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Päätoimittajan terveiset
Kuoreveden Kotkien vuosikokous oli 20.2.2005. Merkittävin uutinen
vuosikokouksesta on lippukunnanjohtajan vaihtuminen. Kahdeksantoista vuotta
on lippukunnanjohtajana ollut kohteliaasti sanottuna ”kypsässä iässä” oleva
mies. (Markku Kokkonen 1987-1989, Juhani Stenhäll 1990-1998 ja Erkki
Rautiainen 1999-2004). Nyt asiaan tuli kerralla muutos, Ekin ilmoitettua
halunsa vetäytyä hieman taaemmalle, valittiin uudeksi lippukunnanjohtajaksi
Piia Stenhäll. Piian terveiset toisaalla tässä lehdessä.
Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet:
Piia Stenhäll
Erkki Rautianen
Tuija Manneri
Ilona Helske
Juhani Hanka
Jussi Puhakka

Lippukunnanjohtaja
Lippukunnan vj / Retkeily
Sudenpentutoiminta
Vanhempien edustaja
Vartiotoiminta
Sihteeri

Muita toimihenkilöitä:
Esko Kurki
Erkki Rautiainen
Juhani Stenhäll

Rahastonhoitaja
Kalustonhoitaja / Jäsensihteeri
Merkkiasiamies

KOKO PERHEEN PARAATIPÄIVÄ
TAMPEREELLA 15.5.2005
Perinteiselle paraatimatkalle toivotaan tänä keväänä mukaan
erityisesti myös partiolaisten vanhempia. Ratinan stadionilla
pidettävässä uudistuneessa paraatijuhlassa heille riittää tilaa
katsomossa ja paraatin jälkeinen ohjelmatarjonta sopii koko perheelle.
Lippukunta huolehtii lasten valvonnasta Särkänniemessä. Mikäli
perheet haluavat osallistua muuhun oheisohjelmaan (konsertti,
museot, Eden) tulee vanhempien mennä lasten mukana.
Ilmoittautumiset 27.4 Mennessä Ekille tai Piialle. Seuraa ilmoittelua!

Lippukunta on jälleen ollut näkyvästi esillä lehdistössä. Vuosikokous ja
”Vanhojen Kotkien Kokoontuminen” huomioitiin usessa lehdessä (kiitos
Tuitsin). Lippukunnan talvileiriä esiteltiin Koillis-Hämeen runsaasti kuvitetussa
artikkelissa ja KMV:ssä . Hämyn päätoimittajalla oli tilaisuus esitellä
mielipiteitään palkitsemisesta partiossa Yhteishyvä-lehdessä.
Terveisiä kevätpiirikokouksesta. Hämeen Partiolaiset ry:n kevätkokous
pidettiin 19.3.2005 Toijalassa. Merkittävin asia kokouksessa oli, että nyt
vihdoinkin lopetettiin virallisesti Hämeen Partiopoikien ja Hämeen Partiotyttöjen
toiminta. Em yhdistykset ovat vuosia olleet vain paperilla.
Toinen, tosin vasta hyvin alullaan oleva asia, on Suomen Partiolaisten
käynnistämä hanke partiopiirien vähentämiseksi. Tämän tiimoilta Hämeen
Partiolaiset ja Keski-Suomen Partiolaiset ovat käyneet ensimmäiset alustavat
keskustelunsa.
Asia kiinnostaa Kotkia, koska Jämsä on mielenkiintoinen kaupunki.
Kuoreveden ja Jämsän yhdistymisen jälkeen Jämsä on ollut ainoita kaupunkeja
jossa partiolippukunnat eli Kuoreveden Kotkat, Jämsätytöt, Leirisudet ja
Kaipolan Tiirat ovat kuuluneet kahteen eri partiopiiriin. Jämsän ja Längelmäen
mahdollinen
liitos
tuo
sitten
kaupunkiin
toisenkin
Hämäläisen
partiolippukunnan, Längelmäen partiolaiset.

LIPPUKUNNAN OMAT SIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA:
www.lpk.partio.fi/hp/kuko/

LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEISET
Astuin helmikuussa pitkän harkinnan jälkeen Ekin suuriin saappaisiin
lippukunnanjohtajana. Ohjenuorakseni sain toteuttaa parhaani mukaan
Suomen partiolaisten menossa olevaa kolmivuotisteemaa partiolainen osaa!
Mutta mitä tuo osaaminen oikeastaan on? Se voi olla yhtä hyvin laulutaitoa
kuin hyvien käytöstapojen hallintaa tai mitä tahansa siltä väliltä. Jokainen osaa
jotakin, mutta jokainen voi myös oppia jotakin.
Omassa lippukunnassamme osaamisessa on tänä vuonna päätetty keskittyä
erityisesti retkeily- ja luonnossaliikkumistaitojen kehittämiseen. Lippukunnan
tavoitteena on kannustaa laumoja ja vartioita toimimaan luonnossa yksin ja
yhdessä. Olennaisena osana harjoittelua on omien taitojen tunnistaminen ja
vastuun ottaminen omasta itsestään. Itselleni suurin haaste taitaa olla opetella
käyttämään puukkoa ja kirvestä paremmin ja tehokkaammin. Mikä on sinun
haasteesi?
Lähiaikoina opitut taidot pääsevät todelliseen testiin vuoden päästä
heinäkuussa kun Hämäläiset sudenpennut, vartiolaiset ja johtajat kokoontuvat
Padasjoelle ILVES 2006 piirileirille. Leirille odotetaan yhteensä noin 2500
partiolaista ympäri Hämettä. Luvassa on unohtamattomia elämyksiä. Suurleiriä
ajatellen on hyvä lähteä rohkeasti testaamaan omaa osaamistaan niin tulevan
kesän alueleirillä kuin jokaiselle lippukunnan pienemmälle retkellekin.
Itse sain esimakua meidän lippukunnan osaamisesta osallistuessani
pääsiäisenä ensimmäistä kertaa Kotkien leirille. Saatoin ylpeänä havaita, että
olen saanut johdettavakseni erittäin osaavan ja toimivan lippukunnan. Tälläkin
leirillä kaikki oppivat varmasti myös jotakin uutta – edes sen, että aamupuuroon
voi piilottaa vaikka pääsiäisrakeita. Jatketaan samaan malliin yhdessä
opetellen ja hymyillään kun tavataan!
Partiovasemmalla kaikkia tervehtien Piia
( puh. 050-5282805 / 4747730 )

MÄNTÄN ALUEEN KESÄLEIRI
RUUTI 05
27.6. – 2.7.2005 (sudenpennut 30.6. – 2.7.)
Hämeen Partiolaisten Mäntän alueen kesäleiri järjestetään Kurun
Vaakaniemessä.
Kuoreveden Kotkat ovat mukana tekemässä leiriä ja
osallistumassa sille.
Leiristä tulee erillinen ilmoittautumislomake.
Leirimaksu (lippukunnan kompensaation jälkeen) on
sudenpennuilta 20€ ja vartiolaisilta 30€.

PARTIOLAISTEN KIRKKOPYHÄ 24.4.2005
Partiolaisten kirkkopyhää vietetään partioviikolla 24.4.2005. Kuorevedellä
kaikkien partiolaisten vanhempineen toivotaan osallistuvan klo 10.00 alkavaan
perhejumalanpalvelukseen partiopuvussa.
Jumalanpalveluksen jälkeen
partiolaiset tarjoavat kirkkokahvit kirkon pihamaalla. Lisäksi ohjelmassa on
lupauksenanto ja kirkkoon tutustumista.

TERVETULOA!

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

Kiitos kaikille toimintaamme talkoissa tai muuten
tukeneille.

