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Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten Aihki-piiri-
leiri kokosi noin 4.000
partiolaista Helsingistä,
Espoosta, Vantaalta ja
Kauniaisista 30. heinä-
kuuta – 7. elokuuta Jä-
mijärvelle Satakuntaan.
Haagan Sirkut -lippu-
kunnasta mukana oli 35
tyttöä.

Aihkin alkupäivinä lei-
riläiset opettelivat erätai-
toja, eläytyivät entisajan
elämään ja perehtyivät eri
tavoin leirin ympäristötee-
maan liittyviin aiheisiin,
muun muassa energianku-
lutukseen ja vesistönsuo-
jeluun. Nuorimpien leiri-
läisten lähdettyä kotiin
vartiolaiset kokoontuivat
erilaisiin liljoihin, joissa
tarkoituksena oli keskit-
tyä yhteen tiettyyn asiaan
24 tunnin ajan. 

Haagan Sirkuista Milla
Huunonen, Mira Korho-
nen, Jenni Nummela,
Vilma Suuraho, Ella Asi-
kainen ja Riikka Ritva-
nen pakkasivat varusteen-
sa matkalle Maailman ym-
päri 24 tunnissa. Reissu al-
koi passin valmistuksella,
jonka jälkeen tytöt lähtivät
suunnistamaan yhdeksään
eri kaupunkiin neljällä
maanosalla. Vuorokauden
aikana oli tarkoitus kävel-
lä noin kymmenen kilo-
metriä, yöpyä laavuissa ja
laittaa itse kolme ruokaa
retkikeittimellä. 

Sirkkujen matka ei su-
junut täysin ilman kom-
melluksia. "Kun teimme
ruokaa, Ella laski kuuman
kattilan Miran sadetakin
päälle ja siihen suli reikä",

Riikka Ritvanen kertoo.
Myös reitillä pysyminen
tuotti vaikeuksia.

"Suunnistaminen oli
vaikeaa, eksyimme kaksi
kertaa. Olemme harjoitel-
leet suunnistamista omalla
kololla ja lippukunnan
kämpällä Sipoossa, mutta
uudessa paikassa se on
paljon vaikeampaa", Rit-
vanen jatkaa. "Kun taju-
simme, että olemme ek-
syksissä, tuli aluksi vähän
epätoivoinen olo. Mutta
sitten päätimme, että jos
emme löydä oikeaa pol-
kua, pystytämme laavun ja
jäämme sinne yöksi", Mi-
ra Korhonen kertoo. Lo-
pulta Ritvanen kuitenkin
löysi oikean polun ja tytöt
pääsivät jatkamaan mat-
kaa.

Leirin koko 
jäi mieleen

"Kävelymatka tuntui
tosi pitkältä ja välillä toi-
voi, että olisi omalla koti-
sohvalla", Korhonen tote-
aa. "Metsässä oli myös
hirveästi hyttysiä, paljon
enemmän kuin leirialueel-
la", Huunonen jatkaa.

Nyt tytöt ovat tyytyväi-
siä retkeen. "Tuntuu
upealta, että selvisimme."
Jokaisella rastilla tyttöjä
odotti kyseiseen kaupun-
kiin liittyvä tehtävä. Eh-
dottomasti hauskinta oli
jalkapallon pelaaminen
sokkona. 

Muita huippuhetkiä
Aihkilla oli esimerkiksi
seinäkiipeily ja maitoko-
reista kiipeilytornin raken-
taminen. 

"Ja se, että leiri on niin
paljon lippukunnan omia
leirejä pidempi ja suurem-
pi", Suuraho sanoo.

Omavarainen 
partiokaupunki

Metsään muutamaksi
viikoksi kohonnut Aihki-
leiri oli kuin pieni kaupun-
ki. Leiriläiset tuottivat itse
kaikki palvelut jätehuollos-
ta leiripalokuntaan ja sai-
raalaan. 15-vuotiaat johta-
jat sekä aikuiset partiolai-
set rakensivat suuren leirin
Jämijärven Hämeenkan-
kaalle ja huolehtivat ohjel-
masta täysin vapaaehtois-
työnä.

Aihkin suunnittelussa
kiinnitettiin tavanomaista
enemmän huomiota ympä-
ristöystävällisyyteen. Lei-
rille ja takaisin kuljettiin
pääosin junalla ja jätteiden
määrä pyrittiin pitämään
mahdollisimman pienenä.
Leiristä syntyvät hiilidiok-
sidipäästöt kompensoitiin
osallistumalla kasvihuone-
päästöjä vähentävän hank-
keen tukemiseen. Noin
prosentti leirin osallistu-
mismaksuista eli noin
6.000 euroa käytetään bio-
massavoimaloiden raken-
tamiseen, joilla korvataan
nykyiset dieselvoimalat Bi-
harin osavaltiossa Intiassa.

Haagassa toimivat tyttö-
lippukunta Haagan Sir-
kut, poikalippukunta Haa-
gan Eräveikot sekä tyttö-
lippukunta Suosirrit. Lisää
tietoa partiotoiminnasta
www.liitypartioon.net.

Anna Tuominen

Haagan Sirkut viihtyivät kesän
suurimmalla partioleirillä

"Jos siel tulee nälkäsii karhui vastaan, niin tullaan takaisin." Huunonen, Ritvanen, Suur-
aho, Korhonen, Nummela ja Asikainen miettivät mihin suuntaan lähtisivät. Kuvat Timo
Vehviläinen

Tytöt matkalla kohti ensimmäistä rastia, jolla odottaa jalkapallo-ottelu Liverpoolin An-
field Road -stadionilla.

Tukea nuorten ja lapsi-
perheiden arkeen tarvi-
taan! Joka päivä voi leh-
distä lukea miksi. Lapsiin
kohdistuvien ongelmien
ennaltaehkäisevien palve-
lujen alibudjetointi tuottaa
karua tulosta. Subjektiivi-
nen päivähoito-oikeus on
ainoa, mitä lapsiperheiltä
ei ole säästötalkoissa vie-
ty. Ilman sitä ei olisi koti-
hoidontukeakaan. Harva
käyttää päivähoidon pal-
veluja yli tarpeen. Päivä-
hoito on yhteisöllistä lap-
sen ja perheen tukemista.
Siksi ryhmäkoon pienen-
täminen olisi kaikkien etu.

Lähipäiväkotien ja -
koulujen lakkauttamisuh-
ka lisää perheiden epävar-
muutta tulevaisuudesta.
Leikkipuistojen lakkaut-
tamistakin on väläytelty,
vaikka koululaisten ilta-
päivä- ja kesätoiminta on
nyt jo enimmäkseen leik-

kipuistojen vähäisen hen-
kilöstön varassa. Päätök-
set, jotka lisäävät yhteis-
kunnan kahtiajakoa, eivät
ole sosiaalisesti kestäviä.

Suomen ja Helsingin
talousnäkymät huolestut-
tavat monia. Silti uudetkin
alueet tarvitsevat päivä-
kotinsa ja koulunsa. Aina-
kin 1–4 -luokkien tulee ol-
la lähellä kotia. Isommat
oppilaat voivat kulkea pi-
temmälle, kunhan matka
on turvallinen. On kohtuu-
tonta siirtää asukkaille jo
luvattuja kouluhankkeita
vuosilla eteenpäin. Mo-
dernit ja kodikkaat parak-
kikoulurakennukset ovat
oppilaiden ja opettajien
suosiossa. Niitä on saata-
vissa nopeastikin kiirei-
simpiin koulutilatarpei-
siin. Kosteuden vaurioitta-
missa tiloissa ei pidä jou-
tua opiskelemaan tervey-
tensä menettämisen uhal-

la.
Eri-ikäisillä ja eri elä-

mäntilanteissa olevilla on
kullakin omat huolensa.
Muuttovaltaisessa Helsin-
gissä läheskään kaikilla ei
ole tukiverkostoja suku-
laisista ja vanhoista ystä-
vistä. Huoli omasta selviä-
misestä sairauden kanssa
tai hoidon saamisesta
ajoissa on monelle arjen
pelko.

Arkeamme uhkaa
myös reaaliajassa uutisoi-
tu Georgian sota. Sodan
arki vyöryy olohuonei-
siimme ja myös lastemme
arkeen. Tuleeko sota tän-
ne? Kysyy moni lapsi.
Kysymyksiä on paljon,
mutta vastauksia vähän. 

Varmaa on, että ilman
sosiaalisen ja taloudelli-
sen oikeudenmukaisuuden
lisäämistä maailman rau-
ha ei etene. Vihollisku-
vien varassa toimiminen

lisää sodan uhkaa kaik-
kialla. Rauhan työ alkaa
kotoa ja lähiympäristöstä.
Se ei ole helppoa, mutta
mahdollista. Lasten ja
nuorten tulevaisuuden ta-
kia on viisainta puuttua
ajoissa. "Rauhaan ei ole
tietä. Rauha on tie!"

Sirkku Ingervo
erityisopettaja, äiti

sosiaalilautakunnan
jäsen

kaupunginvaltuutettu
(vihr.)

www.sirkkuingervo.fi

Yhteiset lapsemme

Musiikista vastaavat Esa Pakarinen jr. ja
Matti Räsänen.

Torilla voit tavata 
kunnallisvaaliehdokkaita.

Etelä-Haagan kirjasto myy 
poistokirjoja.

Paikalliset yhdistykset esittelevät 
toimintaansa.

Paistettua makkaraa ja 
vohveleita 

sekä arpajaiset.

Tervetuloa Haagan Markkinoille!
Markkinat järjestää kaupunginosayhdistys

Pro Haaga – Pro Haga ry

Haagan Markkinat 
Haagan torilla
lauantaina 6.9.
klo 10.00–13.00
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