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Päätoimittajan terveiset
Hyvää kevättä kaikille lukijoille. Piirileiri ILVES 06 lähestyy. Lippukunnastamme
on leirille lähdössä näillä näkymin 36 partiolaista. Onhan tässä toki ennen
ILVESTÄkin tiedossa monenmoista partiotapahtumaa. Maakunnallinen
Partioparaati ja Särkänniemipäivä 7.5.2006 on kevään odotetuin tapahtuma.
Tulevia leirejä ja retkiä silmälläpitäen päätoimittaja yrittää toisaalla tässä
lehdessä antaa perusohjeita oikeaoppiseen rinkan / repun pakkaamiseen.

Waeltajien Peli-Lilja 29.4.2006 Jokisalossa
Waeltajat suorittavat Peli-Liljan 29.4.2006 Jokisalossa.
Tarkoituksena on pelata erilaisia pelejä 24 tuntia. Aloitamme
lauantaina klo 15.00 ja lopetamme sunnuntaina klo 15.00.
Tarjolla on hyvää ruokaa, mukavaa seuraa ja ennen kaikkea
PALJON pelejä. Kaikki Waeltajat paikalle!

Sudenpennut virpoivat jälleen Vanhainkodilla
Lähes kaksikymmentä sudenpentua kymmenkunnan saattajan ohjaamana oli
virpomassa vanhuksille ”tuoreutta ja terveyttä” tänäkin Palmusunnuntaina.
Seurakuntapastori Elisabeth Vähäsöyrinki siunasi pentujen askartelemat
virpovitsat ennen toimitusta.

Kuva Piia Stenhäll

Vanhemmat katoilla
Muistamme tältä talvelta romahtaneet rakennukset ja pelastusviranomaisten
varoitukset lumikuormasta. Kuoreveden Kotkien vanhemmat hoitivat asiaa
omalta osaltaan tyhjentämällä yhden lauantaipäivän Patrian kattoja lumesta.
Kiitokset Patrialle toimintamme tukemisesta ja vanhemmille talkooavusta.

VILPERI tempaus
Hämeen Partiolaiset lahjoittivat partioviikolla lähes 3000 Vilperit ja
taulukäärön arvoitus kirjaa eri kohteisiin. Kuoreveden Kotkat osallistuivat
hyväntekeväisyystempaukseen ja jakoivat kirjoja edelleen kaikille Hallin ja
Lahdenkylän esikoululaisille sekä jokaiseen päiväkotiryhmään, Lahdenkylän
koululle ja seurakunnan päiväkerhoihin.
Hallin esikoulussa järjestettiin kirjojen luovutuksen yhteydessä myös
muutama partiotoimintaa esittelevä rasti. Esikoululaiset pääsivät testaamaan
taitojaan haavan hoidossa, merimiessolmun teossa, kierrätyksessä sekä
eläinpantomiimissa.
Lisäksi
lapsille
esiteltiin
johtajien
partioasuja.
Mukana menossa oli Tuitsi, Vili, Hanna sekä Piia.
Piia Stenhäll

Himpuleiden hauska yöretki

Kuva Piia Stenhäll
Retkemme alkoi lauantaina18.2. Ja loppui 19.2, mutta välissä sattui vaikka
mitä.
Aloitimme osmonsolmun tekemisellä. Se oli aika monimutkaista ja siinä meni
pieni tovi.

Sen jälkeen valoimme kynttilöitä Piian opastuksella. Se oli aikaa vievä juttu,
joten lauloimme samalla lauluja eläimistä.
Jätimme kynttilät hetkeksi ja menimme tekemään ruokaa trangialla. Keitimme
nuudeleita ja paistoimme kanaa.
Teimme kynttilöitä taas vähän. Sitten menimme ulos leikkimään ahmaa kunnes
Suvi käski meidät sisään laulamaan partiolauluja. Sitten olikin jo iltanuotion
aika. Halukkaat esiintyivät yksin tai kaverin kanssa. Söimme iltapalaksi lättyjä
ja makkaraa.
Nukkumaanmenosta tuli kova numero. Kaikki meni aluksi hyvin. Pesimme
hampaat, kävimme makuupusseihin ja aloimme melkein nukkua…
-Tuolla on joku vilkkuva valo! Anni kirkaisi.
- Höpsis ei siellä mitään oo, sanoi Suvi, vj. Mutta Anni vain jatkoi inttämistä.
-Sä nyt vaan kuvittelet, sanoi Katsu. Sitten Katsu huomasi sen itsekin. Nyt oli jo
kaksi valittajaa.
Pelko alkoi levitä. Tiitsi, Saara ja Emmi huomasivat valon. Lopulta Suvikin. Ellu
sanoi, että se voisi olla auton varashälytin. Mutta kukaan ei voinut rauhoittua,
koska Ellu lisäsi: -Ehkä olisi parasta laittaa ovi kumminkin lukkoon. Kaikki
saivat lopulta unta, mutta yö oli levoton. Annille tuli huono olo ja aamulla
totesimme , että hän on kipeä, koska on myös niin kuuma.
Aamiaispöydässä keskusteltiin vielä oudosta valosta. Kunnes Ellu sanoi: Hetkinen ja meni patterin luo.
-Se taitaa olla patterin valo. Tulkaas katsomaan.
Ja niin me kaikki näimme omin silmin, kun patteri väläytti pari kertaa vihertävää
valoa.
Aloimme nauraa.
Suvin piti lähteä kirkkoon, joten oli vähän kiireinen tunnelma. Me muut jäimme
siivoamaan Jokisalon alamökkiä ja teimme pyttipannua.
Sitten pitikin jo hyvästellä kaverit ja lähteä.
Retkellä olivat mukana: Elina Kukko(Ellu), Suvi Somero, Tiia-Mariia
Rantala(Tiitsi), Saara Rautiainen, Emmi Tamminen, Katariina Puhakka (Katsu),
Anni Manneri, sekä Piia Stenhäll.
tekijät: Anni ja Katsu

Sudenpentujen LUMISULKA yöretki
Kaikkien laumojen LUMISULKA-yöretki oli 1112.3.2006 Jokisalossa. Mukana oli 17 sudenpentua ja
7 aikuista, yhteensä 24 henkeä. Lauantaina alkanut
retki liittyi luontevasti sunnuntaina Jokisalossa
olleeseen Yhteisvastuukirkkoon ja seurakunnan
talvitapahtumaan.
Sudenpennuilla
oli
tässä
yhteydessä
mahdollisuus
tutustua
muutenkin
seurakuntaan ja sen työntekijöihin.

Kuva: Harri Manneri

Waeltajat kokeilevat rajojaan
Waeltajat kokeilevat rajojaan. Tiedossa ratsastusta ja kiinalaisen ruuan
maistelua 13.5.2006 Aramaran ratsutilalla. Tarkempi aika selviää
myöhemmin. KAIKKI WAELTAJAT MUKAAN.

HÄMEEN PARTIOKAUPAN ASIAMIESSOPIMUS
Jussi Stenhäll on Kuoreveden Kotkissa Hämeen Partiokaupan asiamies.
Mitä se merkitsee tavalliselle lippukunnan jäsenelle ja miten tämä
saadaan hyödyttämään häntä?
Lippukunnalla on tili Hämeen Partiokaupassa. Tälle tilille (aina kuukauden
aikana) ostetut tuotteet kasvattavat lippukunnan alennusprosenttia.
Esimerkiksi, jos tilille ostetaan kuukauden aikana yhteensä 400 € edestä
normaalihintaisia retkeily- tai ulkoiluvälineitä, on alennus 20%.
Jos lippukunnan jäsen on lähdössä ostoksille Hämeen Partiokauppaan
(hiukan mittavimmille ostoksille), hänen kannattaa ottaa yhteyttä Jussi
Stenälliin. Jussi kirjoittaa jäsenelle todistuksen jolla hän voi ostaa
ostoksensa lippukunnan tilille. Kun kuukausi on kulunut, nähdään
paljonko lippukunnan ostokset ovat olleet ja mikä on alennusprosentti.
Jussi laskuttaa tämän jälkeen ostoksilla käynyttä jäsentä. Jäsen saa koko
alennusprosentin omien ostostensa osalta hyväkseen.
Lisätietoja Jussilta, gsm 050 527 5814

Hämeen Piirin piirikokous ja Johtajapäivät 25.3.2006
Mäntässä
Hämeen piirin kevätpiirikokouksessa 25.3.2006 Mäntässä lippukuntaa
edustivat lippukunnanjohtaja Piia Stenhäll ja Tuija Manneri. Kokouksen
puheenjohtajaksi kutsuttiin Juhani Stenhäll Kuoreveden Kotkista.
Kokouksessa oli 67 edustajaa 31 lippukunnasta. Tärkeimmät kokousasiat olivat
toimintakertomuksen 2005 ja tilinpäätöksen 2005 hyväksyminen sekä
jäsenmaksun suuruudesta (2006) päättäminen. Hämeen Partiolaisten
jäsenmaksuksi vuodelle 2006 päätettiin13 € I-jäseniltä ja 11,30 € II-jäseniltä.
Kokonaisjäsenmaksun suuruus selviään Suomen Partiolaisten Partioneuvoston
kevätkokouksen jälkeen.

Talvikotka 06 10 – 12.3. 2006 Särkiniemessä
Lippukunnan vartiolaiset johtajineen olivat talvileirillä Särkiniemessä. Ankarat
yöpakkaset antoivat leirille omat mausteensa, mutta päivät olivat sentään
lämpimämpiä. Monenlaisten pertiotaitojen harjoittelu kuului leirin ohjelmaan.
Allaoleva valokuva on käskynjaosta ennen Yten järjestämää luontorataa.

Kuva Juhani Stenhäll

VIERAILUPÄIVÄ ILVES-LEIRILLÄ
ILVES-leirillä leirillä järjestetään vierailupäivä 29.7.2006. Silloin
kaikilla on ahdollisuus tulla tutustumaan leirielämään Tarusjärven rannalle.
Vierailupaketti (ennen vuotta 2000 syntyneet) maksaa 10€
sisältäen kartan, ruuan ja osallistumisen ohjelmapisteeseen.
Vierailupaketteja voi tilata ennakkoon Piialta 8.5. asti hintaan 5€.
Lisätietoja vierailupäivästä osoitteessa www.hp.partio.fi/ilves.
Oletko lähdössä? Kysele alueen mahdollista bussikyytiä johtajilta
niin vältät paikoitusongelmat.

Miten pakkaan rinkan?
Seuraavat ohjeet eivät tietenkään ole täydelliset. Varusteluettelot annetaan
yleensä kutakin tapahtumaa varten erikseen. Tässä annetaan vain muutama
karkeampi ohje.
Pehmeämmät tavarat (vaatteet) vasten selkää.
Vaatteet (ja makuupussi) rinkan sisällä erillisiin
muovipusseihin (kosteussuoja).
Painavat tavarat rinkan alaosaan.
Jos rinkka on kaksiosainen, niin esimerkiksi
ruokailuvälineet
(omassa
kangaspussissaan)
alaosaan.
Kevyen makuualustan voi kiinnittää ”ylös”
läpän
päälle, mutta painava makuupussi kiinnitetään alas.
Hankkikaa irtohihnoja kiinnitykseen elleivät rinkan
omat hihnat riitä.
Kumisaappaat ovat aina ongelmalliset, yrittäkää kuitenkin mahduttaa ne
rinkkaan.
EI IRRALLISIA MUOVIPUSSEJA RINKAN ULKOPUOLELLE.
Usein tarvittavat pikkutavarat (puukko, taskulamppu, tulitikut, juomapullo)
sivutaskuihin.
Vanhemmat: Ottakaan leiriläinen mukaan rinkan pakkaukseen. Sadeasusta ei
ole paljon hyötyä ellei leiriläinen tiedä sellaista rinkasta löytyvän.

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

Kiitos toimintaamme tukeneelle Lions Club Kuorevedelle.

