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Talvella Susihukat 
taiteilivat valtavan
RÖME-tunnuksen lumeen. 

Valmiista teoksesta otettiin 
ilmakuva.

HILJAINEN YSTÄVÄMME 
MELVIN

Toisten kuunteleminen ja 
puheenvuoron antaminen 
on tärkeää. Tästä susihukkia 
muistutti kevään aikana mas-
kottimme Melvin.

Sudenpentu, jolla oli Melvin 
kädessään sai puheenvuoron 
muiden kuunnellessa hiljaa.

Kuuntelemisen taitoa harjoi-
teltiin ja kevään aikana yhdessä 
ja se onnistuikin kaikilta susi-
hukilta todella hienosti.

Melvin haluaakin kiittää susi-
hukkia hyvästä työstä ja odot-
taa jo innolla tulevaa suden-
pentujen syksyä:

”Tuolloin varmasti kuulemme 
jokaiselta kesän tapahtumista 
- ja kuuntelemme ne jokaisen 
omaa vuoroa kunnioittaen!”

Melvin kesätunnelmissa.

LÖYDÄTKÖ
OIKEAN
REITIN?



LEIRILLÄ
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YÖRETKI KOLOLLA
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LEIRILLÄ KOETTUA

” Seppo-pelissä oli tulitikkuarvoituksia, sana-ar-
voituksia ja arvioitiin kipossa olevia puunappien 
määrää (niitä oli 199 kpl).

Olisimme päässeet Aleksin kanssa kipinävuoroon 

klo 11-12 yöllä, mutta uni voitti ja samoaja Pinja 
joutui olemaan kipinässä yksin.

Kaiken kaikkiaan leiri oli kiva! 

  - Niklas

Kuvassa (vasemmalta): Olivia-Maria, Niklas, Anton, Aleksi, Ella ja Samuli

RÖMEN TALVILEIRI 2022: !!

KAATUVA KARHU
KAATUVA KARHU

 Kirjoittaneet:
 Mia, Serena, Anton, Niklas, 

Samuli ja Aleksi. 
Apuakelana toimi Inari.

RETKELLÄ METSÄSSÄ

Krister opettaa erätaitoja.

Susihukat tekivät retken 
partiolaisten grillauspaikalle 
Röykässä.

Ulkoilu metsässä oli kaikkien 
mielestä tervetullutta 
vaihtelua Kevään aikana 
suoritettaville toimittaja- 
ja mediamerkkien 
partiotehtäville.
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TEEMA: KERÄÄ ROSKAT!
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KERÄTTIIN 
ROSKIA!

Leevi ja Richard  (”Riksu”)

Olivia-Maria, Ella, Sara, Mia ja Oliver

”
Siivosimme 
K-Market 

Röykän edestä ja 
kauempaakin.

Näet kuvasta, että 
monta pussillista 

löytyi!
Christian

SUSIHUKKIEN LAHJA 
ÄIDEILLE

Äitienpäivän edellä Susi-
hukat keräsivät roskia ja 
siivosivat Röykän kylän 
tienvarsia.

Jokainen teki ahkerasti 
töitä ja roskia kertyikin 
melkoinen kasa. Kerätyt 
roskat kierrätettiin ja nyt 
Röykkä on vieläkin viihtyi-
sämpi.

Koloilta venyi hieman yli-
ajalle kun roskien keruuta 
ei oltaisi millään maltet-
tu lopettaa. Tämähän on 
hauskaa!

Roskien keruun Susihukat 
halusivat omistaa lahjaksi 
kaikille äideille.

SIIV
OA 

ROSKAT!

KIER
RÄTÄ!

SUSIHUKAT MUISTUTTAVAT



MINULLE TÄRKEÄ ESINE
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MINULLE TÄRKEÄ ESINE
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KOLOILLASSA ESITTELYSSÄ:

MINULLE TÄRKEÄ 
ESINE

MINULLE TÄRKEIN ON ..

Susihukat pitivät koloillan, 
johon halukkaat saivat tuo-
da itselleen tärkeän asian tai 
esineen. 

Kaikki saivat haluamallaan ta-

valla esitellä esineen toisille. 

Lisäksi annettiin mahdollisuus 
esittää kysymyksiä. Monia 
kiinnostikin erityisesti yksi ky-
symys: miksi juuri tämä esine 
on sinulle tärkeä?

Näimme monenlaisia leluja, 
kameroita, unikavereita ja kuu-
limme tapahtumia ja tarinoita 
niiden takana.

Toisille tärkeitä asioita osat-
tiin arvostaa ja omaa esitellä 
rohkeasti.

Esittelyn jälkeen kaikki saivat 
mahdollisuuden viedä oman 
tärkeimmän esineensä kuvat-
tavaksi.

Kuvaus jännitti joitakin unika-
vereita suuresti, mutta kaikki 
lopulta suostuivat kuvaan - 
vaikkapa sitten piilosta kurk-
kien!

”
Baby-Yoda 
on Riksun 
lempilelu.
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MITÄ PARTIO ON?
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SUSIHUKAT PIIRTÄVÄT JA KIRJOITTAVAT:

MITÄ PARTIO ON?
MEIDÄN PARTIO

Susihukat tekivät kevään 
aikana erilaisia tehtäviä joissa 
pohdittiin mitä partio on tai 
millaista sen toivottaisiin 
olevan.

Monien mielessä on luonto ja 
retkeily, mutta myös yhdessä 
tekeminen, kaverit ja muiden 
elämäntaitojen harjoittelu 
muistettiin.

Kevään aikana syntyneitä 
piirroksia, tarinoita, muistoja, 
toiveita ja mielikuvituksen 
tuotteita on kerätty tämän 
lehden sivuille.

PARTIO-OHJELMA

Partiotoiminnan ydin on 
partio-ohjelma, joka perustuu 
partion arvoihin ja ihanteisiin. 

Partio-ohjelmassa on luon-
to- ja retkeilyaiheita, mutta 
nykyään partiontoiminnan 
sisältöön kuuluu ikäkaudes-
ta riippuen laajalti muitakin 
opittavia taitoja ja tehtäviä.

RÖMEn Susihukat seuraavat 
Suomen Partiolaisten suunni-
telemaa partio-ohjelmaa. Se 
löytyy verkosta osoitteesta:

partio-ohjelma.fi

http://partio-ohjelma.fi


PARTIOTARINOITA
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AKELOIDEN KESÄTERVEISET
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PARTIOTARINOITA
TOTTA JA TARUA

Susihukat ovat kirjoittaneet 
omia  partiotarinoita. 

Osa tarinoista on kertomuksia 
Partiossa koetuista asioista ja 
toisissa on annettu mielikuvi-
tuksen lentää vapaasti. 

Jokainen susihukkien partio-
tarina on mukavaa luettavaa!

METSÄ

Metsä on rauhallinen ja mukava 
paikka.

Metsässä pitää olla hiljaa koska 
se on eläinten koti. 

Metsässä on myös paljon kasveja 
ja puita ja siellä voi nähdä eläi-
miä ja hyönteisiä.

— Oliver 

RAUHASSA PARTIOSSA!

Me haluaisimme, että partiossa 
olisi rauhallista ja siellä ei huu-
dettaisi toisten päälle.

Toisia ei saa satuttaa, eikä ärsyt-
tää tahallaan.

Ei pitäisi pelleillä niin paljon, 
mutta joskus se on vaikeaa

Tälläinen partio olisi kiva.

 — Riksu ja Eemeli

METSÄRETKI

Olipa kerran partioryhmä, joka 
kokoontui metsään.

Ensin aloitettiin leirin rakennus. 

Pystytettiin teltta ja sytytettiin 
nuotio.

Nuotion sytytys menikin pieleen 
ja tuli levisi metsään!

Onneksi Ilkka oli tuonut va-
ra-sangon.  Kartalta löytyi puro 
ja partiolaiset menivät hakemaan 
vettä.

Palo saatiin sammutettua

— Christian, Olivia-Maria, Sara ja Leevi

Kevät on ollut Susihukille uuden 
opettelua, sääntöihin sitoutumista, toisten 
huomioonottamista, mukavia leikkejä ja ulkoilua. 

Vuodenvaihteessa johtajiston hieman vaihtuessa, 
ottivat Susihukat Sarpan hienosti porukkaan 
mukaan. Yhdessä olemme opetelleet tuntemaan 
toisiamme. 

Kiitos hienosti sujuneesta talvesta ja keväästä. 
Toivottavasti kaikilla on ollut yhtä hauskaa kuin 
meillä Akeloilla!

Haluamme toivottaa teille kaikille ihanille 
Susihukille ja teidän perheillenne oikein hyvää ja 
lämmintä kesää! 

Nähdään taas syksyllä!

Akelat,

KIITOS!

Sarppa Inari
- Apu-akelaIlkka




