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Päätoimittajan terveiset

Hyvää syksyn alkua kaikille. Lippukunnan syyskausi on käynnistynyt vilkkaana.
Tosin ei kovin suurta taukoa toiminnassa ollut kesälläkään. Alueleiri, RUUTI 05, oli
kesän merkittävin tapahtuma. Syyskausi puolestaan alkoi II- ja III- luokkien riihityksellä
ja yhteisellä metsäretkellä.
Kädessäsi oleva HÄMY on jo viideskymmenes numero. Muutama numero
sitten juhlimme lehden kymmenvuotispäivää. Runsas yksitoista vuotta sitten,
22.8.1994, ilmestyi ensimmäinen HÄMY. Viisikymmentä numeroa ja yksitoista vuotta,
se tekee noin 4,5 numeroa/vuosi.
Neljätoista ensimmäistä numeroa HÄMYN nimen layout näytti seuraavalta:

Tämän jälkeen siirryttiin vieläkin käytössä olevaan otsikkoon. Sitä ei kuluneina
vuosina ole kummemmin moitittu, joten muutokseen ei ole katsottu olevan aihetta.
Jatketaan samalla otsikolla eteenpäin. Muuten päätoimittaja on erittäin kiitollinen
kaikista
lehden
sisältöä,
ulkonäköä
yms
koskevista
kommenteista
ja
parannusehdotuksista.
Samoin, jos joku lippukunnan nuoremmista johtajista tuntee kiinnostusta
päätoimittajan pestiin, ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun. Kerron mielelläni, mitä
päätoimittajan pestiin kuuluu, paljonko se vaatii ajankäyttöä ja ennen kaikkea, kuinka
mukavaa se on.

PARTIO – TAPA ELÄÄ
Olet varmaan kuullut monesti sanottavan, että partio on tapa elää. Oletko
kuitenkaan koskaan miettinyt millainen elämäntapa se on sinulle? Riittääkö koloilta
kerran viikossa, tarvitsetko partioretkiä vähintään yhden kuukaudessa vai viekö partio
kenties lähes kaiken vapaa-aikasi ja lähes kaikki ystäväsikin ovat partiolaisia?
Olen aina ollut innokas partiolainen, mutta viime aikoina olen tajunnut
lopullisesti kuuluvani elämäntapapartiolaisten joukkoon. Venlan ilmestyttyä pilkkeenä
silmäkulmaan olen tajunnut olevani suorastaan riippuvainen partiosta ja kaikista
mukavista partiolaisista sekä partiomuistoista. Viimeisen vuoden aikana olen ehkä
eniten kaivannut nukkumista ulkona makuupussissa. Kesä ilman partioleiriä ja telttaöitä
ei tuntunut lainkaan aidolta kesältä. Edelleenkin ajattelen kaihoisasti riihitystä ja järven
pintaan heijastuvaa täysikuuta. Jos olisin sillä hetkellä voinut heittää yhden toiveen
olisin taatusti siirtynyt hetkellisesti vuodella eteenpäin ja jäänyt laavuun nukkumaan
vartiolaisten kanssa.
Monet kaverit ovat kysyneet haittaako lapsi harrastuksia. Kerrottuani syksyn
vilkkaasta toiminnasta he ovat todenneet, että partiohan on kuitenkin hyvä tapa elää ja
siirtää myös seuraaville sukupolville. Muut harrastukset ovat vuosien kuluessa jääneet,
mutta elämäntapaansa ei voi muuttaa. Kerran partiolainen on aina partiolainen.
Toivottavasti olet samaa mieltä ja ensi kesänä telttaillaan yhdessä!
Piia

LAUMOJEN KOKOONTUMISAJAT OVAT SEURAAVAT:
Hallin poikalauma Haukat kokoontuu kololla ma klo 18-19.30. Lj:t Tuitsi ja Harppa (Tuija
ja Harri Manneri).
Hallin tyttölauma Marsutiivit kokoontuu kololla ti klo 18-19.30. Lj:t Vili ja
Kassu.(Vilmaliina Yrjölä-Hanka ja Kaisa Rautiainen)
Lahdenkylän lauma Sisiliskot kokoontuu Lahden koululla ma klo 17.30-19. Lj:t Anu ja
Susu. (Annikki Harjumäki ja Susanna Yläjärvi)

Tässä yhteydessä toivotamme Annikki Harjumäen 15 vuoden
tauon jälkeen tervetulleeksi takaisin Kotkien toimintaan. Toki
Anu on koko ajan ollut lujasti partiossa mukana. Mäntänvuoren
Partiolaiset, Mäntän alue, Hämeen piiri ja Suomen partiolaiset
ovat kaikki olleet hänen toiminta-alueenaan.

MARSUTIIVIT SAAPUMASSA RUUTI 05 LEIRILLE (Kuva: Tuitsi)

JOHTAJIEN SUUNNITTELUILTA
Kotkien aikuiset johtajat kokoontuivat ennen toimintakauden alkua, elokuun
puolessavälissä, hieman rentoutumaan ja suunnittelemaan tulevan syksyn toimintaa.
Ilahduttavan moni johtaja ehti Vekurin rannalle pelaamaan, keskustelemaan,
saunomaan ja makkaraa syömään.

II- JA III-LUOKAN RIIHITYSRETKI
Yte järjesti vartiolaisille II- ja III-luokan riihitysretken Vekurinjärvi kiertäen 20.21.8. Reippaasti vartiolaiset lenkkinsä tekivät. Yöpyminen oli Lammassaaressa, jonne
vartiolaisia seurasi metsästä kuvassa näkyvä yllätysvieraskin.

Kuva: Piia Stenhäll
Onneksi vieraan pannassa oli omistajan kännykkänumero niin että kiltti ja
seurallinen vieras voitiin palauttaa oikeaan paikkaan.

MERIKOTKIKSI SAIMAALLE
Perjantaina 26.8 klo:14:30 lähdimme kololtamme kohti Joutsenoa jossa odotti
Joutsenon Nuotioveljesten oma purjelaiva Toveri. Matka kesti noin 4-5 tuntia ja
pysähdyimme Utin ABC:llä syömässä ja jatkoimme sieltä suoraan Joutsenoon.
Sitten odotettu hetki: laiva oli laiturissa ja kohta lähdettäisiin. Purimme kaikki tavarat
laivaan ja kokkimme Ilona kävi Harrin kanssa vielä maito- ja juusto-ostoksilla
kaupungilla. Kun tavarat oli ”messissä” (miehistön osa laivassa) niin saimme kantaa
vielä puita laivan kaminaa varten. Kun kaikki oli valmista niin pidettiin kannella
neuvonpito ja jaettiin ”vahdit”. Oli kansivahti ja vapaavahti: kansivahti ohjasi laivaa ja
teki muita hommia kannella, vapaavahti taas oli vapaalla ja sai tehdä kannen alla mitä
lystäsi (toki laivan sääntöjen alaisuudessa). Vahdit vaihdettiin aina määräaikoina.
Neuvonpidossa nostettiin myös lippu.
Starttasimme koneen ja huristimme kohti Satamosaarta jossa meidän oli tarkoitus
yöpyä vierasvenesatamassa. Matka sujui hyvin mutta puolessa välissä matkaa meidät
saavutti tummat pilvet ja jouduimme pienehköön myrskyyn joka keinutti laivaa aika
paljon. Minusta myrsky oli oikeastaan kiva juttu, saatiin vähän meininkiä muuten kovin
rauhalliseen matkantekoon. Saimme kuitenkin ajettua laivan turvallisesti satamaan
jossa toiset veneilijät kiinnittivät laivamme laituriin. Satamassa laivakeittiö tarjosi
iltapalaa. Sitten painuttiin pehkuihin.
Saturday 27th August 07:32 am eli seuraava aamu. Kurkistus ulos: jess, enää ei
sada ja pesemään naama ja hampaat kannelle, sitten aamupalaa. Aamupalan jälkeen
oli mahdollisuus käydä uimassa saaren uimarannassa. Lähdimme ulapalle ja nostimme
purjeet. Matkasimme purjeilla pitkään ja hitaasti kunnes saimme parempaa tuulta.
Saattoi olla keskipäivä tai vähän yli kun ajoimme eräästä kanavasta ja Eki opetti
iltapäivällä meille ”Apinannyrkin” tekoa. Jossain vaiheessa iltapäivällä laskimme purjeet
joka oli kiireistä hommaa jossa lähes kaikki tekivät jotain.
Sitten laskimme n. klo. 17:00 vierasvenesatamaan jossa oli Harrin kapteenimme
tuntemaa porukkaa. He olivat jo lämmittäneet saunan ja saunoimme heidän jälkeensä.
Saunan jälkeen oli iltanuotio ja sitten nukkumaan.
Sunday 28th August 06:37 am eli viimeinen aamu. Ensin aamupalaa ja sitten lähtö
takaisin kohti Joutsenoa. Ajoimme sunnuntaina ainoastaan moottorilla sillä aikataulu oli
vähän tiukempi. Pysähdyimme matkan varrella lounaalle Etelä-Karjalan partiopiirin
partiolaisten leirialueelle, Hepohiekalle. Paikka oli ihan hieno ja ruoan jälkeen kävimme
kaikki maissa. Siellä oli hiekkaranta ja pienehkö puinen maailmanpyörä joka oli aika
hieno ”viritys”. Alueella oli myös hirsirakennuksia ja muuta sellaista.
Matka jatkui ja hurautimme suoraan Joutsenoon, josta lähtö kotiin. Matkalla seurue
hajoili vähän tankkaus- ja muiden taukojen takia. Lopulta kaikki olivat perillä kotona.
Antti Helske

RUUTI-LEIRILLÄ OLI SATEISTA, MUTTA MUKAVAA!
Tuitsin tekemä Hämyn gallup paljastaa parhaimmat ja pahimmat muistot alueelliselta
Ruuti-kesäleiriltä, jolle KuKo osallistui 9 sudenpennun ja 10 vartiolaisen voimin.
Tätä Hämy kysyi:
1. Mikä leirillä oli kivointa?
2. Mikä oli kamalinta?
3. Mitä uutta opit?
Ja näin leiriläiset vastasivat:
Anniina Puhakka 8 v
1. Kun sai uusia kavereita.
2. Se että satoi ja oli kylmää.
3. Rakentamaan rinkkatelinettä.
Elias Lius 10 v
1. Vesipullorakettien rakentaminen ja ampuminen.
2. Teltan kova alusta.
3. Valamaan kynttilöitä.
Sampo Lehtinen 11 v
1. Camera obscura –toimintapiste tai radiosuunnistus.
2. Ensimmäisten leiripäivien keli, tuli vähän turhan paljon vettä.
3. Käyttämään radiopuhelinta.
Tiia-Mariia Rantala 13 v
1. Saariseikkailu, jossa tehtiin tennispallotykki.
2. Että satoi niin paljon.
3. Tekemään puukon.

KUOREVEDEN KOTKIEN VANHEMPAINILTA
Vielä tämän syksyn aikana järjestetään Kuoreveden Kotkien
vanhemmille iltatilaisuus jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Näitä
asioita ovat mm ensi kesän piirileiri, ILVES 06, uudet partiopaidat ja
muut vaatteet, yms.
Tarkka ajankohta ei ole vielä selvillä.

PARTIOKAUDEN AVAJAISRETKI 21.8. MAKASIINIVUORELLE
Sadetta oli luvassa ja jo aamusta asti oli vettä myös ilmassa, mutta säähän on
vain pukeutumiskysymys!
Parkkipaikalla nähtiin ja vartiolaisia, jotka olivat viettäneet riihitys-retkeä jo
edellisestä illasta asti. Nousu vuorelle oli paikoitellen jyrkkä, mutta hyvin sinne pääsivät
ja jaksoivat kaikki nousta.

Nuotion teko alkoi puiden etsimisestä ja pian lämmittikin iso nuotio sen
ympärille kokoontuneita. Seuraavaksi makkaranpaistokeppien etsintä ja vuoleminen ja
niin päästiin paistamaan nuotiohodareita Tuitsin reseptillä. Hyvin riitti nuorimpienkin
kärsivällisyys paistaa taikinaa niin, että se ehti kypsyä ja nakki lämmitä sopivasti.
Vieraaksi tuli yllättäen vuoren erakko (vai ritari?), joka toi sudenpennuille
lauman omat kirjat, joihin kirjoitetaan muistoksi alkavan kauden tapahtumat.
Paluumatka alamäkeen sujuikin jo helpommin, vaikka rinne oli alaspäin
kuljettaessa vieläkin liukkaamman oloinen ja taidettiin reittikin valita louhikkojen kautta!
Teksti ja kuva: Helena ja Olli Puttonen
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Laurille on syntynyt 3.7.2005 pieni
tyttö, Venla Katriina.
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