
 

NUMERO 53            30.10.2006 
 

Päätoimittajan terveiset  
 
Hyvää syksyn loppua ja talven alkua teille kaikille sekä paljon kiitoksia tämän 
numeron toimittamisesta vastanneille vartionjohtajille ja heidän apulaisilleen.  
Tämä HÄMY on toimitettu JOTI (Jamboree on the Internet) tapahtumassa 21 -
22.10.2006. Tämä Kotkien tapahtuma huomioitiin myös KMV-lehden etusivun 
täyttävänä artikkelina. 
Lehden teon lisäksi toimittajat saivat vuorokauden aikana internet-yhteyden 43 
maan partiolaisiin.  
Alempana on tulevia tapahtumia esittelevä ilmoitus.  
Sen lisäksi käytän tilaisuutta hyväkseni mainostaakseni jo vuoden 2007 
merkittävyyttä.  
Partioliike täyttää pyöreät 100-vuotta ja Kuoreveden Kotkat 30-vuotta.  
Valmistaudutaan juhlavuoteen niin, että me kaikki annamme 
juhlavuotena(kin) partiosta hyvän ja edustavan kuvan.    

 
TAPAHTUU 

Vartiolaisten päiväretki Makasiinivuoreen 11.11.2006 
Sudenpentutapahtuma Pälkäneellä 11.11.2006 
Sudenpentujen askartelupäivä 3.12.2006 Lahdenkylässä 
Lippukunnan joulujuhla seurakuntatalolla ma 11.12. klo 18.00 



MERIKOTKAT  SAIMAALLA 

Lähdimme kololta noin klo: 14:20. Meitä lähti 14 lasta sekä 4 aikuista. 
Matkamme vei meidät Lahden ja Kouvolan kautta Joutsenoon. Pysähdyimme 
syömään Utin ABC:llä. Saavuimme Joutsenoon noin klo: 19:00. Siirsimme 
kamamme laivaan. Lämmitimme Koivusen rantasaunan. Saunomisen jälkeen 
saimme iltapalaksi kalapiirakkaa ja jälkiruuaksi täytekakkua. Kävimme 
nukkumaan noin klo: 24:00   

Aamulla herätys noin klo: 8:00. Kipparimme saapui joskus kahden maissa 
iltapäivällä. Lähdimme liikkeelle puoli tuntia myöhemmin. Tavoitteemme oli 
päästä Puumalaan, jonne saavuimme noin klo: 18:50. Siellä tankkasimme 
laivan ja tyhjensimme septin. Puumalasta lähdimme takaisin päin ja 
pysähdyimme yöpymään Ruokosaareen. Iltapalaksi paistoimme makkaroita ja 
kävimme nukkumaan noin klo: 24:00.   

Aamulla jotkut kävivät uimassa ja sitten oli lipunnosto ja aamupala. Sitten 
lähdimme liikkeelle. Kuljimme moottorilla ja pesimme kannen, kun tulimme 
Rastiniemen kohdalle vaihdoimme purjeet käyttöön. Mäntysaaren kierron 
jälkeen suuntasimme kohti  Joutsenoa. Päästyämme Koivuseen pakkauduimme 
autoihin ja lähdimme kotimatkalle. Pysähdyimme Nastolan ABC:llä vielä 
syömään. Olimme kotona noin klo: 21:00.   

teksti: Sampo,            kuva: Harri Manneri 
 

 

RETKI SÄRKINIEMEEN 6-7.10 



 

Lähdimme kello 15,30 kololta kohti piikikästä Särkiniemeä. Särkiniemessä 
uudet harvahampaiset vartsalaiset pystyttivät kookkaan kamiinateltan, me 
taas kaadoimme pari likaista puuta ja teimme tuki puut kamiinalle ja sitten 
olikin jo ruoka-aika ja, sitten jouduimme tiskaamaan. Ja sen jälkeen olikin jo 
taas ruoka-aika söimme radikaalia loimulohta ja, sitten menimme 
nukkumaan. Illalla kerrottiin vaaleanpunaista mähöä ja meillä oli eka kova 
kipinä vuoro. Seuraavana aamuna oli aamupalaa ja sitten rakensimme 
aurinkoisia roskiksia. Vanhimmat tekivät nauravaisen ristin ilta hartauksia 
varten. Sitten Stenhällin Lauri teki terävää pyttipannua ja söimme sitä. 

Pelasimme vielä kiusallista särkiniemen tähteä. Ja lopuksi menimme vihreälle 
kololle huoltamaan pullistuvia retki tavaroita ja lähdimme kiiltävään kotiin.      
  

toimittajat: Samuli Rantala & Veikko Helske 

 
 

ERÄNKÄVIJÄN NIKSI – SAAPASKEITTO  

 

Tilanne on varmaan kaikille vähänkin enemmän metsiä kolunneille tuttu. Astut 
suonsilmään tai vesikuoppaan tai johonkin muuhun missä saappaasi hörppää 
vettä. Olisihan kiva saada se kuivaksi, ja vieläpä äkkiä. Eli kaivat vain Trangian 
repustasi tai kyhäät nuotion ja otat nokikattilan, toivottavasti sinulla on 
sellainen. Sitten kun vesi alkaa olla lähes kuumaa niin laitat saappaan kattilaan 
ja annat  lämmön kuivattaa saappaasi vedestä. Mutta saapaskeittoa ei kannata 
jättää porisemaan hetkeksikään itsekseen koska luultavimmin kuuma kattilan 
reuna polttaisi saappaasi reippaasti lyhyemmäksi.  

tarvikkeet: saapas joka PITÄÄ VETTÄ, nokikattila, ja tulenlähde. 

 
toimittaja Antti Helske 



VJ-KURSSI: 
 
Perjantai: 
Saavuimme paikalle n. klo 17.00. Mukana oli Minä [Saara], Sampo, Samuli, 
Aarne ja Veikko. Asetuimme taloksi ja tutustuimme tiloihin. 
Sen jälkeen alkoi kova pänttäys. Kirjoitimme muistiinpanoja ja meidät jaettiin 
kurssivartioihin. Vartioita olivat KuoSto, V.E.S.A ja Coco-Colat. Kun olimme 
tarpeeksi kirjoittanut, niin menimme leikkimään viestejä. 
Viestejä leikittyämme saimme käydä iltapesulle ja nukkumaan. 
Lauantai: 
Herätys oli meillä n. klo 8.15. Sen jälkeen oli aamutoimet ja aamupala. 
Kirjoittelimme taas, mutta välissä pelasimme ja söimme. Oli meillä jopa vapaa 
aikaa, jolloin saimme levätä. :) 'Illalla meidät laitettiin kävellen kodalle, jossa 
paistoimme makkaroita, söimme karjalanpiirakoita ja ennen kaikkea laulettiin ja 
leikittiin. Saimme autokyydin takaisin ja kävimme melkein heti nukkumaan. 
Sunnuntai: 
Herätys [n.klo.8.00], tavaroiden pakkaus ja aamupala. 
Olimme viimeisillä luennoilla, siivosimme, söimme ja laskimme lipun. 
Sen jälkeen olikin jo lähdön aika. 
 
Kirjoittaja: Saara Rautiainen, KuoSto. 
 

 
PARTIOPARAATI  
2006-10-23 
 
Hämeen partiolaisten 
perinteinen  
kevätparaati marssittiin 7.5. 
Tampereella.  
Monen vuoden jälkeen 
 Kuoreveden Kotkat 
saavuttivat  
erään tavoitteensa, 
VOITON 
marssikilpailussa, 
yhteislippukuntien 
sarjassa.   
 
Kuva   Jari Vasenius   



SUPET MOWGLIN KANSSA VIIDAKOSSA 
  

– Amya aya aya aya 
ah! kaikuu 
sudenpentujen 
metsästyshuuto. 
Lauantaina 7.10 2006 
oli 20 KuKon supea 
saapunut Mowgli-
retkelle Jokisaloon. 

Aluksi sudenpennut 
jaettiin ryhmiin ja oli 
tutustumisleikkejä. 
Viidakkoteeman 
mukaisesti 
sudenpennut saivat maalata kasvoväreillä toistensa kasvot ja valmistivat 
jousipyssyt. Ammuntakilpailua ei ollut, mutta silti sudarit saivat jousipyssyistä 
paljon iloa irti. 

Ruokana oli nuudeleita ja lihaa. 

Retken huipentavalla metsäretkellä sudenpentujen oli suoritettava tehtäviä. 
Heillä oli mukanaan pahvilappu, johon rastimikko merkitsi, että kukin 
kuudesta rastista oli suoritettu. Yhdeltä rastilta sudenpennut saivat kirjaimia ja 
toisella heidän oli koottava niistä sana. Kuinka ollakaan, sana oli nuotio, ja 
sinne sudenpennut seuraavaksi menivät paistamaan makkaraa.  

Palkinnoksi retkestä sudarit löysivät laatikollisen banaaneja, jotka Mowgli oli 
heille jättänyt. Lopuksi sudenpennut siivosivat jälkensä. 

– Mitään tylsää ei retkellä ollut, kommentoi 7-vuotias Illa Marsutiivit-
laumasta. – Hauskinta oli kulkea metsässä kavereiden kanssa.  

haastatteli Arski , kuva Harri Manneri 
 



ILVES 
 
Hämeen Partiolaisten piirileiri Ilves alkoi 26.7.2006 Padasjoella. 
Ensimmäisenä päivänä pystytimme teltat ja rakentelimme eri leirirakennelmia. 
Sitten menimme avajaisiin. Toisen päivän aloitimme selviytymislaakson 
eräpolulla. Sen jälkeen lähdimme haikille. Haikki oli rankka ja kesti 
vuorokauden. Tultuamme haikilta meillä oli vesiohjelmaa. Lauantai olikin 
vierailupäivä ja sudarit lähtivät. Sunnuntaina meillä oli koko päivän kestävä 
maastoleikki leirin alueella. Siinä liikuimme ryhmissä. Seuraavana päivänä oli 
ohjelmassa metsälaakso, jossa kaadoimme puun, karsimme ja kuorimme sen ja 
teimme puutaulun. Illalla oli savun kilpaleikki. Tiistaina olikin käsityölaakso. 
Se kestikin koko päivän, mikä oli sopivaa. Seuraava päivä alkoi 
selviytymislaakson kiipeilypolulla. 
Iltapäivällä oli taas vesi ohjelmaa. Sen jälkeen leiri kokoontui yhteen 
päättäjäisiin. Torstaina pakkasimme tavarat ja leirin kasaan ja lähdimme. 

Toimittaja Lape 

 

 

               Kuva Piia Stenhäll 



RINKAN OSTAJAN MUISTILISTA 
 

• Valinnan tekemiseen kannattaa kuluttaa hieman aikaa ja vaivaa. mieti 
käyttötarkoitusta ja tulevaa käyttöikää jo ennen kauppaan menoa  

• Kokeile erilaisia vaihtoehtoja kantajan selkään niin löydät kullekin 
selälle sopivimman; kanto-ominaisuuksia testatessa rinkkaan 
kannattaa pakata sisälle tavaraa ("tiiliskiviä"). Pyydä myyjältä apua ja 
erilaisten säätöjen esittelyä!  

• Partiokaupasta saa hyvää opastusta ja vinkkejä, jotka eivät maksa 
mitään hankinnan voi siitä huolimatta tehdä jostakin huokeammasta 
liikkeestä jos haluaa.  

• Tarkista, että taskuja ja ulkopuolisia kiinnityspisteitä on riittävästi 
vähintään makuupussin ja makuualustan kiinnittämiseen.  

• Säädettävästä läpästä on apua monessa yhteydessä 
• Nykyään on markkinoilla monia malleja, joissa on sadesuoja valmiina 

mukana. Silloin ei tarvitse metsässä temppuilla jätesäkkien yms 
irtosuojien kanssa 

• Jos halutaan pitkäikäinen rinkka kannattaa panostaa malliin, jossa 
lantiovyön ja olkahihnojen väli on säädettävissä. Silloin rinkka 
pienenee ja kasvaa parhaiten kantajan mukana.  

•  

 



LINTUKAUPPIAS: 
 
Lintukauppias on hauska ja nopea 
leikki, jonka voi leikkiä esim.  
lauma- tai  vartio-illan alussa. 
 
4-10 leikkijää 
 
Ensin valitaan ostaja joka menee 
kauemmaksi pois,  ja lintukauppias, 
joka jää paikalleen.  Loput ovat 
lintuja,  ja he menevät piiriin 
kauppiaan ympärille.  Kauppias kuiskaa jokaiselle jonkun linnun nimen,  joka 
leikkijä on.  Sen jälkeen ostaja tulee ja kysyy:  onko teillä... (esim: pääskystä, 
harakkaa, lokkia tms.)  Jos kukaan ei ole kyseinen lintu, kauppias sanoo vain ei 
ole ja sitten ostaja jatkaa kysymistä.  Onko teillä...? jos lintu on, niin lintu 
lähtee vain juoksemaan tietyn alueen ympäri ja ostaja yrittää saada kiinni. Jos 
hän ei saa,  kysyminen jatkuu ja linnulle sanotaan uusi nimi. Jos taas ostaja saa 
linnun kiinni, lintu menee sivuun ja ostaja kysyy niin kauan kunnes kaikki ovat 
jääneet kiinni. 
 
 leikin iloa! 
 
 

 
HÄMY 
 
Kuoreveden Kotkien tiedoituslehti 
12 vuosikerta 
Levikki n. 85 kpl 
Päätoimittaja Juhani Stenhäll 
 
 
 
 
 

 

 

 


