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TULEVIA TAPAHTUMIA 
Merkitse kalenteriisi

Pe 23.11. Lippukunnan 34-vuotissynttärit Pe 23.11. Lippukunnan 34-vuotissynttärit Pe 23.11. Lippukunnan 34-vuotissynttärit Pe 23.11. Lippukunnan 34-vuotissynttärit 

Pirjon pirtillä Pirjon pirtillä Pirjon pirtillä Pirjon pirtillä 

 Tule paikalle klo 18.00

 Ota mukaasi taskulamppu ja kaffemuki, 

lusikka ja lautanen 

 Olemme ulkona! 

To 6.12. Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkueTo 6.12. Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkueTo 6.12. Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkueTo 6.12. Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkue

 Tule Keikyän koululle

 Paikalla saat kynttilän käteesi, 

säänmukainen 

vaatetus ja huivi näkyviin

 Koko perhe voi osallistua kulkueeseen 

 Kirkossa lupauksenanto eli 

viralliset takin alle!

Ma 10.12 KKK:n pikkujoulut Kiikan uimahallilla klo 16.30 - 18.00Ma 10.12 KKK:n pikkujoulut Kiikan uimahallilla klo 16.30 - 18.00Ma 10.12 KKK:n pikkujoulut Kiikan uimahallilla klo 16.30 - 18.00Ma 10.12 KKK:n pikkujoulut Kiikan uimahallilla klo 16.30 - 18.00

 Koko perheellä mukaan, 

partiolaisille joulupussukat 

 Vietämme pikkujoulua 

Kiikan Leiripeikkojen 

kanssa



  LIPPUKUNNANJOHTAJALTA

Oikein ihanaa partiosyksyä!

Vaikka  lomalla onkin mukavaa, on mukavaa myös palata harrastusten pariin. Joillekin 

tämä syksy on avannut mahdollisuuden uuteen harrastukseen. Tervetuloa Partion pariin 

niille, jotka ovat tänä syksynä tulleet mukaan. Kuten myös ”vanhoille” konkareille, ilman 

teitä täällä ei toimisi Keikyän Korvenkävijät. 

Partiovuosi  tarjoaa paljon tapahtumia. Suurin osa niistä on omassa lippukunnassa, 

esimerkiksi  ne jokaviikkoiset partioillat, soihtukulkue, yötretket  ja viime kesänähän oli 

oma leirikin! Mutta ei sovi unohtaa piirin tai SP:n tapahtumia. Suurissa tapahtumissa 

näkee sen, ettemme ole yksin ja sen lisäksi siellä on mukavaa ja mahdollisesti saa uusia 

kavereita! Ensi kesänä esimerkiksi on sudareille ja seikkailijoille Tammileiri Sauvossa 

Ahtelan nuorisoleirikeskuksessa, tarpojille on omia taitopäiviä  (esim. 2. – 3.2.2013 

Taikatalvi) ja ensi keväänä mekin ehkä jo osallistumme partioparaatiin ( luvassa jotain 

muutakin kuin paraati ).

Partiolaiset osallistuvat tänä vuonna nenäkeräykseen, tosin omassa lippukunnassamme 

ei ole samoaja ja vaeltajaikäisiä, joten luultavammin osallistumme vain 

veteraanikeräykseen keväällä. Olemme saaneet siitä paljon kiitosta, näin me osaltamme 

kiitämme sotiemme veteraaneja.

Adventtikalenterimyyntikausi on alkanut... Siitä on taas luvassa pieniä palkintoja eniten 

myyville ja Lounais-Suomen Partiopiirin sivuilta löytyy kisa, jossa voi voittaa  suklaata.  

Käy tsekkaamassa.  Lippukuntamme täyttää tänä vuonna 34 vuotta ja missä juhlistamme 

sitä sekä joulua, siitä lue tästä lehdestä!  Lehdestä löydät myös jokaisesta toimivasta 

ryhmästä jutun sekä paljon muuta. 

Kaiken kaikkiaan on upeaa olla partiolainen ja vielä Keikyän Korvenkävijä! 

MINNA IPANA KOIVUNIEMI 

   Kilkkeellä kesällä 2010 KKK:ta 

   edustivat Tiina, Aija-Riitta, 

   Minna ja Tomi. 

KORVEN KAIKU - Keikyän Korvenkävijät ry:n jäsenlehti · 1/2012 · 31 vuosikerta

Aineistoa seuraavaan Korven Kaikuun voit lähettää osoitteeseen 

korvenkaiku@keikyankorvenkavijat.net. 

www.keikyankorvenkavijat.net

  YHTEYSTIEDOT

Keikyän Korvenkävijät KKK (S) 
Lounais-Suomen Partiopiiri 

Perustettu: 1978 

lippukunta@keikyankorvenkavijat.net 

www.keikyankorvenkavijat.net

Lippukunnanjohtaja Minna Koivuniemi, 0400 737 622, pmbkoivuni@gmail.com

Varalippukunnanjohtaja Anne-Mari Mäkinen, anma.makinen@gmail.com 

Sihteeri Mari Virtanen, mari.virtanen@kopteri.net  

Rahastonhoitaja  Tiina Mäkiranta, 041 442 0522

Kalustonhoitaja Simo Rintala, puh. 050 582 7910

Partiokaupan asiamies Mari Virtanen, mari.virtanen@kopteri.net  

Sudenpennut 

Oravat (tytöt ja pojat) 

Kokoontuminen Keikyän srk-talon Kololla tiistaisin klo 17.30-19 

Anne-Mari Mäkinen, Mari Virtanen 

Seikkailijat 

Karviset (tytöt ja pojat) 

Kokoontuminen Keikyän srk-talon Kololla maanantaisin klo 18-19.30

Krista Peurala 

Tarpojat 

Kotihiiret (tytöt ja pojat) 

Kokoontuminen Keikyän srk-talon Kololla sunnuntaisin sovittaessa 

Minna Koivuniemi 

KEIKYÄN KORVENKÄVIJÄT RY 

Hallitus
Minna Koivuniemi, puheenjohtaja, 0400 737 622, pmbkoivuni@gmail.com

Anne-Mari Mäkinen, anma.makinen@gmail.com 

Mari Virtanen, mari.virtanen@kopteri.net 

Samuli Kinnari, samuli.kinnari@kinnari.fi 

Tiina Mäkiranta, 041 442 0522

Paula Peurala, paula.peurala@kopteri.net 
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Lapsi sudenpentulaumassa
Sudenpennuiksi kutsutaan partiolaisia, jotka ottavat  ensi askeliaan partiopolullaan. He 

ovat nuorimpia partiolaisia, 7-9 -vuotiaita tyttöjä ja poikia. Heistä koostuu 

sudenpentulauma, niinpä viikoittaisia kokoontumisia kutsutaankin laumailloiksi. 

Laumailtoja vetää koulutetut aikuiset johtajat, eli akelat. Partiossa toimiminen on 

johtajille täysin vapaaehtoista.

Partiossa lapset löytävät uusia kavereita, seikkailuja, kokemuksia, taitoja. Partiopolusta 

voi tulla pitkä jopa koko elämän halki jatkuva taival. Partion tavoitteena on kasvattaa 

nuoresta tasapainoinen, terve, vastuuntuntoinen ja itsenäisesti ajatteleva nuori. Akelat 

auttavat tässä lasta, he rohkaisevat lasta yrittämään uusia taitoja, saamaan elämyksiä, 

ryhmätyöskentelytaitoja ynnä muuta sellaista, joita ei välttämättä opita koulussa. 

Laumailloissa opitaan tekemällä, ei kirjoittamalla tai lukemalla. Opimme paljon erilaisia 

partiotapoja, kuten tervehtimään vasemmalla kädellä. Lapsenne saattaa joskus 

vahingossa tervehtiä myös perhepiirissä vasemmalla kädellä - hänelle vain on jäänyt 

mieleen yksi partiotapa. Partiolaisilla on myös muita tapoja, joilla partiolaiset osoittavat 

yhteenkuulumisen merkkejä. Mainittakoon vielä esimerkiksi se, että partiolaiset eivät 

juhlatilaisuuksissaan koskaan anna aplodeja, taputa esityksille. Vaan niille HUUDETAAN! 

Esim. Hyvä, kiva, bra! Antaa tulla lisää VAAN!

Myös kaikki lasten huoltajat oppivat lapsen partioharrastuksen myötä jotakin, ainakin 

ompelemaan partiopaitaan merkin, joka on tunnuksena opituista taidoista. Vanhemmat 

oppivat myös luottamaan lapseen, antamaan vastuuta lapselle esim. 

yöretki/leirivarustustensa pakkaamisessa tai kuinka hälytetään apua hätätilanteessa. 

Vanhemmat oppivat siihenkin, että lapsi pärjää retkillä ja leireillä toisten ihmisten 

joukossa. 

Oikein antoisaa partiopolkutaivalta kaikille partiolaisille!

ANNE-MARI MÄKINEN

Su
darit 

esi
ttäytyvät

seu
raavill

a

Siv
uill

a!

Hei kaikki partiolaiset ja
 partion ystävät, 
Meillä Korvenkävijöillä oli pitkästä aikaa leiri Aurajärvellä ja ennen leiriä 
tietysti rakentelutalkoot = rakennusleiri eli yksi ehtoo, kun innokkaat 
vanhemmat ja vielä innokkaammat pikkupartiolaiset korjailivat vanhoja 
leirirakennelmia ja raivasivat risuja ja oksia pois poluilta. Samalla 
huomattiin, että lipputanko oli lahonnut ja kaatunut vuosien saatossa, 
olihan se jo melkein 30 vuotta vanha. 

Siis miten nyt, mihin lippu? Suomen lipun kuuluu hulmuta leirillä ja 
aamuinen lipunnosto on tärkeä aloitus päivälle. 

Vähän aika siinä mietittiin ja tehtiin erilaisia ehdotuksia, muun muassa 
lasikuitutanko tai jotain muuta. Mutta minäpä katselin ympärilleni ja 
huomasin suoran männyn. 

Sanoin Simolle, että kaada toi puu ja mittaa se sopivaksi Tapion Heikin 
kanssa. Niin tehtiin ja sitten Simo ja Saku kantoivat rungon lippukalliolle. 
Sitten oli kiinnitysreikien vuoro ja siihen hommaan soitettiin Heikki ja 
porakone. Wertti totesi pappan tulevan ja homma luisti, reiät tehtiin ja 
lipputanko nostettiin pystyyn, pultit pujotettiin paikoilleen. 

Vanhat narut olivat niin lujat, että voitiin käyttää uudestaan, Wertti katseli 
tarkkana vieressä. Ja niin saatiin leiriä varten lipputanko kuntoon. 

Paikalla olleena partiovasemmalla 

Aija-Riitta
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Sudenpentulauma ORAVAT 
esittäytyy

Sudenpentulauma Oravat kokoontuu tiistaisin SRK-talolla klo 17.30 - 19.00.

Toisessa laumaillassa 11.9.2012 sudenpennut saivat kertoa kokemuksiaan ja 

mielipiteitään omasta laumastaan ja toisista sudenpennuista. Suoritamme samalla 

Toimittaja-merkkiä, joihin tämä alla oleva tarina liittyy. Tämä on mukava, kiva ja 

lämminhenkinen tarina!

Sudenpentulauma ORAVAT on ystävällinen lauma. Kaikki lauman jäsenet ovat luotettavia, 

eikä laumassa riidellä eikä petetä koskaan toisia!

Sudenpentulaumassa on 17 sudenpentua ja he ovat:

Nea 8 v. - Nea on tosi kiva tyttö! Hän on kiva leikkikaveri ja muutenkin kiva kaveri!

Anni 7 v. - Anni on hauska ja hyvä leikkikaveri. Hän on mukava ja hyvä "miniskidi"!

Wilma 9 v. - Wilma on rauhallinen ja kiva kaveri. Hän on hyvä ratsastaja ja tykkää 

oppia uusia asioita!

Kiia 8 v. - Kiia on hyvä koiranhoitaja. Hän on nätti ja kiva kaveri, kun pitää toisinaan 

pyjama -bileitä!

Ronja 9 v. - Ronjalla on hienot hiukset. Hän on kaunis, kiltti ja hyvä leikkimään 

erilaisia leikkejä!

Iida 8 v. - Iida on hyvä leikkikaveri ja vitsiniekka. Hän on lisäksi fiksu ja hyvä 

askartelemaan!

Aleksi 10 v. - Aleksi on kiltti ja kiva leikkikaveri. Hänellä on hienon väriset hiukset!

Eero 7 v. - Eero on hyvä pelaamaan jalkapalloa. Hän on urheilullinen ja hyvä 

leikkikaveri ja hän on hyvä nurkkarallin pelaaja!

Tytti 9 v. - Tytti on hassu! Hänellä on pitkät kauniit hiukset ja hän on hyvä 

leikkikaveri!

Petra 9 v. - Petra on hauska, kiltti ja huumorintajuinen. Hänellä on sammakon 

väriset silmät ja kauniit hiukset!

Sinin ja Annin vitsipalsta 
1) Miksi hölmöläiset ottavat autiomaahan kiven mukaan?
- Jos aavikko rosvot tulevat he voivat heittää kiven maahan ja pääsevät juoksemaan 
kovempaa.

2) Sirkuksessa esiintyi kääpiö. Viitta tipahti kääpiön harteilta ja alta paljastui toinen 
kääpiö joka piti toista harteillaan. Yksi mies huusi eturiviltä huijausta! minä arvasin 
ettei yksi ihminen ei voi olla noin lyhyt! 

3) Mikä on olanssi ja laidallinen ja sanoo mull mull?  - Tiiteli

4) Kaksi oululaista jutteli keskenään:
- Minä en yhtään pidä Helsingistä
- Ai miksi ? 
- Noku siellä on kaikki niin kallista 
- Mikä esimerkiksi ?
- Junalippu Rovaniemelle,täällä se maksaa 25 e ja Helsingissä 80 e. 

5)Telttaretkellä:   
-Lainaisitko tulitikkuja      
-eli ole mutta voin lainata taskulamppuani                                 
-Sillä voi olla vähän vaikea kaivella hampaita        

6) Ope kysyi Pikku-Kallelta: 
- Jos minä sanon, että olen kaunis, niin mikä aikamuoto se on? 
- Mennyt... 

7) Pikku-Kalle otti kouluun mukaan tikapuut ja opettaja kysyi: 
- Miksi otit tikapuut kouluun mukaan?
- No että voisin kiivetä ylä-asteelle 
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Muistelmia 
Kesäleiri Åland 2011 

Menimme Ahvenanmaallle laivalla. Lähdimme Turusta laivalla Ahvenanmaalle. Siiryimme 

linja-autolla metsään/meren rannalle. Kävelimme rinkat selässä leiriytymis paikalle. 

Leiriytymis paikalla pystytimme teltat. 

Heti telttojen pystyttämisen jälkeen ensimmäinen punkki löytyi. Kävelimme 

ruokailupaikalle jonne oli pieni matka,söimme ja menimme teltoille. Teltoilla ennen 

nukkumaan menoa teimme taskulamppujen valossa punkkitarkstuksen. Sitten menimme 

nukkunmaan, aamulla teimme taas punkkitarkastuksen. Söimme ja lähdimme 

kastelholman linnaan. 

Ennen linnaa menimme syömään ahvenanmaan pannukakkuja, jotka oli tehty 

riisipuurosta ja päällä oli kermavaahtoa ja luumuhilloa. Kastelholman linnan pihalla oli 

vanhan ajan markkinat. Siellä oli ratsastusshow, mutta emme nähneet sitä 

linnakierroksen takia. 

Sitten lähdimme linja-autolla leiriin.Leirissä osa kävi meressä peseytymässä / 

uimassa.Sitten söimme ja punkkitarkastuksen jälkeen nukkumaan. Aamulla oli taas 

punkkitarkastus. 

Sitten aloitimme päivän työt.Joka ikäkaudelle oli oma ohjelma. Seikkailijat harjottelivat 

ruotsia ja opimme numerot 1-10.Sitten söimme ja menimme nukkumaan 

punkkitarkastuksen jälkeen. 

Seuraavana päivänä lähdimme kallio kävelylle katsomaan luolaa. Sitten keitimme 

hernesoppaa ja lähdimme sen jälkeen leiriin. Sinä päivänä oli todella kuuma. Sitten 

menimme syömään iltapalaa leiripaikalle ja punkkitarkastuksen jälkeen nukkumaan. 

Laura putosi sinä päivänä mereen. 

Sitten heräsimme aamulla ja teimme punkkitarkastuksen sitten pistimme tavarat kasaan 

ja purimme teltat. Sitten lähdimme kaikkine kantamuksineen linja-autolle.Sitten 

kävimme  vielä satamassa jossa meille esiteltiin laivoja.Ja sitten kävimme kaupoilla. Sitten 

menimme satamaan ja nousimme laivaan. 

Laivassa söimme ja rentoiduimme. Sitten menimme linja-autoon ja lopullinen matka 

kotiin alkoi.Punkkeja oli paljon mutta se ei meitä haitannut. Toivomme että pääsemme 

ensi kesänä uusiin seikkailuihin.

ANU SAKARI JA LAURA KARES 

Miia-Maria "Minttu" 7 v. - Minttu on hyvä leikkikaveri ja luotettava ystävä. 

Hän on kaunis ja juonii kaikkea!

Milla 8 v. - Milla on todella luotettava ystävä! Hän on hyvä piirtäjä ja taitava! 

Hänellä on kauniit hiukset ja veden väriset silmät!

Olli 9 v. - Olli on rauhallinen, todella hyvä ystävä. Hän on fiksu, kiva, auttavainen ja 

"kivakka kilpahepo"!

Lotta T. 8 v. - Lotta on kiva kaveri ja luotettava ystävä! Hänellä on hieno ääni!

Kira 8 v. - Kira on hauska, kaunis ja hyvä ratsastaja! Hän on todella Oriflamen 

perään!

Lotta J. 8 v. - Lotta on paras kaveri, hyvä naapuri, ja hänellä on hieno AngryBirds 

-polkupyörä!

Mikko "Pertsa" 8 v. - Mikko on kiva ja hassu! Hän on todella huumorintajuinen!

Linnea 8 v. - Linnea on rohkea ja vitsikäs! Hän on paras kaveri ja huumorintajuinen!

Anne-Mari 39 v. - Anne-Mari on hyvä vetäjä, hyvä akela. Hän on kiltti ja hyvä 

kirjoittamaan.

Mari 39 v. - Mari on kiva, nätti ja yllättävä! Hän keksii aina hassuja juttuja!
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KUKA KÄHVELSI KULTAISEN TOTEEMIN?
AURAJÄRVELLÄ 3.-5.8.2012
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Tarpojat nimeltään: KOTIHIIRET
Tarpojat ovat 12-15 vuotiaita partiolaisia, joille on oma ohjelma. Ohjelma koostuu 
neljästä tarposta: luovuus, yhteiskunta, leiri ja selviytyminen. Tarppo päättyy aina 
päätöstapahtumaan eli majakkaan, joka on kuin riihitys vanhalta nimeltään. Lisäksi 
tarpojilla pitäisi olla koko ikäkauden tarpojatapaamisia eli KITTejä. Päätösmerkkinä 
on Kimin hymy. Tarpojien väri on kanervanvioletti.

TÄMÄ iloinen (siis todella...)joukko on vähän uudistunut sitten viimevuoden. 
Joukkomme on saanut kaksi uutta jäsentä ja kaksi jäi pois. Aloitamme aina ensin 
laululla (siis Minna laulaa ja muut vikan säkeistön hiljaisesti). Aloitimme laulukirjan 
laulamisen järjestyksessä ja lopusta. Joulu on jo läpikäyty, ollaan hartaimissa lauluissa 
tällä hetkellä. Päiväkirja on jossain..Muumeista tykätään. Jos joskus ei tahdota saada 
mitäänkään aikaiseksi niin talviteltta ainakin nousee upeasti pystyyn ja menee alaskin 
nopeasti. Meillä muuten on omat sivut facebookissa, kiitos näppärien tyttöjen! 

Lyhyellä kuvauksella tarpojista voisi kertoa seuraavaa:

Iina on hiljainen, ei lörpöttele turhia. Hyvänä 
puolena on nopea unen tuleminen, 

esim. Ahvenanmaalla ja bussissa ja teltassa. 

Katrilla on aina jotain tärkeää ilmoitettavaa! 
Nauru on kovinkin herkässä ja keltaiset sukat on in!

Eeva ryhtyy aina ekana hommiin, 
kun on ensin juteltu arkiset asiat pois. 

Heikki ”Hela” on hiljaisempi kuuntelija, mutta 
tekee mielellään rakentelua. 

Heikki on myös seikkailijoille apujohtajana. 

Laura on pirtsakka ja näppärä käsistään leireillä. 
Käy Anun kanssa vaikka kahdestaan partion kisoissa. 

Urheasti tuli Ahvenanmaallekin, 
vaikkakin ne pienet mustat olivat kiusana. 

Anu on Lauran kaveri ja heillä on 
paljon hihitettävää keskenään. Vastaa nopeasti viesteihin 

ja on valmis lähtemään kaikkialle kisoihin ja tarpojapäiviin.

Tekstin kokosi Ipana, joka on myös kuvat ottanut.
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