Esipuhe
Käsissäsi oleva historiikki on julkaistu juhlistamaan Kaskenkaatajat ry:n 50-vuotista
historiaa. Kyseessä ei ole lippukunnan koko historian kattava työ. Teksti on jatkoa
Esko Pokkisen kirjoittamalle Ristin ja Liljan tielle, joka kuvaa Hämeenlinnan seurakunnan partiopoikien sekä Kaskenkaatajien ensimmäiset vuosikymmenet. Puutteistaan huolimatta Ristin ja Liljan tie käsittelee lippukunnan alkuvaiheet siinä laajuudessa, ettei tämän työn puitteissa ole ollut enää tarvetta pureutua näihin historian
vaiheisiin. Ristin ja Liljan tie 2 kuvaa näin ollen Kaskenkaatajien historiaa vuodesta
1987 vuoteen 2006.
Työn jatkaminen aivan viime vuosiin asti olisi kenties ollut perusteltua. Mikäli työtä
olisi laajennettu esimerkiksi vuoteen 2012 asti, oltaisiin säästytty siltä pelolta, että
nämä vuodet vaipuvat yhdistyksen historiassa unohduksiin. Historiikkien kaukaisimmat vuodethan ovat monesti kaikkein vaikeimpia valaista vuosikymmenten jälkeen.
Niin kävi myös tätä historiikkia kirjoittaessa. Onneksi Kaskenkaatajien arkisto kattaa
hyvin nämä pois jääneet vuodet, joten ainoa todellinen pelko on hyvin muistavien
haastateltavien puute. Tältä vältytään, mikäli seuraavaan historiikkiprojektiin tartutaan seuraavan 20 vuoden sisällä, sillä kaikki 2000-luvun alun lippukunnan avainhenkilöt ovat kuitenkin vielä varsin nuoria.
Kirjoittajan ja monien haastateltavien ollessa edelleen yhdistyksen aktiivisia jäseniä,
on asioiden objektiivinen tarkastelu hankalaa tai oikeastaan mahdotonta. Tässä mielessä aivan viimeisten vuosien tarkastelu onkin järkevämpää tehdä vasta tulevaisuudessa. Mielenkiintoisen näkökulman historiikin ulkopuolelle jääneisiin vuosiin tuo
kirjan lopusta löytyvät partiotyöntekijä Maria ”Malla” Lehtovaaran jälkisanat. Malla on ollut näinä vuosina aitiopaikalla seuraamassa lippukunnan toimintaa. Toisaalta
hän on kuitenkin ollut riittävän ulkopuolinen kyetäkseen arvioimaan Kaskenkaatajien vahvuuksia ja heikkouksia.
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Vaikka yhdistyshistoriikin tärkein tehtävä lienee toiminnan ja aktiivisten toimijoiden

jien menneet lamakaudet ovat olleet nimenomaan seurausta siitä, että johtajistomme

ylöskirjaaminen, tulisi myös jonkinlaista laajempaa toiminnan tason arviota kyetä

on ollut muutamien aktiivisten johtajien varassa. Kaskenkaatajien tämänhetkinen

tekemään. Lukijan tehtäväksi jää määritellä, kuinka hyvin siinä on onnistuttu tässä

vahvuus on laaja johtajisto. Tällä hetkellä voimme melko huoletta todeta: ”ei sota

historiikissa. Toivon, että lukijalle välittyy tämän työn kautta kuva Kaskenkaatajien

yhtä miestä kaipaa”.

toiminnassa nähtävästä aaltoliikkeestä. Tämän havaitseminen on erityisen tärkeää
nuorille kaskenkaatajille. Me 2000-luvun nousukaudesta nauttineet kaskalaiset

Aktiivisessa viikkotoiminnassa mukana olevien johtajien ohella lippukunnassa on

unohdamme helposti aikaisempien vuosikymmenten kovan työn, joka on mahdollis-

vahva joukko reservijohtajia. Toivonkin, että tämä historiikki herättää teissä aktii-

tanut meidän alhaiset osallistumismaksut ja ensiluokkaiset varusteet. Toki jokainen

vitoiminnasta sivussa olleissa kaskalaisissa innostuksen jälleen lähteä mukaan par-

KasKa-sukupolvi on tehnyt oman osansa pitääkseen kirveet terävinä, mutta tosiasia

tiotoimintaan. Kiireisessä ja hektisessä nyky-yhteiskunnassamme sitoutuminen vii-

on, että 1990-luvulla kaadettu kaski jakaa edelleen satoaan sekä taloudellisesti että

koittaiseen toimintaan vaikuttaa monesta vaikealta. Partiotoiminnassa pienikin apu

ennen kaikkea vahvojen perinteiden välittäjänä.

poistaa taakkaa toisten hartioilta ja lyhytkin tarina tai vitsi on kullan arvoinen rankan leiripäivän jälkeen. Haastankin tämän historiikin myötä kaikki vanhat kaskalai-

1980-luvun lopun notkosta noustiin muutaman aktiivisen johtajan, ennen kaikkea

set pohtimaan vanhoja partiomuistojaan ja miettimään, miten olisitte valmiita vielä

Parran ja Ändin toimesta. Heidän työnsä kasvatti uuden aktiivisen sukupolven, joka

omalta osaltanne auttamaan ikimuistoisten partiohetkien luomisessa nykyisille ja

nosti lippukunnan toiminnan uudelle tasolle 1990-luvulla. Erityisesti retkeilystä tuli

tuleville kaskenkaatajille. Kenties näenkin tulevilla kesäleireillä vanhoja kaskoja läm-

entistä keskeisempi osa Kaskenkaatajien toimintaa. Vuosikymmenen lopulla vaivut-

mittämässä vesipatoja ja kertomassa niistä lukemattomista, vertaansa vailla olevista

tiin jälleen aallonpohjaan nuoren johtajiston muuttaessa paikkakunnalta. Muutaman

partiomuistoista, jotka jäivät pois tästä historiikista. Meillä jokaisella kaskalaisella,

vuoden korpivaelluksesta selvittiin kuitenkin, kun Hanski otti lippukunnanjohtajan

niin nuorella kuin vanhallakin, on nimittäin muistoissamme oma historiikkimme,

pestin vastaan. Hanskin kaudella yhteistyö Liekkityttöjen kanssa toi toimintaan uu-

jota voimme jakaa toisillemme leirinuotioiden äärellä.

sia ulottuvuuksia. Tällöin kylvettiin siemen esimerkiksi sittemmin erityisen vahvaksi
muodostuneelle vaelluskulttuurille. Vuosituhannen alku oli tasaisen kasvun kautta

Vanhojen kaskojen ohella toivon historiikin löytävän paikkansa myös nuorten kas-

lippukunnan jäsenmäärän noustessa jopa 150 jäsenen tienoille.

kenkaatajien kirjahyllyistä. Monet vanhat temput ja tavat ovat kierrättämisen arvoisia. Aivan varmasti löydätte historiasta jotain, mitä voitte käyttää hyödyksenne omal-

Tarkastelun ulkopuolelle jäänyt Svanten johtama kausi jatkoi nähdäkseni tätä nou-

la partiopolullanne nyt tai kenties hieman myöhemmin. Palatkaa siis tämän kirjan

sukautta tai ainakin piti saavutetun tason yllä. Toiminnan tasoa ei voida mitata jäsen-

ääreen aina silloin, kun kaipaatte innostusta tai motivaatiota taipaleellenne. Teissä

määrällä, vaan ennen kaikkea toiminnan laadulla. Seuraavan historiikin tehtäväksi

nuorissa sudenpennuissa, seikkailijoissa, tarpojissa, samoajissa ja vaeltajissa on lip-

jää arvioida, kuinka pitkälle tämä nousukausi kestää. Yksi tämän historiikin opetuk-

pukunnan tulevaisuus ja te kirjoitatte Kaskenkaatajien seuraavan historiikin. Muis-

sista onkin, ettei meidän tule tuudittautua hyvänolon tunteeseemme, vaan muistaa,

takaa, että te teette historiaa joka kerta lähtiessänne vartionne kanssa kololta retkelle.

että lippukunnan toiminta saattaa olla pienistäkin asioista kiinni. Partiolippukunta,
joka elää muutaman johtajan varassa, joutuu taistelemaan joka hetki olemassaolonsa

Lontoossa Pirkan päivänä 2013,

puolesta. Näiden johtajien lopulta ylikuormittuessa tai heidän henkilökohtaisen elä-
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mänsä muuttuessa, joutuu koko lippukunta silloin vakaviin ongelmiin. Kaskenkaata-

Jyrki Nissi
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1987
Ristin ja liljan tie jatkuu
Vuosi 1987 oli lippukunnalle juhlavuosi, sillä Kaskenkaatajien emälippukunta HSP täytti kolmekymmentä vuotta.

HSP eli
Hämeenlinnan
Seurakunnan
Partiopojat

Merkkivuotta juhlittiin keväällä Tulenvartijoiden ja Lieskaveljien kanssa. Juhlatilaisuudessa julkaistiin Esko Pokkisen
kirjoittama historiikki Ristin ja Liljan tie.
Juhlavuotta juhlittiin myös seurakunnan
lippukuntien yhteisellä WasaWasa-kesäleirillä sekä partionäyttelyssä PoltinaholÄndi, Jukka Koljonen ja Elvi Lillukka WasaWasalla.

la, josta vastasi Seppo ”Skippy” Seppälä.

Lippukunnassa toimi kaksi vartiota, Haukka ja Karhu. Syksyllä vartiot kuitenkin yhdistettiin Haukka-vartion nimen alle. Vuoden aikana retkeiltiin Seitsemänlammin
suolla, riihitettiin 3. luokka ja osallistuttiin Keritynjärven ympärivaellukseen Lopella.
Toiminnassa oli myös kaksi sudenpentulaumaa, Gorillat ja Leijonat. Laumanjohtajina toimivat Raimo ”Parta” Heinonen, Antti ”Ändi” Saari sekä kevätkaudella myös
Kauko ”Viiksi” Kontio. Kontio siirtyi syksyllä apukädeksi vartiotoimintaan.
Sudenpetuihin tulijoita olisi ollut runsaasti, mutta johtajapula rajoitti poikien määrää. Sudareiden toiminta koostui muun muassa vierailuista Panssarivaunupataljoonassa, Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja Valtion rautateillä. Lisäksi tehtiin retki

HSP eli Hämeenlinnan Seurakunnan Partiopojat sai alkunsa lippukunnan perustamiskokouksessa 28.5.1957.
Nopeasti kasvanut lippukunta toimi neljässä osastossa kaupungin eri puolilla:
Kaurialassa, Ojoisilla, Hätilässä sekä Keskikaupungilla. Pian kuitenkin huomattiin, että lippukunta kasvoi
ongelmallisen suureksi.
Seurauksena päätettiin
perustaa kolme erillistä lippukuntaa: Kaskenkaatajat,
Tulenvartijat sekä Lieskaveljet.
HSP-lippukunta purettiin viimeisessä vuosikokouksessaan 17.10.1963 sekä
sääntöjen vaatimassa toisessa kokouksessa 31.10.1963.
Lippukunnan purkautuessa
HSP:n jäsenmäärä oli 138.

Suomenlinnaan, pidettiin sudarileiri Tervakosken Poukapirtillä ja osallistuttiin sudenpentutapahtumaan Tampereella.
VIEREINEN SIVU >> Luigi, eli Tapani Pennanen, analysoi partiotoiminnan nykytilaa Hämeenlinnan seurakuntien partiolippukuntien Tuohus-lehdessä vuonna 1987. Hämeenlinnan seurakunnan
partiopojat, eli HSP, täytti 30 vuotta. Moni asia ei ole 26 vuodessa
muuttunut.
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1988–1989
Myös vuosi 1988 oli lippukunnalle juhlavuosi: Kaskenkaatajat täytti 25 vuotta. Merkkipaalua juhlistettiin Poltinahon seurakuntatalolla marraskuussa noin kuudenkymmenen osallistujan voimin.
Vartio-osasto vahvistui uudella Ahma-vartiolla vanhimpien sudareiden siirtyessä
vartioon. Vanhaa Haukka-vartiota johti Sami Ylämurto ja Ahmoja Leo Leppänen.
Vartiot retkeilivät Seitsemänlammin suolla ja Loimalahdessa, osallistuivat Jaakon
hiihtovaellukselle Rengossa ja syysvaellukselle Tammelassa sekä kesällä seurakunnan
poikalippukuntien yhteiselle vaellusleirille Saariselälle.
Sudenpentutoiminta jatkui Gorilloiden ja Leijonien voimin. Vanhojen pentujen siirtyessä vartioon otettiin uusia arkajalkoja jopa kaksikymmentä. Sudareille pidettiin talvileiri Tervakosken Poukapirtillä. Lisäksi kilpailulauma osallistui kaksi kertaa sudarikisoihin. Sudarikisoihin oltiin ryhdytty osallistumaan aktiivisesti vasta Parran tultua
mukaan kuvioihin 1980-luvun puolivälissä. Parta koki tärkeäksi, ettei kisoihin lähdetty

Kaskenkaatajat Saariselän vaelluksella 1988. Vasemmalla Hannu Fagerlund ja Ville Uotila. Keskellä sinisessä
puserossa Antti Anttila. Edessä Teemu Liikanen ja Oskari Ruotsalainen.

pelkästään osallistumaan, vaan myös menestymään. Vuonna 1988 Teräspentu-kilpailusta tuomisina olikin hopeamitalit.
Vuosikertomuksen mukaan lippukunnan jäsenmäärä ”lähentelee viittäkymmentä”.
Lippukunnanjohtaja Ändi arvioi nykyisen jäsenmäärän olevan maksimissaan ottaen
huomioon Kaskenkaatajien johtajaresurssit. Ändin mukaan etenkin laumanjohtajat
toimivat niin suuren paineen ja työmäärän alla, että uusien johtajien rekrytoiminen on
välttämätöntä jatkuvuuden takaamiseksi. Tästä huolimatta Ändi katsoi lippukunnan
tulevaisuuden olevan turvattu ja lippukunnan toimivan.
Vuoden 1989 kohokohta oli kesävaellus Saariselälle. Keväällä marssittiin kotikaupungin katuja paraatin ollessa Hämeenlinnassa. Elokuussa leireiltiin Valkjärvellä Nummen
Eränkävijöiden kanssa yhteisellä Nukas-leirillä. Syksyllä Kaskenkaatajat järjestivät Jaskan ja Solmun lenkin.
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Parta ja Viiksi vahtivat
sudenpentujen tahtia
paraatissa 1989. Sinisissä huiveissaan Tony
Engman ja Mikko Hieta.
Peränpitäjänä marssii
Tapani Pennanen.
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Tuohus
Seurakuntien lippukuntien yhteinen lehti
Tuohus syntyi vuonna 1968. Toimituksen kokoonpano vaikutti eri vuosina siihen, minkä
lippukunnan asiat olivat lehdessä eniten esillä. Sisäpiirin huumoria viljeltiin runsaasti.
Esimerkiksi Huhuilut-palstalla kerrottiin juoruja lippukuntien johtajista niin salaperäiseen sävyyn, ettei niitä juuri kukaan ymmärtänyt. Sosiaalista mediaa aikansa tyylillä.
Vuosien ajan vähintään yksi huhuiluista käsitteli tavalla tai toisella Liekkityttöjen Nakkea eli Heli Nylanderia.
1990-luvun lopulla into lehden tekemiseen hiipui digitaalitekniikan myötä. Siihen
saakka jutut oli kirjoitettu perinteisellä kirjoituskoneella ja leikattu ja liimattu saksitaitolla arkeille valopöydän päällä. Kuvat rasteroitiin reprokameralla, jonka jälkeen nekin tei-
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pattiin paikoilleen taittoarkeille. Työ oli vaivalloista ja välillä sekavaa, mutta nuoret
toimittajat viihtyivät lehden parissa Poltinahon monistamossa aina pikkutunneille saakka.
Kun kirjapainoissa ei enää valotettu painolevyjä, piti sisältökin ryhtyä tuottamaan
tietokoneen taitto-ohjelmalla. Jotain tekemisen yhteisöllisestä luonteesta menetettiin ja
lehti hiipui hiljalleen.
Vuonna 2007 Tuohuksesta julkaistiin erikoisnumero partion satavuotisjuhlien kunniaksi. Samalla muisteltiin Tuohuksen 40-vuotista taivalta. Pääkirjoituksessa Terhi Kilpiäinen ennakoi lehdelle uutta tulemista, mutta
hyvistä aikeista huolimatta lehti ei ole tuon
jälkeen ilmestynyt.
– Mikko Hieta
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1990

1991

Vuonna 1990 noin 20 kaskenkaatajaa osallistui Suomen partiolaisten Tervas-suurlei-

Kaskenkaatajat ovat retkeilleet Seitsemänlamminsuolla eli Seiskalla 1980-luvun alus-

rille Kannonkoskella. Sudenpennut osallistuivat Tarusjärvellä järjestetylle Rölli-lei-

ta alkaen. Alunperin retkipaikkana toimi Kiltintien kääntöpaikka. 1980-luvun lopul-

rille. Helsingissä puolestaan vietettiin Suomen partiolaisten 80-vuotisjuhlaa. Kesällä

la retkipaikka siirrettiin Metsähallituksen ja Nukarin luvalla Seitsemänlamminsuon

neljä kaskenkaatajaa osallisui Luigin vetämälle kanoottivaellukselle. Hämeenlinnan

niemenkärkeen. Vuonna 1991 lippukunnassa syntyi idea kiintolaavun rakentamisesta

seurakunnan lippukuntien perinteinen retkeilypaikka Ristimaja korvautui Syöksyn-

retkipaikalle. Laavu-projektin puuhamiehenä toimi Antti Anttila. Metsähallituksen

suun leirikeskuksen saunakämpällä.

puolella asioita puolestaan selvitteli Skippy.
Ennen laavun rakentamista alueelle rakennettiin silta ja kaivettiin kaivo. Laavun paikaksi päätettiin niemen korkeimmalla paikalla ollut nuotiopaikka. Puut saatiin Hattulan Salimäestä, josta ne ajettiin Janne Fagerlundin toimesta Kiltintien varteen.
Vartiolaisten ja johtajien voimin rungot kannettiin ja vedettiin leirialueelle. Liikkuminen leirialueelle oli tuolloin huomattavasti helpompaa kuin nykyään, koska metsä
muodostui suurista kuusista, eikä metsässä ollut juurikaan aluskasvillisuutta. Vaikka
polku oli leveä ja tasainen, olivat suuret tukit silti raskaita kantaa. Vartiolaiset tekivät
lyhyt- ja silmäpunosta apunaan käyttäen kantoköysiä, joiden avulla yhtä tukkia oli
helppo neljän vartiolaisen kantaa.
Perillä tukit kuorittiin parkkirautoja ja petkeleitä käyttäen. Itse kehikon veistelystä
vastasi Antti, mutta apuna hääri monia lippukunnan johtajia ja vartiolaisia. Laavun
valmistuessa huomattiin, että tukit loppuivat yhtä vaille kesken. Niinpä katon keskimmäinen kannatinhirsi kaadettiin laavun nurkalta. Tämä hirsi on ainoa rakennelmassa oleva puu, joka on kasvanut retkipaikalla.
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1992
Vuoden 1992 kohokohta oli seurakunnan

Suomen

1990-luvun

lippukuntien yhteinen Reuhka-kesäleiri

alun laman vaikutukset

Räyskälässä, jonne osallistui 22 kasken-

huokuvat Kaskenkaata-

kaatajaa. Lippukunnassa toimi kolme var-

jien vuosikertomukses-

tiota: Ilves Ville Uotilan, Haukka Teiko

ta. Lippukunnanjohta-

”Teris” Heinosen ja Ahma Hannu ”Han-

ja Ändi on huolissaan

ski” Fagerlundin johdolla. Lippukunnas-

seurakunnan määrära-

sa oli tapana kierrättää samoja vartioden

hojen

nimiä, kuitenkin siten, ettei samannimiset

määrärahat pienenivät

vartiot olleet toiminnassa yhtä aikaa. Var-

Ändin mukaan viiden

tioiden nimet olivat suomalaisia eläimiä.

prosentin vuosivauhdil-

Laumojen nimet puolestaan olivat eksoot-

la. Vähentynyttä tukea on kuitenkin

tisia etelän eläimiä. Vartioiden toiminnas-

saatu kompensoitua menestyneellä

sa painottui hyvin vahvasti retkeily ja par-

Markkojen metsästys -kampanjalla,

tiotaitokisoihin osallistuminen. Erityisesti

jossa lippukunnan tuotto nousi kol-

Teriksen johtama Haukka-vartio kunnos-

manneksen edellisvuoteen verrattu-

tautui ensin vihreän ja myöhemmin punaisen sarjan kisoissa. Pullamössöhaukka-ni-

na. Saari hämmästelee lippukunnan

mellä kilpaillut vartio sijoittui myös mitaleille, mikä piti poikien mielenkiinnon yllä

suurta myyntimäärää, johon lama

kisatoimintaan.

ei näytä vaikuttaneen. Samalla hän

supistumisesta:

kiittelee Parran panosta kampanjan
Vartioiden retkikohteena toimi pääasiallisesti Seitsemänlamminsuon retkialue. Var-

asiamiehenä. Parta oli myös useana

tiot osallistuivat myös lippukunnan viikoittaiseen liikuntavuoroon keskusseurakun-

vuonna

tatalolla. Lisäksi Pekka ”Remu” Savola ja Teris osallistuivat Luxemburgin kansain-

Määrärahojen supistumisen ohella

väliselle partioleirille.

Ändi oli edelleen huolissaan lippukunnan

lippukunnan

myyntitykki.

johtajatilanteesta.

Lippu-

Lippukunnan sudenpentulaumoja olivat Parran johtamat Gorillat sekä Skorpionit

kunnan jäsenmäärä oli noin 60 eli

johtajanaan Kauko Kontio keväällä ja Ändi ja Antti Anttila syksyllä. Sudenpennut

suurempi kuin koskaan lippukunnan

retkeilivät Syöksynsuun leirikeskuksessa sekä osallistuivat piirin syys- ja kevätkisoi-

historiassa.

hin. Parran johtama Gorillat osallistui Suomen Partiolaisten testihankkeeseen testaa-

Leirinrakennuspuuhissa Reuhkalla. Oskari Ruotsalainen ja Ville Uotila näyttävät A-pukin mallia.
Taustalla Timo Ahonen ja Olli Ranta Nummen
Eränkävijöistä.

Varainhankinta ja talous
Lippukunnan talouden tukijalka on seurakunnalta saatu avustus. Avustuksen avulla on voitu pyörittää lippukunnan perustoimintaa. Lippukunnan oma varainhankinta
on kuitenkin mahdollistanut monipuolisemman toiminnan sekä alhaiset osallistumismaksut.
Tärkein varainhankintamuoto 1990-luvulla oli Markkojen metsästys -kampanja
eli joulutuotteiden myynti. Erityisesti Parran ja Ändin työn tuloksena kampanjat olivat erittäin tuottoisia.
Myöhemmin vuosituhannen vaihteessa uusiksi varainhankintamuotodoiksi tulivat kauppojen inventaariot ja hyllyjen täytöt.

malla uutta sudariohjelmaa.
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1993
30-vuotias lippukunta
Lippukunnan 30-vuotisjuhlaa vietettiin 25.11.1993 Jukolan koulun juhlasalissa noin sadan hengen voimin. Kaikki ikäkaudet olivat valmistaneet ohjelmaa, minkä lisäksi vaeltajat perustivat kolmehenkisen juhlaorkesterin. Marraskuussa pidetyn juhlan lisäksi
merkkivuosi näkyi auttamistempauksena, jonka avulla kerättiin varoja Kanta-Hämeen
Keskussairaalan lastenosastolle. Sudenpennut keräsivät leluja lahjoitettavaksi sairaalaan. Vartiolaiset ja johtajat puolestaan keräsivät erilaisilla työsuorituksilla rahaa, jolla
ostettiin lastenosastolle Nintendo-peli. Varoja kerättiin muun muassa myymällä vihtoja
Kaurialassa K-Market Manun edustalla. Lopulta lippukunta lahjoitti Kanta-Hämeen
keskussairaalalle 3 000 markkaa.
Lippukunnan 30-vuotisjuhlaa vietettiin 25.11.1993 Muita juhlavuoden tapahtumia
olivat kevätleiri Evolla, kevätjuhla Seitsemänlamminsuolla, kesällä Vongoiva-vaellus
Saariselällä ja syksyllä sudenpentujen viikonloppuleiri Kiljavan leirikeskuksessa. Evon
kevätleiri ja marraskuun 30-vuotisjuhla olivat osa Parran Ko-Gi-työtä. Lisäksi Parran
toimesta perustettiin lokakuussa vanhempaintoimikunta. Evon leiri oli KasKan historiassa merkittävä tapahtuma, sillä se oli ensimmäistä kertaa koko lippukunnan yhteinen leiri. Aikaisemmin sudenpennuille ja vartiolaisille järjestettiin omat ikäkausileirit.
Yhteisleiri havaittiin hyväksi ideaksi, sillä se tuntui kasvattavan lippukunnan sisäistä
yhteisöllisyyttä.
Sudenpentulaumojen kokoonpanoissa ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia. Samoin Ahma, Ilves ja Haukka -vartiot jatkoivat toimintaansa vanhoilla kokoonpanoillaan. Vartiot osallistuivat alueella järjestettyihin vj-kursseihin ja piirin kisoihin. Lisäksi
lippukunnan vaeltajat aktivoituivat. Seitsemänlamminsuolla perustettiin lippukunnan
VIEREINEN SIVU >> Ilves-vartion Sami Nieminen oli taitava tarinankertoja. Iltanuotion jo hiipuessa muut saivat kuulla huimia tarinoita, joissa seikkailivat useimmiten juuri oman vartion jäsenet tai näiden alter egot. Viereisen sivun sarjakuvaa
tähdittää perus-Erno, jonka esikuvana oli Erno Somervuori. Niemisen tarinoista
sai alkunsa myös legenda Seitsemänlamminsuon kummitushahmosta ”tummasta lieripäisestä miehestä” eli ”huppumiehestä”.
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ensimmäinen vaeltajaryhmä nimeltään Naskali. Nimi syntyi kovan uhon ja itseluottamuksen voimalla ja se on lyhenne sanoista ”Naisten kaatajat liikkeellä”. Päämääränä
vaeltajaryhmällä oli vuonna 1995 järjestettävä Hollannin maailmanjamboree, jonne
koko ryhmä osallistui. Naskalin jäsenistä Remu, Teris ja Hanski osallistuivat jo kesällä
1993 Norjassa järjestetylle kansainväliselle Eidskog-93 partioleirille. Reissu tehtiin yhdessä Liekkityttöjen vaeltajaryhmän kanssa.
Seurakunnan määrärahojen jatkuvasta kaventumisesta huolimatta lippukunnalla ei ollut taloudellisia vaikeuksia Markkojen metsästyksestä saatujen tulojen ansiosta. Huolta
sen sijaan tuntuu aiheuttaneen seurakunnan partiotyöntekijän viran hoitaminen Esko
Pokkisen jäädessä eläkkeelle. Entisen täysipäiväisen partiotyöntekijän toimea hoiti
nuorisotyöntekijä Elvi Lillukka. Vuosikertomuksessa Ändi pyrki vetoamaan seurakunnan päättäjiin: ”Näinä vaikeina aikoina, joita elämme ja paineiden ja odotusten kohdistuessa voimakkaina seurakunnan nuorisotyönkin puoleen, ei mielestämme näihin
supistuksiin inhimillisesti ajatellen olisi varaa.”

Naskali-vaeltajaryhmälle hankittiin haalarit, joihin myytiin mainoksia Jamboree-matkan rahoittamiseksi.
Uusia asuja esittelevät Pedro Herrero, Mikko Hieta, Teiko Heinonen, Hannu Fagerlund ja Erno Somervuori.
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Pekka ”Remu” Savola kyykistelee Oslon rautatieasemalla matkalla Eidskog-leirille.

Liekkitytöt puuhailevat keittiöllä Norjan Eidskog-leirillä.
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1994
Parta luotsaa kasvavaa
lippukuntaa
Vuosi 1994 oli Kaskenkaatajille merkityksellinen vuosi monessakin mielessä. Seitsemän vuotta lippukuntaa johtanut Ändi jätti pestinsä Parralle. Parran aloittaessa lippukunnanjohtajana oli toiminta vakaalla pohjalla: Ändin kauden aikana lippukunnan jäsenmäärä oli kasvanut kolmanneksella ja taloudellinen tilanne oli hyvä viime
vuosien lamasta huolimatta. Parran omien sanojen mukaan hänen lippukunnanjohtajuutensa muuttui alun epäröinnin ja hermoilun jälkeen uskaltamiseksi.
Parran ensimmäiseen vuoteen mahtui heti yksi merkittävä uudistus. Veljeslippukunta Tulenvartijoiden toiminta nimittäin oli hiipumassa lopullisesti, minkä johdosta he
pyysivät lupaa liittyä Kaskenkaatajiin. Yhdistyminen aloitettiin syksyllä 1994. Hämeenlinnan seurakuntien nuorisotyön johtokunnan asiakirjassa yhdistymisen syyksi
mainitaan ”johtajapula molemmissa lippukunnissa ja Tulenvartioiden vähäinen toiminta. Yhdistymisellä vähennetään byrokratiaa ja saadaan partiotoimintaa sujumaan
varmemmin”. Tämä antaa ymmärtää, että yhdistymisen koettiin auttavan molempia
lippukuntia johtajaresurssien yhdistäessä voimansa. Käytännön tasolla yhdistymisellä ei ollut suurta merkitystä, sillä Tulenvartijoista tuli poikien lisäksi myös johtajat, jotka vetivät vanhoja ryhmiään vanhoilla koloillaan. Vanhat tulenvartija-ryhmät
kokoontuivat Härkätiellä Pub 34:n takana sijainneessa huoneessa. Byrokratiaa yhdistyminen toki vähensi, mutta samalla Kaskenkaatajien taloudellinen vastuu nousi
rahaliikenteen kasvaessa.
Tulenvartijoiden liittyminen Kaskenkaatajiin tiesi luonnollisesti lippukunnan huimaa kasvua lyhyen ajan sisällä. Vuoden 1994 lopussa lippukunnan jäsenmäärä oli 98
jäsentä, sen oltua vuonna 1993 55 jäsentä. Yhdistymisen myötä Kaskenkaatajat nousi
valtakunnallisesti katsottuna partiolippukuntien keskikastiin. Suomen Partiolaisten
tilastojen mukaan lippukuntien keskikoko vuonna 1994 oli 104,7 jäsentä.
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Uusien jäsenten lisäksi ryhmissä tapahtui myös luonnollisia muutoksia. Parran johtamat Gorillat siirtyivät syksyllä vartioon. Skorpionit-lauma toimi kevään Ändin
komennossa, mutta sairauden vuoksi hän joutui jättämään syksyllä vastuun Antti Anttilalle. Tulenvartioista siirtyneet Timo Lilja ja Merja Pulkki aloittivat uuden
Rautahampaat-lauman Härkätien kololla. Mikko Salonen ja Jussi Raivio puolestaan käynnistivät Pantterit-lauman.
Myös vartio-osaston kokoonpanossa tapahtui muutoksia. Ville Uotilan johtama Ilves-vartio lopetti toimintansa syksyllä. Ilveksen tilalle tuli kaksi uutta vartiota: Mikko
Hiedan ja Pedro Herreron johtama Varispartio sekä Erno Somervuoren ja Sami Niemisen johtama Kettu-vartio.
Lippukuntien yhdistyminen ei näytä poistaneen Kaskenkaatajissa vuosia vallinnutta
johtajapulaa. Parta nimittäin murehtii Ändin tapaan vuosikertomuksessa aikuisjohtajien pientä lukumäärää. ”Ongelmana on edelleen, mistä saada aikuisvetäjiä laumoille”, kirjoittaa Parta. Parran huolestumisesta huolimatta lippukunnassa saatiin
aloitettua syksyllä kaksi uutta laumaa. Verratessa Kaskenkaatajien johtajaresursseja valtakunnalliseen tilanteeseen, ei lippukunnan tilanne todellisuudessa näytä niin
synkältä kuin Parta esittää: Kaskenkaatajien jäsenistöstä yli 29-vuotiaiden osuus oli
vuonna 1994 12,2 prosenttia. SP:n lippukuntien keskiarvossa yli 29-vuotiaiden jäsenten osuus oli 9 prosenttia. Kaskenkaatajien johtajatilanne vaikuttaa siis olleen huomattavasti parempi kuin Suomessa keskimäärin.
Vuosikertomuksissa toistuva huoli kertoo siitä, että lippukunnassa elettiin jatkuvasti
kädestä suuhun -tilanteessa. Vaikka lippukunnan johtajatilanne näyttää näin jälkikäteen tarkasteltuna varsin hyvältä, ei lippukunnalla ollut minkäänlaista johtajareserviä. Monet uudet johtajat eivät jääneet pysyviksi lippukunnan jäseniksi, minkä
seurauksena tilastot eivät kerro koko totuutta. Joka syksy oltiin saman kysymyksen
edessä: mistä saadaan uudet johtajat?
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Vapaaehtoistoiminnassa ihmiset työskentelevät omien voimavarojensa puitteissa
omalla vapaa-ajallaan muun elämänsä ohessa. Pienissä lippukunnissa tämä tarkoittaa
monesti sitä, että muutama aikuinen vastaa koko lippukunnan toiminnasta. Kaskenkaatajissa toiminta oli 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa ennen kaikkea Ändin
ja Parran työn varassa. Ändin ja Parran käyttämiä sanamuotoja lukiessa on muistettava, että he olivat todistaneet aikoja, jolloin lippukunnan tulevaisuus oli aidosti
uhattuna. Tämä huoli kenties siirtyi automaattisesti vuosikertomuksissa eteenpäin,
vaikka tilanne tosiasiassa parani koko ajan. Toimivan lippukunnan edellytyksenä on
laaja johtajisto, jotta yhden johtajan taakka ei käy liian raskaaksi. Vastuu taakan jakamisesta on ennen kaikkea lippukunnanjohtajalla. Parran johtamisessa korostuikin
ennen kaikkea johtajiensa jaksamisesta huolehtiminen.
Johtajapulaan reagoitiin aloittamalla uusi perinne, joka on myöhemmin mahdollistanut lippukunnan kasvun nykyisiin mittasuhteisiinsa. Jotta uudet laumat saatiin
perustettua, täytyi niiden vetäjät saada rekrytoida uusien poikien vanhemmista. Mikäli vapaaehtoisia vanhempia ei ollut, jäi uusi lauma perustamatta. Tämä osoittautui hyväksi ideaksi. Uuden harrastuksen aloittaminen oli näin myös lapsen omista
vanhemmista kiinni. Mikäli vapaaehtoisia ei löytynyt, saattoivat vanhemmat syyttää
ainoastaan itseään siitä, että heidän poikansa eivät päässeet partioon. Uusi rekrytointimasiina saatiin kuitenkin vasta 2000-luvun puolella hiottua lopulliseen loistoonsa.
Parran lippukunnanjohtajakaudelle nimittäin mahtui edelleen vuosia, jolloin ei saatu
uusia johtajia hankittua. Sittemmin Parran kehittämä ja Hanskin myöhemmin jalostama rekrytointimalli on noteerattu myös piirin tasolla.
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1995

Aarnikotka-seikkailuviikonloppua vietettiin Tervakosken Poukapirtillä. Teris oli kehittänyt pj-työnään idean,
jossa sudenpennut ja vartiolaiset retkeilivät samassa paikassa tietämättä aluksi toisen ryhmän läsnäolosta.
Monimutkainen juoni toi tapahtumaan sopivaa jännitystä. Kuvassa Pedro Herrero.

Lippukunnan jäsenmäärä jatkoi edelleen kasvuaan vuonna 1995, tosin huomattavasti
maltillisemmin kuin viime vuosina. Kaskenkaatajien jäsenmäärä siirtyi uudelle kymmenluvulle jäseniä ollessa vuoden lopussa tasan sata. Toimintaan saatiin nyt aktivoitua lasten vanhempia. Edellisenä vuonna organisoitu Kolojen tukijoukot huolehtivat
kevät- ja joulujuhlien tarjoiluista. Lisäksi vanhempia oli mukana Timo Liljan johtamalla alueleiri Myllykylällä Evolla sekä Janakkalassa seikkailuviikonlopussa, jonka
Teris järjesti PJ-työnään. Seikkailuviikonlopussa sudenpennuille ja vartiolaisille oli
luotu omat tarinansa, joiden pohjalta he seikkailivat Poukapirtin maastossa.
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VIEREINEN SIVU >> Alueleiri Myllykylä rakennettiin 1950-luvun
hengessä. Leirinjohtajana oli Timo Lilja. Sami Ylämurto ja Antti
Hieta kantavat telttoja (vas. ylhäällä). Leiriportiksi rakennettiin hieno mylly (oik. ylhäällä). Kylänraitille muodostui jono, kun kioski oli
avautumassa (alhaalla).
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Vartio-osastossa suurin muutos tapahtui Kettu-vartiossa, joka vaihtoi nimensä Hukaksi ja johtajiksi tulivat Janne Tuomola ja Markus Suomi. Uutena vartiona aloitti
lisäksi Kärppä, jota alkoivat johtamaan Haukka-vartion Samuli Pöllänen ja Antti
Alarotu.
Myös laumoissa tapahtui pieniä muutoksia. Pantterit jatkoivat Mikko Salosen ja Rautahampaat Timo Liljan johdolla, mutta Skorpionien johtajaksi vaihtui Kauko Kontio.
Uutena laumana aloitti Jaguaarit, jonka johtajana Parta ”aloitti olosuhteiden pakosta”. Vaikka lippukunnassa oli runsaasti nuoria johtajia, Parta näki tärkeänä, että aikuinen johtaja näytti omalta osaltaan sudareille miehen mallia. Tästä saatiinkin monesti hyvää palautetta etenkin yksinhuoltajaäideiltä.
Parran innostuksen hiipuminen ilmenee vuosikertomuksen lopusta, missä hän toivoo
lippukunnan johtoon löytyvän parin vuoden sisällä ”nuorempia vetäjiä, jotta vireys
lippukunnassa säilyisi.” Partahan oli toiminut vuodesta 1984 asti laumanjohtajana,
joten on ymmärrettävää, että hän on alkanut vähitellen herätellä ajatusta sivuun siirtymisestä.

Naskali-vaeltajaryhmä rahoitti jamboreematkaa monenlaisilla puhdetöillä. Vuonna 1994 torilla myytiin
muun muassa jätkänkynttilöitä, lintulautoja ja lettuja.

Nuorten johtajien kasvuun Parta näyttää olleen erittäin tyytyväinen. Vartiot ovat
hänen mukaansa toimineet vuoden aikana hienosti. Hän mainitsee vaeltajien muodostavan lippukunnan aktiivisen ydinjoukon. Naskali-ryhmän kahden vuoden projekti huipentuikin lopulta Hollannin Jamboreelle. Hollantiin lähti koko vaeltajaryhmä: Hanski, Remu, Teris, Mikko ”Hidu” Hieta, Erno Somervuori ja Pedro Herrero.
Vaeltajaryhmä keräsi yli puolet leirin kustannuksista erilaisilla työsuoritteilla. Niihin kuuluivat joulupukkipalvelu, mattojen tamppaus, lehtien haravointi kauppojen
inventaariot ja Parran talon lautaverhoilun puhdistus vanhoista maaleista. Naskali
kuului Jamboreella Jupiter-leirilippukuntaan, joka muodostui pitkälti hämäläisistä
partiolaisista. Hollannin riehakas jamboree-tunnelma herätti innostusta ja ihmetystä
suomalaiseen partiointiin tottuneille vaeltajille. Jamboree sytytti kipinän, joka tarttui
myöhemmin useaan muuhun kaskenkaatajaan: Hollannin jälkeen Kaskenkaatajista
on osallistuttu jokaiselle maailmanjamboreelle.
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Jupiter-leirilippukunnan ennakkotapaaminen järjestettiin Syöksynsuussa. Hidulla ja Teriksellä on kuvan
etualalla Kaskenkaatajien komeat verkkarit.
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Hanski, Erno, Teris ja Remu lauttamatkalla kohti Keski-Eurooppaa. Hollantiin matkustettiin busseilla.

Suomi-ohjelman musiikkiesitys Jamboreella. Haitarissa Teris, kitaraa soittaa Pedro ”Peke” Herrero.
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Vaeltajat osallistuivat suurjuhlaan
ja paraatiin Oulussa. Perinteisen
marssimisen sijaan pojat kurvasivat
osaston hännille vuokra-autolla ja
partiotervehdys tehtiin auton ovista
roikkuen. Kuskin ovella Jani ”James”
Kontio, katolla Peke ja apukuskin
puolella Teemu Lahtinen Nummen
Eränkävijöistä.
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1996

Loistolla elettiin Hangon hiekkarannoilla.

Vuoden 1996 kohokohta oli Suomen Partiolaisten suurleiri Loisto, joka järjestettiin

tyä lippukunnanjohtajuuteen. Syksyllä aloitettiin jälleen myös uusi lauma, Skorpionit.

Hangossa. Loistolle osallistui 22 Kaskenkaatajaa. Poikkeuksellisesti Kaskenkaatajat

Tällä kertaa laumanjohtajien löytäminen ei tuottanut harmaita hiuksia, sillä mukaan

olivat samassa savussa tamperelaisten lippukuntien kanssa. Yhteiseloa vietettiin siis

saatiin kolme uutta johtajaa: Hannu Rekola, Jouni Eriksson ja Teemu Salminen.

muun muassa Tampereen Lokkien ja Kotkien kanssa. Koska sudenpennut eivät voineet osallistua suurleirille, he pääsivät Hämeenlinnan seurakuntien lippukuntien yh-

Ahma-vartio oli saanut ensimmäisen luokan suoritettua edellisvuonna ja siten päättä-

teiselle Kuhankeittäjä-leirille Padasjoen Tarusjärvelle. Kaskenkaatajien jäsenmäärä

nyt toimintansa. Kun uusia vartioita ei syksyllä alkanut, jatkoivat neljä vanhaa vartio-

taittui vuoden aikana pieneen laskuun ollen vuoden lopussa 95. Ilmeisesti toiminta

ta, Ahma, Varispartio, Hukka ja Kärppä, toimintaansa vanhoilla kokoonpanoillaan.

Kettumäessä oli hiipunut, sillä Parran mukaan juuri Kettumäen toimintaan tuli kiinnittää erityistä huomiota, jotta siellä oleva toimitila saadaan pidettyä lippukunnan

1990-luvun puolivälissä toimineiden Kaskenkaataja-vartioiden toiminta oli erittäin

käytössä. Pub 34:n kololta oltiin muutettu Ojoisten Postin talossa sijaitsevaan ker-

retkeilypainotteista. Retkeilyinnostus oli syttynyt jo vuosikymmenen alussa Antti

hotilaan.

Anttilan ja Tommi Ylämurron toimesta. Myöhemmin heidän vartiolaisensa veivät
retkeilykulttuuria eteenpäin toimiessaan itse vartionjohtajina. Retkelle saatettiin
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Laumoista Rautahampaat ja Pantterit jatkoivat entisillä kokoonpanoillaan. Jaguaa-

lähteä hyvinkin lyhyellä varoitusajalla jos viikonlopulle ei sattunut olemaan muuta-

reissa Parran avuksi tuli keväällä Sami Lehmus ja syksyllä joukkoon liittyi myös Jani

kaan tekemistä. Muutamat vartionjohtajien isät lähtivät usein mielellään valvomaan

Kontio ja Teemu Salminen. Näin Parta sai jäädä sivuun laumatoiminnasta ja keskit-

poikia reissuun, ja heille oli oma tulipaikkakin Seitsemänlamminsuolla – tosin suon
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toisella laidalla. Paikka tunnettiin nimellä ”siivouspakolaisten leiri”, koska väitettiin
isien lähteneen retkelle vain kotitöitä vältelläkseen.
Vuonna 1996 Kaskenkaatajissa toimineet neljä vartiota tekivät vuoden aikana yhteensä 15 retkeä. Tämä tarkoittaa vartiota kohden jaettuna 3,75 retkeä vuodessa. Vastaava
lukema Hämeen piirissä oli 2,2 retkeä ja SP:ssä 2,0 retkeä. Kaskenkaatajien vartiot
retkeilivät siis huomattavasti enemmän kuin keskivertovartiot muissa lippukunnissa.
Vuosina 1992–1996 toimineiden Ilves, Ahma, Haukka ja Varispartio -vartioiden
synnyttämä retkeilykulttuuri siirtyi eteenpäin vartiosta toiseen ja on osaltaan näh-

Seurakunnan partiotyöntekijä Elvi Lillukka
oli keskeisiä hahmoja Lapin-leiriperinteen
syntymisessä.
Hiihtolomalla suunnattiin usein Lapinhämeeseen Saariselälle tai Ylläksen alueen
savottakämpille. Päivät hiihdeltiin ja iltaisin
oli partiomaista ohjelmaa. Yhtenä päivänä oli
usein ohjattu tunturivaellus ja sunnuntaina
käytiin kirkossa.
Yläkuvassa Hanski ja Remu loikkaavat Kelopirtin katolta paksuun hankeen Lapinhämeen
pihalla. Alla Mikko Hieta ja Antti ”Ändi” Saari
Lapinhämeen Akunpirtillä vuonna 1996.

tävissä yhä tämän päivän Kaskenkaatajissa. Mielenkiintoista on verrata vuoden 1996
retkeilytilastoja 2000-luvun vartioiden tekemiin retkiin. Vuonna 2008, jolloin lippukunnassamme toimivat viimeistä vuotta vanhan ikäkausijaon mukaiset vartiot,
lippukunnassa toimi viisi vartiota. Vartiot tekivät vuodessa yhteensä 16 retkeä. Näin
ollen vartiota kohden tehtiin 3,2 retkeä vuodessa. Lukema on hieman alhaisempi
kuin vuonna 1996, mutta edelleen varsin korkea määrä. Vaikka retkien määrä luonnollisesti vaihtelee vuosittain, vertailu osoittaa, että retkeily on ollut sekä 1990- että
2000-luvulla keskeinen osa Kaskenkaatajien vartioiden toimintaa.

Erätaitoja on opeteltu
ahkerasti vuosien varrella.
Havulaavu kuului perinteisiin riihitystehtäviin.
Laavulla istuvat Antti
Hieta, Jukka Kilpinen ja
Lauri Myllyntausta.
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1997
Lippukunnan jäsenmäärä oli vakiintunut 90–100 jäsenen paikkeille. Vuoden 1997
tärkein koko lippukuntaa koskeva tapahtuma oli Fyrry-97 kesäleiri Vähässäkyrössä.
Leirille osallistui 40 kaskenkaatajaa. Leiripaikkana toimi Parran vaimon, Satu Heinosen, kotitila. Leirillä päästiin tutustumaan muun muassa perinteisen pläkkisepän
työskentelyyn sekä paikallisiin partiolaisiin. Kesäleirin lisäksi Kaskenkaatajien johtajat olivat vahvasti mukana järjestämässä Hämeen Partiolaisten talvimestaruuskisaa
Jäätävää Poltetta Janakkalassa.
Laumat toimivat edellisvuosien kokoonpanoilla. Uutena laumana aloitti Kotkat johtajanaan Erno Somervuori. Vartioiden toiminnassa ainoina muutoksina oli Ahmavartion siirtyminen historiaan sekä uuden Termiitti-vartion muodostaminen. Termiittejä ryhtyivät vetämään nuoret Antti Hieta ja Ville Tarhala. Vartio-osasto teki
aktiivista yhteistyötä Liekkityttöjen kanssa järjestäen yhteisiä retkiä ja riihityksen.
Vaeltajat solmivat laajemminkin kontakteja alueen muiden lippukuntien kanssa piirin talvikisojen ja seurakunnan lippukuntien yhteisen liljatapahtuman puitteissa.
Uutena varainhankintana aloitettiin pläkkisen kynttilälyhdyn myyminen. Tuote oli
pläkkiseppä Asko Gråholmin valmistama. Seppään ja tuotteeseen tutustuttiin kesäleiri Fyrryllä. Vanhemmat huolehtivat lyhtyjen myynnistä ja lyhdyt kävivätkin erittäin
hyvin kaupaksi.
Vuosikertomuksessa Parta mainitsee lippukunnan toiminnan vakiintuneen monipuoliseksi ja laadukkaaksi. Sudenpentujohtajat löytyivät tällä kertaa vaivatta. Sen
sijaan Parta oli huolissaan nuorten johtajien opiskeluun lähdöstä ja paikkakunnalta
pois muuttamisesta.
Suruviesti saavutti lippukunnan 16.4. kun entinen lippukunnanjohtaja Antti Saari
menehtyi vaikean sairauden seurauksena. Ändille luovutettiin vielä sairasvuoteellaan
Collanin solki kiitoksena pitkäaikaisesta sudenpentutyöstään. Lippukunnassa tehdyn
työn lisäksi Ändi oli tärkeä toimija myös laajemmin Hämeenlinnan alueella. Hän toimi johtajana esimerkiksi usealla alueen hiihtolomaleirillä Lapissa.
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Fyrry-leirin viehätys oli poikkeuksellisessa leiripaikassa. Maatilan rakennuksiin viriteltiin kaikenlaista labyrintistä johtajakahvilaan. Kuvassa rentoutumassa Antti Alarotu ja Hannu Fagerlund.
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Partiotaitokilpailuissa käytiin ahkerasti. Sakaali-vartion rungon muodostivat Hanski, Remu ja Teris.

Potilaan kuljettamista harjoiteltiin ”Eskon” avulla. Juuttisäkkiin sullottu sanomalehtipaperi muodosti painavan ja kohtuullisen jäykän massan, jonka liikuttelu maastossa ei ollut herkkua kenellekään.
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1998

Yrjönpäivänjuhlassa nähtiin Varispartion dramatisoima Pyhän Yrjön tarina.

Kaskenkaatajat täytti vuonna 1998 35 vuotta. Merkkivuotta juhlistettiin pitkästä aikaa järjestetyn Yrjönpäivän juhlan yhteydessä. Vuoden kesäleiri oli piirileiri Ilves’98
Jämijärvellä, jonne kaskenkaatajia osallistui 24. Jäsenmäärässä tapahtui pientä laskua. Vuoden lopussa Kaskenkaatajia oli 90.
Ilves oli ensimmäisiä leirejä, joilla käytettiin uutta viestintäteknologiaa. Valokuvaamista varten saatiin käyttöön uudenlaisia digitaalisia kameroita, joiden muistikorteille mahtui noin neljä kuvaa kerrallaan – tosin akkukin loppui yleensä samaan tahtiin.
Niinpä leiriltä on jäänyt kuvia talteen lähinnä vain leirikirjan sivuille.
Uutta laumaa ei vuoden aikana aloitettu. Kun vanhimmat jaguaari-sudarit siirtyivät syksyllä vartioon, toimi syksyllä ainoastaan kaksi laumaa. Varispartio lopetti keväällä oman
urakkansa. Uusia vartioita aloitettiin kaksi: Karhu ja Mäyrä. Karhua johtivat Jukka Kilpinen ja Antti Hieta, Mäyrää puolestaan Aaro Koskela ja Lauri Myllyntausta.
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1999
Lippukunnan toiminnasta välittyy vuosikertomuksen valossa pieniä hyytymisen

kivät reagoimaan perustamalla REO:n. REO järjesti talvella Kantohärkä 99 -nimisen

merkkejä. Etenkin retkeily oli vähentynyt huomattavasti 1990-luvun puolivälistä.

kaupunkiseikkailun sekä syksyllä Suopöllö-nimisen retken Seitsemänlamminsuolle.

Vuonna 1998 toimineet neljä vartiota tekivät yhteensä kahdeksan retkeä eli kaksi ret-

Kantohärkä jouduttiin kuitenkin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Suo-

keä vartiota kohden. Vartiotoiminnan hiipumisen taustalla oli muun muassa Remun

pöllölle sentään saatiin osallistujia ja se onkin jäänyt väijytyksineen ja hakkuuaukeal-

ja Teriksen lähteminen armeijaan ja opiskelemaan. Se, ettei syksyllä aloitettu uutta

la järjestettyine spektaakkeleineen ainakin allekirjoittaneen mieleen yhdeksi ikimuis-

laumaa, vaikutti puolestaan huomattavasti sudenpentuosaston aktiivisuuteen.

toisimmista retkistä.

Tilastoja selittänee osaltaan se, että Kaskenkaatajien toiminta oli siirtynyt nuoren

Vanhin lauma, Skorpionit, lopetti toimintansa keväällä. Syksyllä Hidu aloitti uuden

johtajiston aikuistuessa metsistä piirin tasolle. Parta mainitseekin lippukunnan toi-

Tiikerit-lauman. Vuoden loppuun mennessä hän sai houkuteltua laumaa johtamaan

minnan monipuolistuneen, kun on osallistuttu yhä enemmän toimintaan piirin ta-

kaksi vanhempaa, Paavo Peltoniemen ja Arja Pataman. Näin Hidu saattoi itse jättäy-

solla. Vielä muutama vuosi aikaisemmin Remu, Teris, Hanski ja Hidu veivät poikia

tyä syrjään lauman toiminnasta. Vanhin vartio, Hukka, lopetti toimintansa keväällä.

ahkerasti Seitsemänlamminsuon retkialueelle. Vuonna 1998 Remu toimi Hämeen

Termiitti, Mäyrä ja Karhu jatkoivat vanhaan malliin ja saivat syksyllä seurakseen uuden

piirin vartiojaostossa, Hidu kisajaostossa sekä Hämeen Viestin toimituskunnassa

Kettu-vartion. Kettua johti Lauri Hanhimäki apunaan Markus Suomi ja Hidu.

sekä Hanski Hämeenlinnan alueohjaajana. Lisäksi koko vaeltajaryhmä Naskali toimi
aktiivisesti Viesti- ja pelastuspalvelutoiminnassa.

Kaska-fanituotteita lanseerattiin myymällä lippukunnan logolla varustettuja lippiksiä
ja sukkia. Idea lippiksistä oli syntynyt jo Fyrry-leirillä, kun oltiin nähty pankin lippik-

Juhlavuoden viimeisessä lippukuntapostissa Hidu mainitsee lippukunnan nuorten

siä, jotka oli väritetty täysin Kaskenkaatajien väreillä. Ensimmäiset versiot syntyivätkin

johtajien piiritason toiminnan nostaneen Kaskenkaatajat yhdeksi koko piirin aktii-

näistä lippiksistä, joista poistettiin alkuperäinen logo ja ommeltiin tilalle Kaska-logo.

visimmista lippukunnista. Samaan kastiin Tampereen Kotkien ja Viinikan Sinisten

Ville Tarhala jatkoi jamboree-perinnettä osallistumalla Chilen jamboreelle.

kanssa. Lippukuntatasolla oltiin kuitenkin otettu muutama askel taaksepäin. Uudet
vartionjohtajat eivät olleet vielä kasvaneet korvaamaan tämän vahvan ikäkauden
jättämää aukkoa. Lisäksi Varispartion lopettaessa toimintansa yksikään poika ei jatkanut toimintaa vartionjohtajana. Tämän seurauksena vanhoja vartionjohtajia jouduttiin kuormittamaan entistä enemmän. Esimerkiksi Antti Hieta toimi kahdessa eri
vartiossa vartionjohtajana. Näin ollen on selvää, että vartionjohtajien resurssit menivät koloiltojen pitämiseen, minkä seurauksena retkeilyyn jäi käytettäväksi entistä
vähemmän voimavaroja.
Vuonna 1999 retkeilyn vähenemiseen reagoitiin Remun ja Teriksen muodostaman
Retkeilyn Edistämisosaston eli REO:n voimin. Pois paikkakunnalta muuttaneet
Remu ja Teris olivat huolestuneita vartioiden retkeilyn vähenemisestä, mihin he pyr-
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Rakas sisarlippukunta
Yhteistyö Liekkityttöjen kanssa tiivistyi 1990-luvun alussa, jolloin Jäkälä-vaeltajavartion
kanssa tehty yhteistyö oli jatkuvaa. Olihan vartioiden kolot samoissa tiloissa ja taustayhteisökin oli sama. Suurena vaikuttimena oli partiotyöntekijä Elvi Lillukka, joka kuului Liekkityttöihin. Myös koko partioliikkeen yhdistyminen auttoi asiaa, kun vanha tyttö- ja poikapartion
jako alkoi murtua ja myös piiritason järjestöt yhdistettiin saman katon alle. Kun yhteistyö LiTyjen kanssa vahvistui, ei toiminta aina rajoittunut partiopuuhasteluun, vaan onpa matkoilla
syntynyt useita romanssejakin.
Vielä 1990-luvun alussa yhteistyö ei ollut niinkään koko lippukunnan kattavaa, vaan rajoittui vartioiden toimintaan. Vuosituhannen vaihteessa yhteistyötä ruvettiin tekemään laajemmin. Vuonna 2000 järjestetty Jättiläisen tie -sudenpentuleiri oli ensimmäinen lippukuntien yhteinen suurempi tapahtuma. Tämän jälkeen yhteistyö yleistyi niin leirien kuin vaellustenkin muodossa.
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2000
Vuosituhannen alussa lippukunnan jäsenmäärä oli laskenut 80:een jäseneen. Jäsenmäärän laskua selittää se, ettei vuonna 2000 aloitettu lainkaan uutta laumaa. Kun
myös kaksi vuotta aikaisemmin jäätiin ilman uutta laumaa, oli jäsenmäärä laskenut
15:llä hengellä kolmen vuoden aikana. Toisaalta vanhoista jäsenistä saatiin pidettyä
hyvin kiinni, sillä muuten jäsenmäärän lasku olisi ollut huomattavasti rajumpaa.
Vuoden merkkitapahtuma oli kesäkuussa järjestetty SP:n Suurjuhla Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 32 kaskalaista. Kesällä järjestettiin Liekkityttöjen kanssa yhteinen sudarileiri Jättiläisten tie Vähässäkyrössä. Vartiolaisilla ja vaeltajilla puolestaan
oli mahdollisuus osallistua Joosepin loikka 2000 -vaellukselle Lappiin. Hidu osallistui heinäkuussa World Scout Moot -leirille Meksikossa.
Uuden sudenpentulauman aloittaminen jäi haaveksi, koska vanhemmista ei saatu
värvättyä johtajia. Pentuja olisi kyllä ollut tarjolla. Kun vanhimmat sudarit, Kotkat,
saivat Susi-vaiheen keväällä päätökseen, toimi lippukunnassa ainoastaan Tiikerit-lauma.
Jos oli vaikeuksia laumanjohtajien löytymisessä, ei se helppoa ollut myöskään vartionjohtajien suhteen. Syksyllä aloitti uusi Skorpioni-vartio, jota ryhtyivät vetämään
lopulta Antti Hieta ja Jussi Purontakanen. Mäyrä-vartio jatkoi vanhassa koostumuksessaan koko vuoden, mutta Termiitti- ja Karhu-vartiot yhdistettiin syksyllä, sillä
molemmat olivat kutistuneet liian pieniksi. Uuden vartion nimeksi valittiin Muurahaiskarhu ja johtajina toimivat Jukka Kilpinen, Ville Tarhala sekä Antti Hieta.
Tilastot paljastavat karua totuutta vartioiden retkeilystä. REO:n toiminnan lakattua,
saivat vartiot järjestettyä ainoastaan 1,5 reissua vartiota kohden vuodessa. Parta huomioi vuosikertomuksessa, että partioliike elää koko valtakunnan tasolla pienoista lamakautta. Kaska-identiteettiä saatiin sentään vahvistettua uudella Kaska-t-paidalla.

2001
Hanski aloittaa
lippukunnanjohtajana
Vuonna 2001 Kaskan johtajistossa tapahtui suuria muutoksia. Parta jätti lippukunnanjohtajuuden seitsemän vuoden jälkeen Hanskille, joka oli toiminut jo muutaman
vuoden lippukunnanjohtajan apulaisena. Parta oli jo 1990-luvun lopulla ilmoittanut
halustaan siirtyä sivuun lippukunnan johdosta. Lippukunnanjohtajan apulaiseksi oltiinkin valittu Antti Anttila siinä tarkoituksessa, että hän nousisi lippukunnanjohtajaksi Parran jälkeen. Antin ennenaikaisen poismenon takia lippukunnassa jouduttiin
kuitenkin miettimään uusia vaihtoehtoja.
Parran pitkällisen kannustuksen jälkeen Hanski otti lippukunnanjohtajan pestin vastaan vuonna 2001. Parta jäi vielä muutamaksi vuodeksi lippukunnanjohtajan apulaiseksi. Työnjakona oli, että Parta vastasi edelleen sudenpentutoiminnasta ja Hanski
vartiolaisista ja vaeltajista. Pikkuhiljaa myös sudenpentujohtajien rekrytointi siirtyi
Hanskille ja nuoremmat johtajat saivat vartiotoiminnan luotsaamisen vastuulleen.
Nuoret Antti Hieta ja Jussi Purontakanen ottivat myös lisää vastuuta lippukunnassa.
Antti ryhtyi sammoksi ja Jussi sihteeriksi. Pitkäaikainen rahastonhoitaja Matti Jokitie siirtyi myös syrjään ja hänen pestiään jatkoi Jouni Kononow. Jones toi lippukunnan taloudenpitoon jämäkkyyttä: hän vaati lippukunnan käteiskassan poistamista ja
korosti, että kaiken rahaliikenteen oli oltava nähtävissä kirjanpidossa.
Uusi johtajisto näyttää saaneen Kaskenkaatajissa uuden noususuhdanteen aikaan,
sillä jäsenmäärä lähti jälleen kasvuun ollen 84. Suurin syy kasvuun oli uuden lauman
aloittaminen syksyllä. Vanhat Tiikerit saivat seurakseen Hauet-lauman. Uuden lauman aloittamisen ehtona oli jälleen, että johtajat saadaan vanhemmista. Menetelmä
tuottikin tulosta, sillä hauille saatiin kolme innokasta johtajaa: Katja Laakso, Ritva
Launonen ja Juha Salminen. Uudet johtajat kävivät heti syksyllä laumanjohtajakurssin, minkä lisäksi he saivat tukea Hanskilta ja Sami Lehmukselta, jotka toimivat
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lauman kummeina. Kurssin ja kummitoiminnan myötä johtajat saatiin sitoutettua
paremmin lippukunnan toimintaan.
Vartio-osaston toiminta oli parina edellisvuotena päässyt hivenen hiipumaan. Mäyrä-vartio toimi edelleen Lauri ”Hemmo” Myllyntaustan ja Aaro Koskelan johdolla,
mutta vartion toiminta oli hiipunut melko hiljaiseksi vartiolaisten vähäisen osanoton
vuoksi. Muurahaiskarhuissa puolestaan oli aktiivisia vartiolaisia, mutta vartionjohtajien voimavarat olivat koetuksella. Hanski ja Sami Lehmus ottivat muurahaiskarhut
huostaansa kevään ajaksi. Hanskin ja Samin johdolla Muurahaiskarhut remontoivat
Kaskan kolon uuteen uskoon. Skorpioni-vartio jatkoi kevään Antti Hiedan ja Jussi Purontakasen komennossa. Syksyllä Muurahaiskarhujen vanhimmat vartiolaiset,
Sami Kiviharju ja Lauri Helkiö, siirtyivät Skorpionien uusiksi johtajiksi. Uudet vj:t
saivat syksyn kuitenkin vanhoilta johtajilta opastusta pestiinsä, joten Antti ja Jussi
pysyivät mukana vartion toiminnassa.
Vuonna 2001 toiminta oli viime vuosiin nähden aktiivisempaa. Kesällä osallistuttiin
Hämeenlinnan alueen partiolaisten järjestämälle Kaiku 2001 -leirille Evolla. Kaskalaisia osallistui myös alueen hiihtolomaleirille Lappiin sekä piirin juhlaleiri Kielakselle. Lippukunta järjesti myös oman talvileirinsä Tammelassa.
Kaskenkaatajat saivat näkyvyyttä saunalautta Rötjäkkeellään. Rötjäke oli vaeltajien ja
kaukopartiolaisten voimainponnistus, joka oli esillä Kaiku-alueleirillä sekä Elomessuilla, missä Hämeenlinnan alueen partiolaisilla oli ensimmäistä kertaa esittelyalue.
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2002

2003

Jäsenmäärä jatkoi edellisvuoden tapaan kasvuaan. Kaskenkaatajia oli vuonna 2002
90. Kuten viime vuonnakin, Kaskenkaatajissa aloitti syksyllä uusi lauma. Paavo Peltoniemi ja Arja Patama saivat keväällä Tiikerit-lauman johdettua susi-vaiheen läpi,
joten Pate oli syksyllä valmis aloittamaan uuden lauman. Laumaan oli jälleen tarjolla
enemmän uusia pentuja kuin kyettiin ottamaan vastaan. Paten kanssa uutta Seeprat-laumaa ryhtyivät vetämään kalustonhoitajana toiminut Jani Kontio sekä uutena
johtajana mukaan tullut Risto Koivisto. Hauet jatkoivat toimintaansa vanhaan malliin. Sudenpennut osallistuivat kesällä piirin järjestämälle Hiisi-leirille.
Vuosien 2001 ja 2002 vuosikertomuksista käy ilmi, että Hanskin tavoitteena on ollut
ensimmäisinä lippukunnanjohtaja-vuosinaan vartiotoiminnan elvyttäminen. Hanski
oli ottanut jo vuonna 2001 vanhimman Muurahaiskarhu-vartion huostaansa Sami
Lehmuksen kanssa. Muurahaiskarhut jatkoivat vielä vuoden 2002 tällä kokoonpanolla, vaikka vartiolaiset alkoivat myös itse toimia vartionjohtajina. Paten ja Arjan
johtama Tiikerit oli pysynyt suurikokoisena laumana loppuun saakka, joten laumasta
saatiin muodostettua kaksi vartiota. Syksyllä 2002 Tommi Leinamo ja Jani Malin
aloittivat Liito-orava-vartion. Aki Ojanperä ja Jyrki Nissi puolestaan Ilves-vartion.
Uudet vartiot tuoreine johtajineen toivat vartio-osastoon kaivattua aktiivisuutta.
Hemmon ja Aaron johtaman Mäyrä-vartion toiminta alkoi puolestaan vähitellen
hiipua. Hanskin asettamat tavoitteet vartio-osaston aktivoitumisesta toteutuivat
kuitenkin hyvin, sillä vartiolaiset alkoivat jälleen retkeillä ahkerammin. Suurin vartio-osaston tempaus oli syksyllä järjestetty Muurahaiskarhu-vartion Lauttaralli eli
kanoottivaellus. Vaeltajia puolestaan osallistui talvella Lapin hiihtolomaleirille sekä
kesällä Kinnaroddenin vaellukselle Norjaan. Lisäksi vaeltajat osallistuivat partiotaitojen Karonkka-nimisten syys-SM-kisojen järjestämiseen Hämeenlinnassa. Kaskenkaatajilla oli suuri panos kisojen järjestämisessä Hidun toimiessa kilpailunjohtajana.

Vuonna 2003 juhlittiin lippukunnan 40-vuotista
taivalta. Juhlavuoden tärkein tapahtuma oli Vähässäkyrössä järjestetty Onni 2003-kesäleiri. Onni
järjestettiin Fyrryn tapaan Parran sukutilalla. Tällä kertaa leiri oli kuitenkin yhteinen Liekkityttöjen
kanssa, joten paikalla oli huomattavasti enemmän
leiriläisiä.
Juhlaleirin lisäksi järjestettiin marraskuussa varsinainen juhlatilaisuus Jukolan koululla. Ohjelmassa oli musiikkia ja muisteluja vuosien varrelta.
Tarjoiluista vastasi sisarlippukunta Liekkitytöt.
Juhlassa lippukunnan 1960-luvun johtajisto lahjoitti ikuisesti kiertävän Villen Viesti -palkinnon,
joka johtajien äänestyksen perusteella annetaan
aktiiviselle johtajalle tai vartiolle joka vuosi.
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Hanski ja Hidu junailivat 40-vuotisjuhlia.
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jen johtajiensa komennuksessa. Syksyllä uusi lauma sai nimekseen Gorillat ja johtajikseen kokeneet Tapani ja Kirsi Pennasen sekä Ville Tarhalan.
Mäyrä-vartion toiminta päättyi keväällä. Lippukunnan onneksi vanhoja sudareita ei
ollut siirtymässä vartioon. Mäyristä ei nimittäin yksikään poika jatkanut toiminnassa vartion lopetettua. Toisaalta juuri tämä seikka saattoi johtaa siihen, etteivät Mäyrä-vartiolaiset pysyneet mukana lippukunnan toiminnassa. Mikäli pojille olisi ollut
tarjolla pesti vartionjohtajana, olisi heidät kenties saatu motivoitua mukaan toimintaan. Skorpiooni, Ilves ja Liito-orava puolestaan jatkoivat toimintaansa ilman suurempia muutoksia. Syksyllä Jani Malin aloitti opiskelut toisella paikkakunnalla, joten
hän joutui jäämään Liito-oravien toiminnasta syrjään. Tommin avuksi tuli sampona
toimiva Antti Hieta.

Kaskenkaatajien 1960-luvun johtajat lahjoittivat lippukunnalle ikuisesti kiertävän Villen Viesti -palkinnon.

Lisäksi juhlavuoden kunniaksi järjestettiin toukokuun alussa Liekkityttöjen kanssa
yhteinen vartiolaisten vaellus Hanhenmarssi Evolla. Vaelluksen tavoitteena oli palauttaa lippukuntaan vaellusperinteet, jotka olivat vuosien varrella hiipuneet. Hanhenmarssi aloitti pitkän vaellusperinteen: Evon-vaelluksen jälkeen Kaskenkaatajat ja
Liekkitytöt ovat järjestäneet lähes joka vuosi vartiolaisille tarkoitetun kevätvaelluksen. Perinteeksi on myös muodostunut vaellukselle valmistava Eräeväät ja eräätkin
taidot -koulutusviikonloppu.
Lippukunnan jäsenmäärä kasvoi edelleen nousten 93:een. Yhteistyö Liekkityttöjen
kanssa näkyi myös sudenpentutoiminnassa, sillä sisarlippukunnan kanssa järjestettiin keväällä yhteinen sudenpentuleiri Kalvolassa. Hauet ja Seeprat jatkoivat vanho-

58

Pukuloistoa Onni-leirillä.
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Hanhenmarssi Hanskin Ko-Gi-raportin pohjalta:

Lauantaiaamu valkeni entistä komeampana ja edessä oli vielä matka Rahtijärven
kämpälle. Väsymystä oli jo nuorimmissa havaittavissa. Ilta sujui telttoja kuivaten,

Vaellus alkoi juhlatunnelmissa vappuaattona. Lähtö tapahtui Poltinahon seurakun-

iltaohjelmaa esittäen, saunoen ja Niiskun synttärikakkua syöden. Uni maistui jokai-

tatalolta kello 17.00. Matka alkoi linja-autokuljetuksella Tarusjärven rannalla sijait-

selle.

sevalle Hämeenlinnan kaupungin retkeilyalueelle. Illan ohjelmaan kuului munkin
paistoa trangialla, siman juontia ja partiomaista kisailua.

Sunnuntaiaamuna oli linja-auton pakkaus ja aamupala. Noin kymmenen aikaan
suuntasimme Hämeenlinnan kautta Tampereelle paraatiin. Sieltä matka jatkui vielä

Torstaiaamun valjetessa aamupalan ja koti-ikävän hoidon jälkeen suuntasimme var-

Nokian Edeniin, kylpylään köllöttelemään. Itse olin illalla ainakin aivan puhki ja tari-

tio kerrallaan omaa reittiä maastoon. Oma kummivartiomme lähti ennen minua ja

nat kertoo, etteivät muutkaan vaeltajat omaa sänkyään liiemmin vieroksuneet.

Milkoa maastoon ja ajattelimme, että selkeää reittiä pitkin matka taittuisi helposti ensimmäiselle yöpaikalle. Koska vartio ei sovitulla ruokapaikalla näkynyt, ajatte-

Vaellukselle osallistui yhteensä 28 henkilöä, joista Kaskalaisia oli viisitoista. Vaellus-

limme, että ensimmäisen päivän reitin lyhyyden vuoksi pojat ovat päättäneet mennä

vartioita oli viisi, joihin johtajat oli ripoteltu ns. kummeiksi. Täysi-ikäisiä johtajia jou-

suoraan yöpaikalle. Yöpaikalle saavuttuamme huomasimme, ettei vartiota siellä ollut.

kossa oli 7 henkilöä.

Samalla Niisku tuli ilmoittamaan, että vartio on eksynyt. Kahden johtaja-parin suorittama puolentoista tunnin etsintä tuotti tuloksen ja vartio löytyi peuran ruokinta-

Onni 2003 -leiri Hanskin KoGi -raportin pohjalta:

katoksen alta värjöttelemästä. Vartiota oli kielletty liikkumasta ennen tarkan sijainnin saamista. Samaan aikaan Niisku ja Henna huolehtivat muusta vaellus porukasta.

Paavo Peltoniemen ohjastama linja-auto aloitti matkansa kohti Vähääkyröä lauan-

Saavuttuamme yöpaikalle, oli partiomaiseen tapaan muu ryhmä valmistanut noin

taiaamuna 28.6. Auton teknisten ongelmien vuoksi bussi tuli pari tuntia myöhässä

kahdenkymmenen kilometrin matkan taittaneelle ryhmälle valmiiksi ruuan. Koko

aiotusta ajankohdasta. Leiripaikkaan tutustumisen jälkeen alkoivat teltat nousta yksi

edellisen yön ja kuluneen päivän sade oli kastellut valtavan määrän varusteita. Mui-

toisensa jälkeen pellolle. Aitoja, portteja, solmuja ja muita rakennelmia syntyi johta-

takin retkeilyvarusteita oli kastunut niin paljon, että totesimme kuivauksen ainoaksi

jien opastuksella. Lisää rakennusrankaa haettiin läheisestä metsiköstä ja illan saapu-

mahdollisuudeksi vaelluksen jatkamiseen. Vaihtoehtoina oli tilata talviteltta tai kui-

essa oli komea leiri pystyssä.

vata varusteita kiintolaavussa.
Sunnuntaiaamu valkeni harmaana, mutta ei onneksi sateisena. Aamiaisen jälkeen
Lähellä tiedettiin olevan vastakkain olevat kiintolaavut, joiden lukollisen oven saisi

suuntasi koko 75-päinen leirijoukko kävellen kohti Vähänkyrön kirkkoa. Leiriläiset

katon kautta auki. Se oli paras vaihtoehto ja neljän johtajan voimin läpi yön kestänyt

hoitivat jumalanpalveluksessa virsikirjojen jaon, kolehdin keruun ja tekstien lukemi-

kuivaus mahdollisti aamulla kaikille kuivat varusteet. Jälkeenpäin suoritimme kau-

sen. Kirkkokahvien jälkeen alkoi matka takaisin leirille.

pungille vuokran laavusta.
Illalla oli vuorossa leirin avajaiset läheisellä vanhalla louhoksella. Muutaman pu-
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Perjantaiaamuna keli oli jo huomattavasti parempi ja matka Sorsakolulle taittui

heen, leikkien ja laihialaisjuttujen siivittämät avajaiset päättyi johtajien esittämään

suunnitelmien mukaisesti. Illalla oli vuorossa Teikon ja Remun vetämä seikkailu.

näytelmään. Näytelmässä Hannu Hanhi oli hukannut onnenhevosenkenkänsä, jota
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2004
ei tuolloin vielä löytynyt. Koko leirin ohjelma pohjautui näytelmän hevosenkengän

Vuonna 2004 lippukunnan jäsenmäärä kasvoi suuremmaksi kuin koskaan aikaisem-

etsintöihin.

min: Kaskenkaatajissa oli 109 jäsentä. Lisäksi lippukunnasta tuli syksyllä virallisesti
rekisteröity yhdistys. 18.10.2004 alkaen lippukunta on ollut Kaskenkaatajat ry. Rekis-

Maanantaiaamuna alkoi varsinaiset ohjelmat pyöriä. Vartiolaisilla oli puujalkojen

teröitymisprosessin puuhamiehenä toimi rahastonhoitaja Jouni Kononow.

tekoa, ympäristörasti, palvelua ja vierailu pläkkisepän verstaalle. Siellä jokainen sai
tehdä oman korttelin, eli pläkkipeltisen mukin. Iltapäivällä ohjelma jatkui haikin

Vuoden aikana niin sudareiden kuin vartiolaistenkin toiminnassa näkyi yhä enem-

muodossa. Sudenpentujen ohjelma sisälsi leikkejä, uintia ja myös vierailun verstaal-

män panostusta retkeilyyn. Sudenpentuosastolla yhteistyö Liekkityttöjen kanssa oli

le, missä jokainen sai tehdä oman formun, eli piparkakkumuotin. Illalla oli vuorossa

erittäin tiivistä: keväällä retkeiltiin Tyrvännön SLEY:n leirikeskuksessa, kesäleiri jär-

vielä sauna.

jestettiin Tammelassa ja syksyllä vaellettiin Evolla. Evon sudenpentuvaelluksen myötä alkoivat myös lippukunnan nuorimmat vaeltaa vuosittain. Hanskin ja Liekkityttö-

Tiistaina oli vuorossa maakuntakierros. Uupuneet vaeltajat palasivat haikilta ennen

jen lippukunnanjohtajan Niina ”Niisku” Saartenkorven yhteistyönä syntyneeseen

aamulla. Nopea varusteiden vaihto ja matkaan. Kierros kulki Hackmannin tehtaan-

sudenpentuvaellukseen suhtauduttiin aluksi epäileväisesti. Osa sudenpentujohtajis-

myymälän, Petulian kivikaupungin, Laihian kotiseutu- ja nuukuurenmuseon kautta

ta piti vaeltamista liian raskaana sudenpennuille. Ideana ei kuitenkaan ollut tehdä

Vaasaan, johon olimme varanneet ruokailun. Syömisen jälkeen matka jatkui Raippa-

rankkaa vaellusta, vaan totuttautua vaeltamiseen, jotta nuorimmilla vartiolaisilla olisi

luodon sillalle, jossa syötiin jäätelöt ja rohkeimmat kävivät uimassa meressä.

pehmeämpi lasku heidän lähtiessään ensimmäisille vaativammille vaelluksilleen.

Kierros jatkui kävellen Suomen suurimman sillan ylittämisellä.
Syksyllä uuden lauman kaikki vetäjät saatin rekrytoitua lasten vanhemmista. HomKeskiviikkona oli vuorossa vesipainotteista ohjelmaa. Sudenpennut kokeilivat ensin

man ottivat vastaan Isto Virtanen, Jari Markkula ja Jukka Saario. Tämä oli lip-

kanootteja, jonka jälkeen vartiolaiset lähtivät niillä melomaan pitkin Kyröjokea. Var-

pukunnan kannalta erittäin tärkeää, sillä kaikki kolme johtajaa todella innostuivat

tiolaiset olivat aloittaneet aamun maastoafrikantähdellä. Iltapäivällä oli sudareilla

toiminnasta ja heistä tuli sudenpentutoiminnan kantavia tekijöitä.

Parran suunnittelema kisa, vartiolaisten puolestaan jatkoivat melontaa. Vielä mahtui mukaan viimeiset uinnit ja sitten alkoikin leirin päättäjäiset. Mukana oli puhet-

Vanhimman Hauet-lauman pennut siirtyivät syksyllä vartioon. Uuden Haukka-var-

ta, kiitoksia, korttelien jakoa, huutoja ja tietenkin loppuhuipennus Hannu Hanhen

tion johtajat tulivat Kotka-vartiosta. Uudet vartionjohtajat olivat Mika Joro, Aki-Pet-

hevosenkengän etsintään. Leiriin palatessamme olivat Elvi ja Tuija loihtineet meille

teri Heikkilä ja Niko Hämäläinen. Vartiolaiset osallistuivat talvella HAP:in leirille

lettuja ja muuta pientä purtavaa. Ilta jatkui pitkään johtajien kesken saunoen, vitsiä

Janakkalassa, Liekkityttöjen kanssa järjestetylle kevätvaellukselle Ruovedellä sekä

ja tarinoita kertoen.

vuoden kohokohtaan SP:n suurleiri Tarukselle, joka järjestettiin Evolla. Tarus-leiri
ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen äärimmäisen kovien olosuhteiden vuoksi: par-

Torstaiaamuna oli vuorossa enää leirin purku ja tavaroiden pakkaus autoihin. Viikon

tiolaiset selviytyivät vuorokausia kestävistä sateista kunnialla.

tiivis yhdessäolo ja tekeminen olivat ohi. Pitkään vedetty projekti oli saatu päätökseen.
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Monet pohdinnat, naurut ja surut olivat tästä eteenpäin vain muistoja. Vaikeinta oli

Mielenkiintoinen perinne sai alkunsa joulujuhlassa, kun Villen Viesti -palkinto jaet-

laskea toisen kädestä irti ja sanoa hei. Itse elin leiriä ainakin vielä viikon eteenpäin.

tiin ensimmäistä kertaa vuoden ansioituneimmalle johtajalle. Ensimmäisenä palkinnon sai Antti Hieta.

63

2005
Neljän kasvukauden jälkeen lippukunnan jäsenmäärä kääntyi laskuun. Syksyllä uuden lauman aloittamista ei mainostettu lainkaan, mutta tästä huolimatta uusia sudenpentuja oli tulossa muutama. Nämä innokkaat saatiin sijoitettua viime vuonna
aloittaneeseen Sudet-laumaan.
Vuoden aikana järjestettiin kolme koko lippukunnan yhteistä leiriä. Tammikuussa
järjestettiin Seitsemänlammin suolla Hyhmä-05. Nimestään huolimatta leiri vietettiin erittäin loskaisessa säässä. Vaikeista sääolosuhteista huolimatta retkeilyalueelle saatiin rakennettua uusi silta leiriläisten voimin. Kesällä vietettiin Liekkityttöjen
kanssa yhteistä Loiske-kesäleiriä Räyskälässä. Syksyllä järjestettiin Syöksynsuun leirikeskuksessa vielä lippukuntaleiri.
Lisäksi sudenpennut osallistuivat keväällä Liekkityttöjen kanssa järjestetylle Lohikäärmeen metsästys -leirille. Syksyllä järjestettiin jälleen sudarivaellus yhdessä
Liekkityttöjen kanssa. Tällä kertaa vaellettiin Suvipielisen maastossa. Vartio-osasto
vahvistui uudella Naali-vartiolla Seeprat-lauman siirtyessä vartioon. Naalien johtajiksi ryhtyivät Antti Kätkytniemi, Valeri Helvamo ja Ville Tuomi. Omien retkien
ja riihityksen lisäksi vartiolaiset osallistuivat kevätvaellukselle Seitsemisiin. Vaeltajat
puolestaan osallistuivat HAP:in järjestämälle vaellukselle Ruotsin Kebnekaiselle.
Edellisvuosina vahvistunut yhteistyö Liekkityttöjen kanssa oli monipuolistanut huomattavasti lippukunnan toimintaa. Uutena retkeilymuotona yleistyivät vaellukset.
Erityisesti Niiskun ja Hanskin yhteistyö mahdollisti erilaisten vaellusten järjestämisen. Vaelluksia järjestettiin niin sudareille lähiseudulla, vartiolaisille Etelä-Suomen
kansallispuistoissa kuin vaeltajille jopa Suomen rajojen ulkopuolella.
Lippukunnan tiedotus otti aimo harppauksen, kun Kaskenkaatajille perustettiin
omat internet-sivut. Sivut laittoi pystyyn Jari ”Jarde” Markkula, joka onkin toimi-

Aikuisena partioon
Lippukunnan kasvun tärkein tekijä on ollut
lasten vanhempien rekrytoiminen mukaan
toimintaan. Ilman vanhempia moni lauma olisi jäänyt perustamatta. Osa mukaan tulleista
vanhemmista on innostunut lippukunnan toiminnasta niin paljon, että he ovat olleet jopa
Kaskenkaatajien kantavia voimia. Tästä oiva
esimerkki on Isto ”Ipa” Virtanen, joka aloitti
laumanjohtajana vuonna 2004. Ipa kertoo
partiopolustaan seuraavasti:
”En tiennyt itse partiosta mitään. Otimme
partiosta pojan kanssa selvää syksyllä Elomessujen partio-osastolla. Soitin pariin lippukuntaan, joiden kokoontumispaikka oli lähinnä kotia. Soittaessani KasKan silloiselle lippukunnanjohtajalle Hanskille, hän ilmoitti samantien, että lauma on täynnä, mutta poika
pääsee mukaan, jos isä ilmoittautuu laumanjohtajaksi. Sain hieman infoa siitä, mitä se
laumurin homma tarkoittaisi ja ilmoitin, että
tulen infoiltaan ja ilmoittaudun mukaan. Infoillassa sain ensimmäisen kontaktin partioon ja silloinen akela Pate teki olemuksellaan vaikutuksen ja antoi mukavan vaikutelman aikuisen roolista partiossa. Pentueen
mukana aloittaneet Jarde ja Jukkis olivat upseereina paremmin sisällä ryhmän vetämisessä, mikä tuntui minusta vaikealta. Omat odotukseni kasvoivat sitä mukaa, kun opin partion ja lippukunnan juttuja ja ymmärsin, miten
partiomenetelmä toimii. Samalla huomasin,
että oma puuseppätausta oli pentueelle ja lippukunnalle hyödyksi. Edellisenä keväänä lo-

pettaneen lauman johtaja Ritva Launonen
toimi laumamme kummina alkuun, samoin
Hanski kävi koloilloissa opastamassa.
Johtajistoissa kuuli muiden ryhmien toiminnasta ja näki, kuinka nuoret ottivat vastuuta monista tehtävistä. Lippukunnan toiminta vaikutti aktiiviselta ja meidät uudet
otettiin hyvin vastaan. Lippukunnan tyyli ja
toimintatavat olivat mieleisiä. Me uudet laumurit saimme heti pestejä leireille sekä tapahtumiin ja sitä myötä pääsimme kiinni toimintaan. Meitä kannustettiin osallistumaan
kursseille, mikä oli hienoa. Ensimmäinen
koulutus oli akelakurssi. Siellä oivalsin aikuisen roolin partiossa ja sen, että aikuisia on oltava mahdollistajina moniin erilaisiin tehtäviin, jotta partio olisi monipuolista ja laadukasta lapsille.
Kurssit ovat antaneet käsityksen toisten
lippukuntien toiminnasta ja keskustelut toisten aikuisten ja nuorten kanssa ovat osoittaneet että toiminta KasKassa on varsin partiomaista. Johtajat antavat tukea toisilleen ja
apua voi aina pyytää. Erityisen hienoa on ollut nähdä omien lasten ”partioituminen”, heidän omatoimisuuden kasvaminen sekä rohkeus lähteä matkoille ja retkille. Partiokavereita on tullut paljon ja sen myötä hyviä ystäviäkin. Uusista kavereista on ollut apua niin
partiossa kuin siviilissäkin. Partio on mahdollistanut omalla kohdallani hienoja reissuja
erikoisiin paikkoihin, mihin ilman huivia ei olisi tullut mentyä.”

nut tästä lähtien lippukunnan webmasterina.
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2006
Vuonna 2006 jäsenmäärä lähti jälleen kasvuun. Kun syksyllä aloitettiin kaksi laumaa
yhtä aikaa, nousi jäsenmäärä uuteen ennätykseen ollen 113. Kesällä vuorossa oli Hämeen piirileiri Ilves-06, jonne Kaskenkaatajia osallistui 46 henkilöä. Piirileirin lisäksi
sudenpennut retkeilivät jälleen talvella Tyrvännössä Liekkityttöjen kanssa ja syksyllä
vaellettiin Rengossa. Syksyllä vietettiin myös koko lippukunnan yhteistä Hand Made-leiriä Syöksynsuussa, missä keskityttiin leirin nimen mukaisesti kädentaitojen
harjoittamiseen. Syksyllä aloittaneita uusia laumoja ryhtyivät vetämään Jukka Saario, Jari Niemi ja Mikko Salonen sekä Tanja Latvala, Kari Kemppainen ja Juha
Sillanpää.
Yhteisten tapahtumien lisäksi vartiolaiset osallistuivat talvella HAP:in talvileirille Janakkalassa sekä keväällä vaellettiin Repovedellä. Syksyllä uutta Kotka-vartiota ryhtyivät vetämään Risto Järvinen ja Pauli Santala.

Kaskikaisat
Kaskenkaatajien äitivartio Kaskikaisat perustettiin 1966. Perustamisen perimmäisenä tarkoituksena oli varojen kerääminen Kaskenkaatajien Kainuuseen suuntautuvalle talvileirille. Tämän jälkeen toiminta jatkui erilaisten
myyjäisten ja juhlien järjestämisenä. Myös
Kaskenkaatajien lippu on Kaskikaisojen lahjoittama. Kaskikaisoja ei ole koskaan lakkautettu, mutta toiminta kuitenkin hiipui vuosien
saatossa. Idea Kaskikaisojen uudelleen herättämisestä syntyi johtajistossa 2000-luvun
puolivälissä. Mukaan saatiinkin innokkaita äitejä, jotka ovat auttaneet talkoissa, valmistaneet joulujuhliin tarjottavia sekä toimineet
leireillä muonitustehtävissä. Talkootyön vastapainoksi Kaisa-toimintaa organisoinut Ipa
on järjestänyt Kaisoille omaa virkistystoimitaa.
Vaeltajia Kebnekaisella. Yläkuvassa Antti Hieta. Alakuvassa Reetta Laaksonen, Jyrki Nissi ja Aki Ojanperä.
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Repovedellä.
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Kaskenkaatajat – Nyt!

leirikeskuksessa ja yöpyä talviteltoissa leirikeskuksen jalkapallokentällä. Kaskat lähtivät kuitenkin talvileirille omalle leiripaikalleen Seitsemänlamminsuolle, jonne ei
mene edes tietä. Perjantai-iltana tavarat raahattiin leiripaikalle pimeässä kahlaten

Silmissäni viipyilee kuva viime kesän Ilves 13 The Movie -leiriltä (Hämeen partiopii-

reisiin saakka olevassa lumihangessa. Tälle leirille otettiin mukaan kaikki, myös ne

rin kesäleiri). Kaskenkaatajien isot äijät seisovat isot puuveitset kädessä, esiliinat ja

kaikista pienimmät sudenpennut. Kaikki sujui hienosti ja kokemus oli varmasti sata

uikkarit päällä keittiöllä tanssien ja laulaen: ”äijä-köökkiin.” Äijät ovat muonittaneet

kertaa antoisampi kuin jalkapallokenttäyö olisi ollut.

viikon ajan leiriä ja suoriutuneet tehtävästä erinomaisesti, vaikka kukaan ei aikaisemmin ole keittiöhommissa tässä mittakaavassa ollutkaan. Yhdessä tekemisen meininki

Asioita opitaan myös kantapään kautta. Itse olisin jo sormi pystyssä kieltänyt Kas-

ja ilo tarttuu, hauskaa on.

kenkaatajien teini-ikäisiä nukkumasta talvileirillä ulkona riippumatoissa, mutta
maltoin mieleni ja olin hiljaa, kun muut aikuiset johtajatkaan eivät asiaa kieltäneet.

Tätä ovat Kaskenkaatajat parhaimmillaan: eri-ikäisiä ihmisiä tekemässä asioita yh-

Pojat nukkuivat riippukeinussa ja oppivat paljon siitä, mistä ihmisen tulee kylmä ja

dessä, tarttumassa toimeen pilke silmäkulmassa. Kenellekään ei tule mieleen sanoa,

mihin makuualustoja tarvitaan, viisaimmat osasivat siirtyä keskellä yötä lämmitet-

että emme osaa tai emme pysty. Kaskenkaatajien kanssa olen ollut leirillä, jossa pik-

tyihin kaminatelttoihin nukkumaan.

kupojat pääsivät käyttämään poravasaraa, hitsaamaan, käyttämään henkilönostinta
jne. Tuolla leirillä ja yleensäkin lippukunnan toiminnassa on vahva tekemisen mei-

Kaskenkaatajien voima on hyvässä yhteishengessä ja tietynlaisessa ylpeydessä, su-

ninki. Meno saattaa kuulostaa äkkiseltään hurjalta, mutta turvallisuudesta huoleh-

darista saakka jokainen tietää kuinka hienoa on olla Kaska. Kuitenkaan ylpeys ei

ditaan hyvin. Asioita ei jätetä tekemättä sen vuoksi, että väärin tehtynä toiminnassa

mene liian pitkälle, vaan herrasmieslippukunta ottaa toiset lippukunnat huomioon,

saattaa piillä vaaroja, vaan lapset opastetaan toimimaan oikein.

eikä lippukunta ole sisäpiiri, johon ei ketään muita mukaan mahdu. Toivon, että
herrasmieslippukunnan henki säilyy ja siirtyy aina sukupolvelta seuraavalle.

Kaskenkaatajissa on mielestäni oivallettu yksi partion keskeinen ajatus: Partio on
iloinen leikki! Kaskenkaatajilla mielestäni ajatusta on viety jopa hiukan eteenpäin:

Olen iloinen ja kiitollinen, että saan olla tekemisissä Kaskenkaatajien kanssa ja elää

partio on iloinen leikki myös aikuiselle. Niin kauan kuin aikuiset johtajat nauttivat

mukana lippukunnan arjessa. Tämä lippukunta tekee merkittävää työtä myös Hä-

yhdessä tekemisestä ja viihtyvät toiminnassa itse, niin kauan tässä toiminnassa viih-

meenlinna-Vanajan seurakunnan nuorisotyössä huolehtimalla osaltaan seurakun-

tyvät myös lapset. Toistaiseksi Kaskenkaatajissa näyttää hyvältä, iloa on. Ihastuttavaa

tamme varhaisnuorisoikäisten lasten viikoittaisesta toiminnasta.

oli seurata tuolla edellä mainitulla leirillä, kun kaikki leiriläiset ihan pienimmästä
sudenpennusta vanhimpaan äijän körilääseen kävivät kokeilemassa henkilönostinta.

Toivon Kaskenkaatajille pitkää ikää ja tervettä tulevaisuutta. Uskon ja luotan siihen,

Kaikkien silmissä näkyi sama riemu ja uuden kokeilemisen into.

että niin kauan kuin yhdessä tekemisen ilo ja hyvä yhteishenki säilyy, säilyy myös
Kaskenkaatajat vahvana Hämeenlinnalaisena lippukuntana.

Ihailen Kaskenkaatajien tekemisen kulttuuria. Jos joku asia halutaan tehdä, se tehdään vaikka tekeminen olisi vaikeaa ja vaatisi aikaa. Tässä lippukunnassa ei aina

Kiitos viimeisistä vuosista ja siunausta jatkoon,

mennä helpoimman mahdollisen kautta. Helppoa olisi pitää talvileiri seurakunnan
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Malla Lehtovaara
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan partiotyöntekijä
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