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Monet lehdet uutisoivat ansaitusti Yten saamasta 
huomionosoituksesta  



PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET 

Kesä on mennyt, ja talviaikaan on siirrytty. No, ei se mitään, 
menneestä kesästä jäi monelle Kotkalle varmasti monta mieleen 
painuvaa muistoa. 

Muutamalla Kotkalla oli mahdollisuus osallistua jopa Maailman 
Jamboreelle Englannissa, juttua tapahtumasta on toisaalla tässä 
lehdessä.  

Oma JuhlaKotka 07 leirimme ja sen iltanuotio olivat muille Kotkille 
mieleenpainuvia kokemuksia monien muiden tapahtumien 
joukossa.  

Jatketaan partiotaivalta tänäkin syksynä ja talvena monien 
tuttujen toverien kanssa ja totuttuja toimintamuotoja kehittäen 
sekä uusia keksien. 

Hyvää Toimintakautta ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kuoreveden Kotkien juhlakahveilla oli komeita Riikka Kolhisen 
apulaisineen leipomia ja tarjoilemia kakkuja. 

 
SANKARIMERKKI 

 
Etusivulla on osa KESKISUOMALAISEN uutisesta. Useat lehdet 
kertoivat Kuoreveden Kotkien 30-v juhlista uutisoidessaan myös 
Yrjö ”Yte” Laalahden saamasta SP:n Sankarimerkistä (n:o 47). 
Kuten merkin järjestysnumero kertoo, on näitä merkkejä Suomen 
partioliikkeen lähes satavuotisen historian aikana myönnetty 
vajaat 50 kpl. Lähes poikkeuksetta sankarimerkki liittyy 
ihmishengen pelastamiseen. Niin tälläkin kerralla. 
Päätoimittaja haluaa tällä uutisellaan korostaa nuoremmille 
partiolaisille sankarimerkin arvoa. Hämeen piirin ja SP:n 
ansiomerkit ovat kiistatta arvokkaita, mutta ne eivät voi 
kuitenkaan kilpailla sankarimerkin kanssa.   



 

Sama lentokone joka oli mukana Maininki tapahtumassa 
Helsingissä vuonna 1993, ja vieläpä saman Kotkan (Anssi 
Koskisen)  kantamana, saapui myös Juhlailtanuotiolle. 

 



 
JAMBOREELLE OSA 2 
 
 

Hämyssä ilmestyi joskus keväällä juttu Jamboreesta, 
ja tässä seuraa sitten varsinainen matkakertomus. 

Eli heinäkuun 24. päivänä lähdimme puolen yön 
aikaan kohti Mänttää, josta lähti leirilippukuntamme, Haukan 
bussi. Matka alkoi rauhallisesti, kun bussi oli vielä aika tyhjä, 
mutta aamuyöstä porukkaa alkoi olla jo aika paljon. Ajoimme siis 
Hämeen ja Varsinais-Suomen halki keräillen kaikki 
lippukuntalaiset Turkuun, jossa meille tarjottiin kenttäaamiainen.  

Sieltä siirryimme Siljan terminaaliin, ja Silja 
Festivalilla matkustettiin Ruotsiin, josta yöllä ajeltiin Tanskan 
kautta Saksan Lyypekkiin. Bussimme oli mukava, joidenkin 
luokitusten mukaan viisi tähteä, eikä siinä valittamista ollutkaan. 
Varusteluun kuului mm. jääkaappi, litteät tv-ruudut katossa, DVD-
soitin, ilmastointi jne.. Matkasimme siis pelkästään yöaikaan, sillä 
matkapäivät vietimme Eurooppalaisissa kaupungeissa. Tästä 
johtuen matkustusmukavuus näytteli tärkeää roolia. 

Lyypekkiin saavuttuamme aloimme vain kierrellä 
kaupungilla, ja siinä menikin aamupäivä. Sitten painelimme 
syömään ja uimahalliin, jotka Suomen jamboreeorganisaatio oli 
meille järjestänyt. Uimahallista busseille mentäessä piipahdimme 
saksalaisessa halpamarketissa, jossa piraattikola maksoi 40 snt 
ja aitokin vain 80 snt, 1,5 litraa molemmat. Ei siis paljon 
maksanut. 

Lyypekistä lähdettyämme muistaakseni katselimme 
jonkun elokuvan bussissa, ja aamulla saavuimme Brysseliin. 
Bryssel oli jonkun verran vaikuttavampi paikka, ja siellä oli joku 
Suomen jamboreeorganisaation järjestämä tilaisuus, 
puolikaaressa seisomista ja sellaista. 



Brysselissä emme päässeet uimahalliin mutta 
ruokailu oli kuitenkin laadukkaassa Best Western-ketjun 
hotellissa. Sitten ajoimme noin pari tuntia Belgian rajaseuduilla 
olevaan Gentin kaupunkiin, josta Suomen Joukkue oli varannut 
meille lattiamajoituksen urheiluhallista. Siellä pääsimme suihkuun 
ja inhimillisempään nukkuma-asentoon. Kivenheiton päässä oli 
myös pieni kahvila/kioski, jossa nautimme aamupalan. Sieltä sai 
myös kylmää kokista sopuhintaan ☺. 

Gentistä ajoimme seuraavan päivänä Ranskan 
Calais’en, josta lähti tunnelijuna Englannin kanaalin ali. 
Junamatka oli aika lyhyt vajaa puoli tuntia. Sitten sitä oltiinkin 
Englannissa. Suuntasimme kohti Chelmsfordia, pyörimme 
kaupungissa ja löydettyämme sopivan marketin johtajat kävivät 
ostamassa välipalaa. Etsimme jonkin pysäkin jolla söimme 
välipalamme, ja sitten ajoimme erinäisistä syistä pari kertaa 
leirialueen ympäri, mutta ei se mitään, pääsimme kuitenkin 
kohtuuajassa Jamboreelle. 

Jamboreella tunnelma oli katossa, jotkut pitivät sitä 
lähes teennäisen korkealla, ja olihan se ihan hienoa vihdoin 
päästä Jamboreelle. Sää oli aurinkoinen ja lämmin, lähdimme heti 
kävelemään kantamustemme kanssa savumme alueelle, jonne 
IST:t, eli palveluleiriläiset (international service team, >18 v 
ikäisille) olivat pystyttäneet jo teltat. Me jatkoimme pystyttämällä 
savumme portin ja keittiön sekä ruokailukatoksen.  

Saapumispäivänä ei ollut mitään erikoisempaa 
ohjattua ohjelmaa, vaan saimme rauhassa tutustua suureen 
jamboreealueeseen. Seuraavana päivänä pidettiin avajaiset, ja 
illalla oli Opening Party (bileet). 
Seuraavat päivät koostuivatkin ohjelmista, jotka olivat jaettu on-
site- ja off-site-ohjelmiin. On-site-ohjelmat tapahtuivat leirialueen 
sisällä ja ne olivat pääosin teltoissa kiertelyä, teemalla tutustutaan 
toisiin kulttuureihin ja yhteiseen maapalloomme. Ne olivat ehkä 
pieni pettymys. Off-site-ohjelmiin taas matkustettiin pois 
leirialueelta. Off-site-ohjelmat olivat Splash vesiohjelma, Gilwell 
Park partiohistoria/elämyspuistoon 



 
 
tutustuminen ja palvelutehtävä. Näistä ohjelmista pidin 
ehdottomasti enemmän, sillä niissä oli enemmän toimintaa.  

Splashissa saimme mennä tekojärvessä purjeveneillä 
ja erilasilla kanooteilla ja lautoilla. Gilwell Parkissa taas oli 
ramborataa ja sellaista sekä tutustumista partiohistoriaan. 
Palvelutehtävä keskittyi jonkinlaisen vähän ränsistyneen 
virkistysalueen kunnostamiseen. Puron varteen rakennettiin 
vajaan neliön kokoisia kalastus korokkeita, pusikkoa raivattiin, 
naarattiin rojua jostain lammesta jne… Pääsin rakentamaan 
”fishing platformeja”, ja tyrmistyin nähdessäni että nekin 
rakennettiin muovista tehdyistä jäljitelmälankuista. Mikään ei siis 
enää ole aitoa, ainakaan Suomen ulkopuolella.. 

Jamboreella vietimme myös partioliikkeen 
satavuotissyntymäpäivää ja muistelimme Brownsealla pidettyä 
ensimmäistä partioleiriä. Robert Baden-Powelin lapsenlapsi, joka 
oli hänkin jo varmaan viisissäkymmenissä, sanoi muutaman 
sanan. Jamboreen viimeisen kokonaisen leiripäivän kruunasi 
päättäjäisseremonia. 

Viimeisen kokonaisen leiripäivän iltana alkoi ripotella, 
kuten oli ennustettukin. Seuraavana aamuna lähtisimme klo 4 
joten kaiken piti olla purettuna, mukaan lukien teltat, jotka olisivat 
olleet mukavat sateessa. No, illan mittaan ripotteli kokoajan 
hiljakseen, mutta onneksi ei enää siinä vaiheessa kun aloimme 
nukkua taivasalla. Kuitenkin aamuyöstä ennen kun oli herätys, 
kolmen tunnin yöunen kruunasi pieni sade. Onneksi pääsimme 
sen jälkeen kuivaan bussiin ☺. 

Matkamme jatkui Lontooseen jossa vietimme 
paluumatkan ensimmäisen kaupunkipäivän. Lontoo oli ihan jees, 
mutta ei kovin ihmeellinen. Sieltä jatkoimme tunnelin ali Ranskaan 
ja sieltä Saksan Kölniin, missä oli seuraava kaupunkipäivä. 
Kölnissä pääsimme myös uimahalliin, osa porukasta kävi Kölnin 
tuomiokirkon tornissa, josta oli aika hienot näkymät.  



Kölnistä ajoimme Kööpenhaminaan, missä oli matkan 
viimeinen kaupunkipäivä. Köpis ei ollut minusta kovin kummoinen. 
Sieltä sitten mentiin yöajona Ruotsiin ja laivalla Suomeen. 
Suomessa suoritettiin lippukunnan ohjattu hyvästeleminen. Sitten 
bussi ajoi meidät omille paikkakunnillemme, tai ainakin aika 
lähelle, ja viimeinen etappi kotiin alkoi.  

Jamboreematka oli kokonaisuudessaan hieno 
kokemus, ja suosittelen sitä kaikille jotka haluavat tutustua uusiin 
maihin, ihmisiin, kulttuureihin jne.. Jamboreeta varten täytyy toki 
nähdä paljon vaivaakin, esim. rahankeruussa ja sellaisessa, 
mutta se on sen väärti. 
 
 Antti Helske 
 

 

Avajaiset 28.07.2007 



 

TERVEHDYS SEURAKUNNASTA! 
 
Olen seurakunnan uusi 
nuorisotyönohjaaja Eveliina Virtanen. 
Olen itsekin partiolainen, joten 
partiokuviot ovat minulle tuttuja. 
Tosin toimin Jämsänkoskella 
Ilvespartiossa. 
 
Näin taas uuden partiokauden alettua on hyvä kertailla hieman 
partiolupausta, jonka moni teistäkin varmaan viime kesänä 
uudisti yhdessä muiden maailman partiolaisten kanssa. Osa 
teistä tulee antamaan partiolupauksen hieman myöhemmin 
vuoden aikana, mutta varmasti sitä on jo opeteltu ja mietitty 
mitä siinä oikein sanotaan. Lupauksessa luvataan rakastaa 
Jumalaani ja lähimmäistäni. Ja näiden kahden rakastamisenhan 
Jeesuskin sanoo Raamatussa olevan kaikkein tärkein käsky. Kun 
vain aina sen muistaisimme, se auttaisi meitä varmasti monessa 
tilanteessa. Niin partiossa kuin muutenkin elämässä 
tarvitsemme aina apua sekä toisiltamme että myös Taivaan 
Isältä.  Ja toivoisinkin että jokainen teistä rohkenisi ottaa 
yhteyttä niin Taivaan Iskään kuin myös minuun… Olisi mukava 
tutustua lippukuntaanne ja tehdä yhteistyötä seurakunnan ja 
teidän kanssa. 
 
Taivaan Isän siunaamaa partiosyksyä toivottelee  Eve 

puh. 050-5919369, eveliina.virtanen@evl.fi  



 
SISILISKOJEN LOKAKUUN LÄHTÖLAUKAUS 
 
Sisiliskot-lauma aloitti lokakuun reippaasti auttamalla 
sotaveteraaneja paperinkeräyksessä. Mäntän sotaveteraanien 
puheenjohtaja Yrjö Saari oli Lahden koululla neuvomassa 
Sisiliskoille, miten keräyspaperit lajitellaan ja sidotaan, jotta 
paperit on helpompi lastata autoon. Muoveja ja pahveja ei saa 
laittaa siistauslaitokselle menevän paperin joukkoon. 
 
Lahden koululla veteraanien paperinkeräyslaatikot ovat tulleet 
koulun jätekatokseen vasta tänä syksynä, kun aikaisempi 
paperien kerääjä lopetti tämän keräyspisteen.  Vanhasta 
tottumuksesta lehtiä ja muita jätepapereita oli tuotu 
keräyslaatikoihin irrallisina. Niinpä sudenpennut reippaasti 
kipaisivat keräyslaatikoihin ja ketjussa kantoivat irralliset paperit 
auton lavalle. Jatkossa he osaavat opastaa, miten paperit pitää 
niputtaa. 
 
Sudenpennut saivat kuulla myös 17-vuotiaana sotaan lähteneen 
Yrjö Saaren sotakokemuksia poteroista täisaunoihin. Tämän 
päivän sotaveteraanit tarvitsevat kuntoutusta ja hoitoja. Niihin 
saadaan varoja paperinkeräyksellä.  Harva veteraani jaksaa enää 
osallistua itse paperinkeräykseen, niinpä me nuoremmat voimme 
auttaa heitä. Paperit nippuun ja veteraanien keräyslaatikkoon, 
siitäpä voi taas yksi sotasankari päästä hierontaan tai 
jalkahoitoon. 
 
Sisiliskojen puolesta Anu 
 
 



 

Yrjö Saari opastaa Sisiliskoja kierrätyspaperin käsittelyssä. 

 

JAMBOREE ON THE INTERNET 

Kuoreveden Kotkien perinteinen osallistuminen maailman 
laajuiseen JAMBOREE ON THE INTERNET tapahtumaan 
toteutettiin tänäkin vuonna 20 – 21.10. Nyt osallistujia oli  
enemmän kuin koskaan. Internetin välityksellä yhteyttä muiden 
maiden partiolaisiin otti toistakymmentä Kotkaa. Kuoreveden 
seurakuntatalon nuorisotilaan rakennetussa verkossa oli kiinni 
seitsemän kannettavaa tietokonetta joilla yhteydet eri puolille 
maailmaa hoidettiin.  

       Jussi 



 
”Vanhat Kotkat”, Mira Tamminen, Paula Laalahti ja Veli-Matti 
Mikkola muistelemassa menneitä ennen Juhla-Kotka iltanuotiota 

 

 

 

HÄMY   Kuoreveden Kotkien 
tiedoituslehti 

Levikki noin 85 kpl       
Päätoimittaja J. Stenhäll 


