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Päätoimittajan terveiset
Vuosi on vaihtunut. Paljon meille lippukuntana tapahtui vuonna 2004. Oli
alueellinen sudenpentuleiri, oli TARUS suurleiri, oli retkiä ja muita tapahtumia.
Lippukunnan toimintakertomuksesta 2004 tulee erittäin monipuolinen.
Tänä vuonna alueellinen kesäleiri tulee olemaan suurin tapahtumamme. Leirin
nimeä ei vielä ole päätetty, mutta aika ja paikka on selvillä.
Kurun VAAKANIEMI kutsuu 27.6. – 2.7.2005 Mäntän alueen partiolaisia
yhteiselle leirille. Alustavien suunnitelmien mukaan vartioikäiset ovat leirillä
koko ajan ja sudenpennut kolme päivää. Suunnitelmat täsmentyvät kevään
kuluessa.
Pääsiäisenä olevaa talvileiriä odotellessa: Osallistukaa Ollin Kilpaan, Hämeen
piirin lippukuntien väliseen hiihtokilpaan, kilpailukortteja saa johtajilta. Kisa
kestää maaliskuun loppuun asti.

KUOREVEDEN KOTKIEN VUOSIKOKOUS
Partiolippukunta Kuoreveden Kotkat ry:n vuosikokous pidetään
sunnuntaina 20.2.2005 klo 12.00 alkaen Toimiupseerikerhon
Rantasaunalla. Käsitellään lippukunnan säännöissä vuosikokoukselle
määrätyt asiat.

VAELTAJAT, kokoontumiset alkavat, kevään ensimmäinen kerta lauantaina
15.1.2005 klo 11.00 alkaen kololla.
Lisätietoja Ellulta p. 050-3619100.

Lippukunnan Joulujuhla kokosi jälleen kerran paljon Kotkia ja heidän
vanhempiaan seurakuntatalolle. Hämyn päätoimittaja päätyi laskuissaan noin
85 henkeen. Muun ohjelman lisäksi tilaisuudessa jaettiin todella runsaasti
erilaisia vartiolaisten ja sudenpentujen luokka- ja suoritusmerkkejä.
Sudenpennuista luokkamerkkejä saivat seuraavat (toivottavasti tässä ovat
kaikki):
Susi:
Anni Manneri
Emmi Tamminen
Katariina Puhakka
Mikko Hanka
Hukka:
Veera Taipale
Helena Puttonen
Iiiris Viitiö
Veikka Ahlgren
Olli Lehtinen
Pikkuhukka: Anniina Puhakka

Myyntituottona lippukunnan pöydästä yhdistysten yhteisissä joulumyyjäisissä
ja kuusien myynnistä lippukunta sai toimintansa pyörittämiseen 390 €. Kiitos
lahjoittajille, myyjille ja ostajille.
HÄMYSTÄ kymmenen vuoden takaa:

LIPPUKUNNAN TALVILEIRI järjestetään Pääsiäisenä. Leiri
alkaa torstaina (kiirastorstai) 24.3. ja päättyy sunnuntaina (1.
Pääsiäispäivä) 27.3. Leirimaksu on 10 € / osallistuja. Vartiolaiset
ovat ainakin osan ajasta ulkomajotteissa. Sudenpennuille on
varattu sisämajoitus. Tarkemmat tiedot löytyvät
ilmoittautumislomakkeista ja aikanaan leirikirjeistä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä leirille on 15.2.2005.

KITTITUUBITALKOOT jatkuvat entiseen tapaan joka toinen tiistai klo 18.00
alkaen Kololla. Kyseessähän on vanhempien pyörittämä varainhankita
lippukunnalle, työnä kittituubien puhdistaminen Patrialle uusiokäyttöön. Tuoton
avulla voidaan pitää retkien ja leirien maksut alhaisina ja hankkia lippukunnalle
tarpeellista kalustoa. Talkoita on tällä hetkellä suunniteltu maaliskuulle asti,
jatkoa määritellään helmikuun aikana.
Talkoopäivät ja -porukat näkyvät alla olevasta taulukosta, ilmoitathan Ilona
Helskeelle 040-7156364, jos et pääse tulemaan vuorollasi. Myös uudet
talkoolaiset ovat tervetulleita, ota yhteys Ilonaan tai tule Kololle talkooaikaan.
Nimi
Stenhäll Juhani
Helske Ilona
Puttonen Olli
Somero Hannu
Helske Vesa
Haikara Tarja
Syvänen Mika
Helmivirta Martti
Lehtinen Harri
Riekki Kari
Rantala Jari
Taipale Anna-Maija
Sallinen Taina
Kannisto Satu
Neuvonen Hannu
Puhakka Jussi
Lius Lasse
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KEHITYSYHTEISTYÖTÄ:
Hanna Valolahden tyttövartio on suorittamassa kehitysyhteistyö-merkkiä.
Tähän liittyen on kololla 28.2.2005 asti keräyslaatikko, johon toimitetut
puhtaat ja ehjät vaatteet viedään UFF:n keräyspisteeseen. Tytöt (ja Hämyn
toimittaja) toivovat muidenkin lippukunnan jäsenten osallistuvan keräykseen.

”VANHOJEN KOTKIEN” KOKOONTUMINEN
Sunnuntaina 20.2.2005 lippukunnan vuosikokouksen jälkeen
klo 13.00 alkaen Toimiupseerikerhon Rantasaunalla.
Muistatko mitä partiossa tapahtui vuonna 1987? Entäs vuonna 1995? Tai 2004? Muistat tai
et, tule kertaamaan ja jakamaan muistosi!! Aluksi ohjelmassa on hieman virallisempi
muistelupätkä, jonka jälkeen tarjolla on pientä purtavaa sekä valokuvien katselua ja
muistojen verestämistä. Tulethan siis itse ja tuot myös kaverisi! Ota mukaan ruokailuvälineet
ja valokuvasi! Ilmottautumiset 14.2. mennessä Ellulle p.050-3619100 tai Piialle p. 0505282805.

HÄMY Kuoreveden Kotkien
tiedoituslehti
Levikki noin 85 kpl
Päätoimittaja J. Stenhäll

Kiitos kaikille toimintaamme talkoissa tai muuten tukeneille.

