
Jokavuotiset partiolais-
ten talvimestaruuskilpailut
käytiin epätavallisen mä-
rässä säässä. 

Helmikuun toisena vii-
konloppuna järjestetyissä,
Pääkaupunkiseudun Partio-

laisten Hanki'08 -talvimes-
taruuskisoissa ei järjestä-
jien toiveista huolimatta
päästy hiihtämään. Kisapai-
kalle Helsingin keskuspuis-
toon oli silti uskaltautunut
yli toistasataa partiolaista

mittelemään partiotaitojen
mestaruuksista. Tihkusade-
kaan ei tuntunut lannistavan
innokasta kisajoukkoa.

Matkaan lähdettiin Laak-
son ratsastuskentältä, josta
reitti kulki Länsi-Pasila-
suunnistuksen kautta Pirk-
kolaan päin. Nuorempien,
päiväsarjoihin osallistunei-
den vartioiden maali sijaitsi
Paloheinässä. Vanhemmat
partiolaiset jatkoivat kisaa-
mista sunnuntaihin asti. Yö-
rasti laavuineen ja nuotioi-
neen pystytettiin Malmin
uimarannalle. Matkan var-
rella muun muassa pelattiin
älypeliä, autettiin palelevaa,
valmistettiin jäätelöä ja
pohdittiin EU-maiden tun-
nuksia.

Kisaaminen on 
kivointa

Päiväsarjassa kisanneen
haagalaisen HattiVattiWat-
tens-vartion tunnelma oli
vielä maalissakin korkealla.
Viisi hyväntuulista tyttöä
olivat tyytyväisiä päivän
suoritukseensa. Reitti oli ol-
lut helppo eikä väsymys vie-
lä painanut pahasti. "Ei hait-
taa, vaikka ei päästykään
hiihtämään. Kivointa oli
päästä kisaamaan. Ja aamul-
la sääkin oli vielä mukava",
Siiri Autio, 12, ja Elsa
Hanninen, 13, kertovat.

"Noi lintu- ja verenluo-
vutuskysymykset ovat kyllä

menneet vähän pieleen", to-
teavat Noora Nisula, 14,
Ronja Laakkonen, 13, ja
Terhi Törrönen, 13, tar-
kastellessaan mallivastauk-
sia. Silti tehtävät olivat tyt-
töjen mielestä olleet sopi-
via. "Yllättävän hyvää jää-
telöä saatiin tehtyä. Myös
jääkiekko oli hauska tehtä-
vä, siellä oli erityisen kivo-
ja rastimiehiäkin", tytöt
muistelevat hymyillen.

Rastitehtävät 
vaihtelivat jäätelön
valmistuksesta 
lätkämaaleihin

Kisojen ehdottomaksi
suosikiksi nousseella jääte-
lörastilla vartioille annettiin
kananmunia, kermaa ja so-
keria, joista jäätelö piti val-
mistaa. Lisäksi vartiot sai-
vat suolaa sekä lunta, ja
ideana olikin käyttää suolaa
lumen jäätymispisteen las-

kemiseksi. Jääkiekkorastilla
lyötiin kiekkoja maaliin, jo-
ta puolusti vanerinen maali-
vahti. Pisteitä sai sitä enem-
män, mitä vaikeammalta ta-
solta maalia yritti tehdä. 

Haagan Sirkut -lippu-
kuntaa edustaville tytöille
kisaaminen on entuudes-
taan tuttua puuhaa. "Olem-
me olleet melko monissa ki-
soissa. Seuraavaksi lähde-

tään partiotaitokilpailuihin
taas keväällä. Haluamme
tehdä vartiostamme mah-
dollisimman kuuluisan", ty-
töt kertovat innokkaina. 

Ainakin nämä talvikisat
tekivät hyvää vartion kuu-
luisuudelle. HattiVattiWat-
tens voitti tyttöjen päiväsar-
jan piirinmestaruuden.

Heidi Känkänen
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Haagan Sirkkujen HattiVattiWattens-vartio
menestyi Hanki 08 -partiotaitokilpailuissa

HattiVattiWattens-vartio nikkaroimassa lähtötehtävää
Laakson kentällä. Haagalainen vartio voitti tyttöjen päivä-
sarjan piirinmestaruuden. Kuvat Tommi Miyauchi

Sami Tarkiainen Koskenhaltioista ojentaa kisavartionsa valmistamaa jäätelöä rastimie-
hen arvioitavaksi.

Jääkiekkorastilla lätkittiin kiekkoja maaliin. Pistetili kart-
tui sitä enemmän, mitä vaikeammalta tasolta maalia yritti
tehdä.
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