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Kuoreveden Kotkat 30 vuotta 
 

Kuoreveden Kotkien perustamiskirja on päivätty 16 päivänä 
toukokuuta 1977. Lippukunnan perustava kokous jossa 
toimielimet valittiin, oli kuitenkin vasta kesäkuussa. 
Perustamisasiakirjan allekirjoittajina olivat: Esa Tirri, Erkki 
Kukkola, Eero Valkonen, Reetta Perä, Mirja Virkkunen ja Kaarina 
Alanko.  

Virike partiotoiminnan aloittamiseen yli 25 vuoden tauon jälkeen 
tuli Kauhavalta Halliin muuttaneilta perheiltä. Monet nuoret olivat 
Kauhavalla olleet mukana partiossa ja tästä heräsi ajatus 
lippukunnan perustamisesta myös Kuorevedelle. 

Syksymmällä lippukunnan perustaminen huomioitiin Koillis-
Hämeessä pitkällä artikkelilla jonka alku on toisaalla tässä 
lehdessä. 

Lippukunnan alkuun vireä toiminta sammui kuitenkin jo parin 
vuoden kuluttua. Lippukunta säilyi kuitenkin virallisesti olemassa, 
koska yksi uskollinen partiolainen maksoi jäsenmaksun joka 
vuosi.  

Vuonna 1987 seurakunnan nuorisotyön johtokunnan 
puheenjohtaja toiminut Annikki Harjumäki kutsui koolle 



lippukunnan herättämistä käsittelevän valmistavan kokouksen. 
Kutsua kuuli 25 henkilöä.  Siitä lippukunnan tämä toimintajakso, 
jota on nyt kestänyt 20 vuotta, lähti liikkeelle.  Lippukunnan 
jäsenmäärä oli suurimmillaan yli 140 henkilöä, mutta ikäluokkien 
pieneneminen on laskenut sitä nykyiseen noin 85 henkeen. 

Lippukunnan johtajina ovat toimineet seuraavat henkilöt: 

Erkki Kukkola 1977 
Paula Syvänen  1978 
Eero Vienonen 1979 
Markku Kokkonen 1987 - 1989 
Juhani Stenhäll 1990 - 1998 
Erkki Rautiainen 1999 - 2004 
Piia Stenhäll 2005 - 

Tämän lehden puitteissa on täysin mahdotonta kertoa kaikesta 
siitä toiminnasta, jota lippukunnassa on kuluneina vuosina ollut.  

Toiminta on käsittänyt kaikkea mahdollista. Viikoittaisten 
kokoontumisten lisäksi on ollut leirejä ja retkiä, lennokkikerhoja, 
nuutipukkeja, virpomista vanhainkodilla, myyjäisiin osallistumista, 
joulukuusimyyntiä, Lapin vaelluksia, osallistumista kokoontumisiin 
internetissä, sählyturnauksia, sudenpentutapahtumia, kisoja ja 
kilpailuja sekä paljon muuta.  

Lippukunnan 30-vuotis historiikki on saatavilla CD-ROM 
muodossa, ja sitä voi ostaa (2 € nimelliseen hintaan) Hämyn 
päätoimittajalta.  



 
Kuva maaliskuiselta Aarrejahti-yöretkeltä Jokisalosta. 

Tikkupullaa paistamassa Sisiliskot-lauma. 
Kuvaaja: Harppa 

 
Geo-kätkö retki 

 
   Lauantaina 28.4 noin kello 15.00 saavuimme Mänttään Mukana 
retkellä kätköjä etsimässä olivat Lauri, Aarne ja Tiia-Mariia. 
Valitsimme muutamia geo-kätköjä, joita lähtisimme etsimään. 
   Kätköt on  piilotettu tai naamioitu niin ettei ulkopuoliset huomaa 
niitä. Ne ovat yleensä pieniä filmirullapurkkeja, lasipurkkeja tai 
säilykerasioita. Purkin löydettyään ja avattuaan näkee kynän ja 
pienen lokikirjan, johon saa kirjoittaa tunnuksensa kätkön 
löydettyään. Lisäksi kätköt sisältävät kaikenlaista pikku tavaraa, 
jota saa ottaa jos laittaa jotakin tilalle.  



   Etsinnöitä helpottaa gps, jota mekin käytimme, mutta myös 
pelkän kartan avulla saattaa selvitä. Usein kätköt on piilotettu 
alueelle jolla on jotain nähtävää tai jokin tarina. Me tutustuimme 
kätköjen etsinnän lomassa Mäntän kulttuuriin. Etsinnät sopivat 
kaiken ikäisille. Meilläkin oli mukana vauva ja Venla.  
   Lauantaina haahuilimme koko päivän kätköjen perässä, ja 
kävimme vain välillä pitsalla paikallisessa pizzeeriassa. Illalla 
palattuamme Piian luokse pelasimme muutamia lautapelejä ja 
rupesimme nukkumaan. Saaliimme siltä päivältä oli huimat 7 
kätköä.   
   Sunnuntaiaamuna kävimme etsimässä monivalintakätkön, jossa 
joka kätkössä onkin vain vihje seuraavalle ja vasta viimeisessä on 
aarre. Tässä kätkössä oli 10 etappia yhteensä. Kätkö oli todella 
hauska ja mukava lenkkikohde joten jästejä oli paljon liikkeellä. 
Se teki etsinnöistä mukavan haastavaa. Kätkön löydyttyä 
palasimme Piialle syömään makaronilaatikkoa. Ruuan jälkeen 
pelasimme lautapelejä, ja ihan lopuksi kävimme metsästämässä 
vielä pari kätköä. Kun kello kolmen maissa lähdimme paluu 
matkalle kohti kotia, poikkesimme vielä Harpan kanssa 
hakemassa yhden kätkön, siten saaliimme kasvoi huimaan 11 
kätköön. 
   Monet kätköistä oli helppo löytää, mutta muutaman kohdalla oli 
vaikeuksia äkätä kätköä, vaikka pyörimmekin sen ympärillä. 
Erityisesti yhden kohdalla tuotti etsijöiden koko ongelmia ja se 
etteivät tavalliset ohikulkijat huomaisi kätköjä, sillä sehän tässä on 
osaksi ideana - löytää kätkö muiden huomaamatta.  
   Retki oli todella mukava ja me ainakin innostuimme heti. 
Mielestämme kätköily on erittäin mukava tapa viettää päivää 
ulkoilemalla. Sinäkin olet saattanut kulkea aivan kätkön vierestä 
tai ajaa sen päältä. Oikeastaan tiedän, että lähes kaikki teistä ovat 
kulkeneet ainakin yhden kätkön vierestä vain muutaman metrin 
päästä.... 
. 



Jos haluat lisää tietoa kaiva tietokoneesi esiin ja laita osoitteeksi: 
www.geocaching.fi Mukavia etsintä retkiä koko perheen voimin  
 
Juttu:Tiia- Mariia 
Kuva: Piia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jamboreelle 
 
 Lippukunta viettää 30-vuotisjuhlaleiriään kesällä 2007, 
mutta jossain juhlitaan vähän suurempia lukuja. Nimittäin 
Englannissa, Hylands Parkissa järjestetään partioliikkeen 100-
vuotisjuhlaleiri, jolle osallistuu neljä henkeä Kuoreveden  



Kotkista. Jamboreelle meiltä lähtevät Antti Helske, Lauri Hanka, 
Tuomas Sallinen sekä Elina Kukko.  
 Kun lähdet oman lippukunnan kesäleirille, tai vaikka edes 
piirin tai alueen kesäleirille, ei sinun tarvitse miettiä kovin 
suuria kysymyksiä. Et tarvitse passia, tuskin paljon rahaakaan, ja 
pakkaaminen sujuu helposti, kun vain noudattaa varustelistaa ja 
omaa järkeään. Mutta Jamboreelle lähtijöille järjestetään ensin 
oman Jamboreelippukunnan ennakkotapaamisia, joissa 
valaistaan esimerkiksi millaiseen paikkaan ollaan menossa, mitä 
asioita kohdataan vieraassa maassa, miten pitää valmistautua 
lähtöön. Liittyyhän ulkomaanmatkaan kaikenlaista jota ei liity 
esim. piirin leirille reissatessa.  
 Koko matkamme kestää kolme viikkoa josta itse 
Jamboreeta on kaksitoista päivää. Jamboreelle lähdetään omilta 
paikkakunnilta, ja kun oma Jambolippukunta (joita on Suomen 
joukkueessa 16) on kasassa jossain sovitussa kohtaamispaikassa, 
se lähtee bussilla ja välillä mennään laivallakin, kohti Englantia 
ja Hylands Parkia. Matkalla vierailemme muutamissa Euroopan 
kaupungissa mm. Tukholmassa, Lübeckissä, Calaisissa, 
Brysselissä, emmekä mene aivan linnuntietä niin kustannus- kuin 
matkailusyistäkin. Toivottavasti sekä KuKon juhlaleiristä kuin 
Jamboreestakin tulee hieno kokemus. 
 
Antti Helske 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PARTIO 100 VUOTTA 
juhlamerkkejä ovat oikeutettuja ostamaan kaikki 
Rauhanrakentajaan, Suurjuhlaan tai Kotka 07 
juhlaleirille osallistuneet. Merkkejä myy Tuitsi. 



 
 

 
Kuvassa ollaan piirin partiotaitokisa Rakettimatkalla 

Kangasalla 5.5. Haukat-lauma lähtövalmiina esterata-rastilla. 
Kuva: Harppa 

 
  Skunkit yöretkellä Lahden koululla 

 
Retkemme alkoi tammikuisena perjantai-iltana. 
Ensin harjoittelimme trangian käyttöä. Sitten teimme kolmijalan ja 
täytettyjä leipiä ja lähdimme läheiselle laavulle. Opettelimme siellä 
kiehisten vuolemista ja nuotion sytyttämistä. Kun lieskat 
loimottivat, paistoimme halsterilla leipiämme. Kolmijalan avulla 
keitimme pannussa kaakaota. 
Sisällä painimme patjoilla ja lauloimme Skunkki Idols –karaokea. 
Katsoimme partiolaisten tekemän elokuvan nimeltä  
 



Eltaja ja haisimme oikein olan takaa – aivan  kuin skunkit, etenkin 
eräs, joka oli syönyt HK:n potkuja. 
Elokuvan jälkeen menimme nukkumaan ja haju vain kasvoi. 
Aamulla tulimme kuitenkin tajuihimme ja keitimme 
suklaamannapuuroa trangialla. Söimme sen ja puunasimme 
kattilat. Arski opetti kompassin käyttöä ja leikimme sokkoleikkejä. 
Söimme loput eväät ja lähdimme ulos leikkimään lipunryöstöä. 
Sitten meitä tultiinkin hakemaan kotiin. 
Kaikista oli hauskinta laulaa karaokea. 
 
Terveisin Esko, Jirka, Kalle, Miikka, Valtteri ynnä Arski ja Harppa 
 

 
 
Lahdenkylän vartio valmiina. Kuvasta puuttuu vain  
Harppa, joka käyttää kameraa.    



 
 
Kuvassa ollaan sudenpentujen telttaretkellä Sirkkalassa 
toukokuun lopussa, kuvassa Marsutiivit-lauma pystyttää telttaa. 

Kuva: Harppa 
 

 
 



 
 
 

Kiitos kaikille toimintaamme talkoissa tai muuten 
tukeneille. 



 
 

Koillis-Häme  25.10.1977 
 
 

Säästäkää luontoa ! 
 

Partiolaiset ja heidän vanhempansa voivat tehdä osansa. Pienillä 
askeleilla päästään eteenpäin. Toisaalla tässä lehdessä on kutsu 

Kotkien juhlailtanuotiolle. Ainakin Hallista lähtevät juhlavieraat 
voisivat suosia yhteiskyytejä ja tulla täysillä autoilla. Kokoontukaa 

kololle (Taipaleen tavaratalolle) noin klo 16.30 yhdistämään 
autokuntia. 



 
 
 

 
 

Kutsu 
 

Partiolippukunta Kuoreveden Kotkat ry täyttää 30 vuotta. 
Meillä on ilo kutsua Teidät kaikki lippukunnan nykyiset ja entiset 

jäsenet, vanhemmat,  yhteistyökumppanit ja kaikki 
partiotoiminnan ystävät juhlimaan kanssamme. 

 
Juhlailtanuotio sytytetään Kuoreveden seurakunnan leirikeskuksessa, 

Jokisalossa, keskiviikkona 1.8.2007 klo 18.00.  
Klo 17.00 – 18.00  on kaikilla mahdollisuus tutustua lippukunnan 

historiasta kertovaan näyttelyyn Jokisalossa ja nauttia juhlakahvit 
kanssamme. 

 
Tervetuloa                                          Kuoreveden Kotkat ry    

 

 
 

HÄMY   Kuoreveden Kotkien 
tiedoituslehti 

Levikki noin 85 kpl       
Päätoimittaja J. Stenhäll 


