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Päätoimittajan terveiset 
 
  Hyvää Uutta vuotta kaikille lukijoille. Luodaan näin aluksi pieni katsaus tähän 
vuoteen ja siihen mitä se tuo lippukunnalle. 
  Tänä vuonna Hämeen Partiolaisten piirileiri ILVES 06 tulee olemaan suurin 
tapahtumamme. Hieman lisää tietoja leiristä toisaalla tässä lehdessä. 
Tarkempia tietoja löytyy mm Hämeen Partiolaisten omilta ILVES 06 sivuilta 
netistä. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella (14.2.2006 
mennessä). 
  Muuten lippukuntamme jatkaa toimintaansa tutuilla ja turvallisilla linjoilla. 
Vuosikokouksessa kaikki lippukuntamme jäsenet voivat vaikuttaa lippukunnan 
tulevaisuuteen. Vuosikokouskutsu on alempana tällä sivulla.  
  Osallistukaa Ollin Kilpaan, Hämeen piirin lippukuntien väliseen 
hiihtokilpailuun. Kilpailukortteja saa johtajilta tai Hämeen Partiolaisten WWW-
sivulta, kohdasta lomakkeet. Kisa kestää maaliskuun loppuun asti.  
  Tänä vuonna, ja jo alkuvuodesta, on mukaan aikovien vartiolaisten, vaeltajien 
ja johtajien ilmoittauduttava vuoden 2007 suurelle Juhla-Jamboreelle 
Englantiin. Tarkkailkaa lehtiä ja seuratkaa tiedottamista. 
 
 

 
KUOREVEDEN KOTKIEN VUOSIKOKOUS 

 
Partiolippukunta Kuoreveden Kotkat ry:n vuosikokous pidetään 

keskiviikkona 22.2.2006 klo 17.00 alkaen Lahden koululla 
Lahdenkylässä. Käsitellään lippukunnan säännöissä  

vuosikokoukselle määrätyt asiat. 
 

Tervetuloa                                                       Hallitus 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vartiolaispojat tempaisivat 
 
  Vartiolaispoikien tarmokas retkeily keväällä 2005 eli osallistuminen SP:n 
vartioiden aktivoimiskilpailuun tuotti tuloksenaan partiokaupan lahjakortteja 
joilla saatiin hankittua lippukunnalle kaksi uutta hyttysverkollista laavua. 
  Muistutetaan tässä yhteydessä lippukunnan jäseniä jälleen kerran siitä, että 
lippukunnalla on runsain mitoin erilaisia majoitteita, makuupusseja, rinkkoja, 
trangioita (=retkikeittimiä) ja muita retkeilyvarusteita. Näitä lainataan myös 
lippukunnan jäsenten yksityisille retkille. Lippukunnan kalustonhoitajana toimii 
Erkki Rautiainen, jonka kanssa lainaamisesta sovitaan. 
 

Uusi murskaava ennätys 
 
  Lippukunta teki Vilin organisoimassa advettikalentereiden myynnissä uuden 
loistavan ennätyksen,  163 myytyä kalenteria. Myyntipalkkioeurojen lisäksi 
lippukunnalle tuli palkinnoksi tällä myyntimäärällä myös hieno kupolimallinen 
vaellusteltta. Lämpimät kiitokset kaikille myyjille ja ostajille. 
 

HÄMY menestyi 
 
Kuoreveden Kotkien lippukuntalehti HÄMY menestyi hyvin Hämeen 
Partiolaisten järjestämässä lippukuntalehtikilpailussa. Kilpailuun osallistui 12 
lippukuntalehteä. Parhaaksi arvioitiin Tammelan Metsänkävijöiden 
METSÄKÄIT. Lisäksi neljä lehteä, yhtenä niistä HÄMY, sai kunniamaininnan.  
 
 

TAIMI-projektin avaus 
 
Kuoreveden Kotkien koko lippukunnan yhteinenTaimi-projektin aloitus 
tapahtuu 

 
MUISTELEMISPÄIVÄNÄ 22.2.2006 KLO 18.00 LAHDEN 
KOULULLA 
 
Tervetuloa mielikuvitusmatkalle Sambiaan. 
Matkalle tarvitset mukaan seikkailumieltä, partiohuivin ja ruokailuvälineet. 

 



Tietoa jäsentilanteesta 
 
  Kuoreveden Kotkien jäsenmäärä on muutaman vuoden ollut laskussa. Syynä 
tähän on ollut pääasiassa ikäluokkien pieneneminen. Nyt näyttäisi siltä, että 
jäsenmäärän pieneneminen on saatu pysäytettyä. Jäsenmäärä vuoden 2005 
lopussa oli aivan sama (84 jäsentä) kuin vuonna 2004. Nyt aletaan yhteisin 
ponnistuksin nostamaan sitä. 

 

Lippukunnan joulujuhla taas yleisömenestys 
 
Lippukunnan joulujuhla keräsi taas runsaasti lippukunnan jäseniä ja heidän 
vanhempiaan seurakuntatalolle yhteiseen joulujuhlaan. Perinteinen 
jouluohjelma, lupausten anto ja palkitsemiset loivat partiomaisen 
joulutunnelman. Tilaisuuden päätti pukin vierailu ja puuro.   

 
Myyjäiset tuottivat hyvin 

 

 
 
 

  Yhdistysten yhteisissä joulumyyjäisissä oli lippukunta edellisvuosien 
tapaan mukana. Tänä vuonna tuotto oli poikkeuksellisen hyvä: 302€. 
Kiitokset myytävää valmistaneille sudenpennuille, vartiolaisille ja 
vanhemmille sekä myyjäispöytää ja kuusimyyntiä hoitaneille 



 
 

Hämeen Partiolaisten seuraava piirileiri Ilves 06 järjestetään Padesjoella Iso-
Hervon ympäristössä 26.7.-3.8.2006 (sudenpennut 26.-29.7.). Leirialue 
koeponnistettiin toissa kesänä yli 12 000 partiolaisen voimin ja hyväksi todettiin 
– kosteista olosuhteista huolimatta! Piirileirin aloittaa rakennusleiri 21.-25.7.06 
ja sen päättää purkuleiri 4.-7.8.06. 

Leirille voivat osallistua kaikki hämäläiset partiolaiset  sudenpennuista alkaen. 
Myös lippukuntien partioystävät Suomesta ja ulkomailta ovat tervetulleita.  Ilves 
06 tulee olemaan rehtien ja reippaiden hämäläisten perinteiden mukainen leiri, 
mutta mukaan mahtuu myös jotain uutta ja virkistävää! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kiitos kaikille toimintaamme talkoissa tai muuten tukeneille. 
 

 

HÄMY   Kuoreveden Kotkien 
tiedoituslehti 

Levikki noin 85 kpl       
Päätoimittaja J. Stenhäll 

LIPPUKUNNAN TALVILEIRI 
Kuoreveden Kotkien talvileiri pidetään 

10-12.3.2006 Särkiniemessä. 
Sudarit osallistuvat leirille 11-12.3.2006. 


