lähtee poikien kanssa
bongailee hyvännäköisiä tipuja.

Karhunpesälle aiotaan rakentaa
uusi nuotiopaikka keväällä!

”Sattuu, sattuu, jatkuu, jatkuu!”

…kaikki mukaan talkoisiin.

”Sain ainaki 1000 myyräkuumetta
tästä tyynystä”

Retkiruokamerkkiretkellä leipätaikina tarttui käsiin ja pullataikina
vispilään.

Lippukunnalle ollaan hankkimassa
uusia huppareita, seuraa ilmoittelua.

TapMen ja LEV:in yhteinen kesäleiri Tunguska ’11 leireillään Somerolla 27.7.–30.7.2011!

TapMe voitti Nettipartiolaisten
Sivukisa 2010:n!

THUNDER

Sinä joka veit lippukunnan paellapannun, palauta se kololle.

THUNDER

Lippukunnalle on hankittu uusia
lippuja retki- ja leirikäyttöön!

THUNDER
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