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Päätoimittajan terveiset  
 
  Hyvää Uutta Vuotta kaikille lukijoille. Saatiinhan se talvi vihdoin 
Kuorevedellekin. Aivan mainio asia, lähestyyhän vartiolaisten talvileiri kovaa 
vauhtia. Muistammehan sen,  23 – 27.2.2007 Makasiinivuoressa. 
  Muitakin tapahtumia on kevätkaudelle luvassa, luettelo tiedossa olevista 
tapahtumista on jäljempänä tässä lehdessä. Laittakaa siitä teitä koskevat 
päivämäärät jo nyt muistiin kalentereihinne. 
 
Edelleenkin päätoimittaja toivoo vartioilta ja laumoilta uutisia Hämyyn. 
Kirjoitelkaa retkistä, osallistumisesta kisoihin ja kaikesta muusta. Myös 
valokuvat ja piirustukset ovat tervetulleita. Yritetään saada kevään HÄMY 
ilmestymään kahdeksansivuisena ja runsaasti kuvitettuna. 
 
 
 

 
KUOREVEDEN KOTKIEN VUOSIKOKOUS 

 
Partiolippukunta Kuoreveden Kotkat ry:n vuosikokous pidetään 
maanantaina 19.2.2007 klo 18.30 alkaen lippukunnan Kololla, 

entisellä Taipaleen koululla. Käsitellään lippukunnan säännöissä  
vuosikokoukselle määrätyt asiat. 

 
Tervetuloa                                                       Hallitus 

 



KEVÄTKAUDEN PÄIVÄMÄÄRIÄ 
 

Lippukunnassa, alueella ja piirissä tapahtuu: 
  
23 - 27.2. Vartiolaisten talvileiri, Makasiinivuori  
10 - 11.3.  Sudenpentujen yöretki, Jokisalo 
17 - 18.3.  Himpulien yöretki 
23 - 24.3.  K-typen yöretki 
24 - 25.3.  Maantiekiitäjien yöretki 
29 - 30.3.  Skunkkien yöretki 
 1.4.   Virpominen vanhainkodilla klo 14 
21.4.   RUUTIA kevätkisa, Kuru  
 5.5.   Sudenpentujen kevätkisa, Tampere 

 
                     SUURJUHLA KUTSUU 
 
Sudenpentukenraaliarvonimigeneraattori antoi eräistä johtajista seuraavat 
analyysit: 
 
Huolestuttavan Avaramielinen Rikkiviisas ja Pohjimmiltaan Palavasieluinen 
Agronomi 
Arvaamattoman Notkea Urheiluhullu 
Yksinkertaisesti T eräksinen Ekspertti 
Empaattisen Läähättävä Laulattaja ja Uskonpuhdistaja 
Liioittelematta Aneeminen Patriootti ja Europarlamentaarikko 
 
Kuka mahtaa olla kukin?Lisää arvonimiä ja monia muita salapoliisin taitoja 
vaativia tehtäviä on tarjolla 
 
         Partion suurjuhlassa Tampereella  9 - 10.6.2007  
 
 Ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 21.3.2007. Varmistaaksesi oman 
paikkasi vuosikymmenen suurimmassa partiotapahtumassa ja saadaksesi 
oman arvonimesi selville ota pikaisesti yhteyttä agenttiimme Viliin tai käy  
vakoilemassa lisää infoa osoitteesta www.partio.fi/suurjuhla. 

 



Lippukunnan joulujuhla taas yleisömenestys 
 
Lippukunnan joulujuhla keräsi ennätysmäärän lippukunnan jäseniä ja heidän 
vanhempiaan seurakuntatalolle yhteiseen joulujuhlaan. Paikalla oli lähes 130 
henkilöä. Reippaat ohjelmat, lupausten anto ja palkitsemiset loivat 
partiomaisen joulutunnelman.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIPPUKUNNAN TALVILEIRI 
Kuoreveden Kotkien talvileiri pidetään 

23 – 27.2. 2007 Makasiinivuoressa. 



 
 

 
 
 

Myyjäiset tuottivat taas 
 
Lippukunnalla oli jälleen oma pöytä yhdistysten yhteisissä joulumyyjäisissä. 
Edellisvuoden tapaan tuotto oli hyvä, noin 300 €.  
Varsinkin uudistettu arpajaismenettely oli todellinen menestys. Harvemmin on 
nähty näissä myyjäisissä niin pitkiä jonoja kun partion arpojen myyntiin ja 
voittojen valintaan oli. 
 
 

 

 
Kiitos kaikille toimintaamme talkoissa tai muuten tukeneille. 

 

HÄMY   Kuoreveden Kotkien 
tiedoituslehti 

Levikki noin 85 kpl       
Päätoimittaja J. Stenhäll 


