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PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET
Talvi alkaa kääntyä kohti loppuaan. Alkutalven märkyydestä
huolimatta pystyttiin Kotkien leiri Makasiinivuoressa pitämään
talvisissa tunnelmissa. Kiitokset etenkin ”vanhoille kotkille”
Ytelle ja Ekille jotka jaksoivat Piian ja Laurin kanssa vetää leirin hyvin lävitse.
Jälleen tiedotusvälineet (Koillis-Häme) huomioivat leirin. Myös
lippukunnan vuosikokouksesta ja vuoden 2007 toiminnasta oli
näyttävä uutinen K-M-V-lehdessä.
Joskus kysellään, ovatko nämä uutiset paikallislehdissä niin
sanotusti ”oman hännän nostamista”. Ehkä joskus sitäkin,
mutta aina on muistettava, että suurimmalla osalla kaupungin
ja seu-rakunnan päättäjistä ei ole partiotaustaa eikä suuremmin tietoa partiosta. Koska he kuitenkin viime kädessä päättävät meidänkin lippukuntamme avustuksista, on hyvä muistuttaa heitä tälläkin tavalla lasten ja nuorten parissa tehtävästä
työstä.
Hyvää kevättä ja kesää,

terveisin Jussi

SISILISKOJEN KAUPUNKIRETKI
Sisiliskot tekivät kaupunkiretken Mänttään 8.-9.2. Kuvassa Sisiliskot ovat juuri innokkaina lähdössä suorittamaan palvelutehtäväänsä eli keräämään yhteisvastuuta. Ihmiset olivat hyvin anteliaita, kun oli reippaita kerääjiä. Pojat ehtivät soitella seuraavan
talon ovikelloa jo ennen kuin me tytöt pääsimme edellisestä
talosta pois listan kanssa. Olimme jakaneet tehtäviä. Roosa
luotettavana sudenpentuna sai kantaa rahapussia. Retkellä olivat mukana myös jo vartioon siirtyneet Ilona ja Sabina. Kalle,
joka siirtyy ensi syksynä vartioon, varasi paikan ensi talven
kaupunkiretkelle.

Teksti ja kuva: Annikki Harjumäki

Uusi lippukunnanjohtaja Tuija ”Tuitsi” Manneri esittelee vuoden
2007 toimintakertomusta

Kuva: Annikki Harjumäki

LIPPUKUNNANJOHTAJAN PUHEENVUORO
Pönttö hajalla ja tyttö hukassa
Kätevyysrastilla levähti vartioni linnunpönttö. Sitten eksyimme.
Niinpä ensimmäiset partiotaitokisani 30 vuotta sitten päättyivät
keskeyttämiseen.
Viime vuonna tuli myös kisailtua. Esteradalla vartiokavereiden
piti pukata minua pehmusteista, jotta pääsin korkeimpien esteiden yli. Rinkkalautalla mentiin Harpan kanssa ympäri niin että
raikas lokakuinen järvivesi vain roiskui.
Pisteitä näistä tyylinäytteistä ei paljon herunut, mutta makeat
naurut kyllä sain. Tehtävistä jäi hyvä fiilis, koska koin ja opin
jotain uutta, jota en varmaan ilman kisoja olisi ikinä tullut kokeilleeksi. Ja koska voitin itseni, mistä partiotaitokisoissa pohjimmiltaan on kyse.
Lähipäivinä ja -viikkoina saatat partiopiirin kevätkisoissa löytää
itsesi samantapaisesta tilanteesta: rastilla pitäisi tehdä jotain,
mitä et ole koskaan tehnyt tai mikä muuten tuntuu hankalalta.

Tai tuttukin tehtävä menee jostain syystä pieleen. Muista silloin, että jo se on voittamista, että olet lähtenyt kisaamaan ja että tärkeintä partiotaitokisoissa eivät suinkaan ole
pisteet ja sijoitukset. Tärkeintä on pitää hauskaa ja harjoitella
yhteistyötä oman varti-on tai lauman kanssa. Se on voitto kotiin!
Onnenpotku joka kisaajalle, Tuitsi

KOKEMUKSIA TALVILEIRILTÄ
Olin 7-9.3.08 vartiolaisten talvileirillä Makasiinivuorella. Leiri oli
minun ensimmäinen talvileiri ja minua jännitti miten minä pärjään
siellä.
Leirillä opeteltiin hyödyllisiä taitoja esim. teltan pystytystä, nuotion
sytyttämistä, kaminan laittamista telttaan ja sen siivoamista. Ruuat
valmistimme nuotiolla ja leiriruoka oli tosi hyvää. Varsinkin loimulohi oli herkkua! Veden kannoimme Vekurijärvestä.
Opin myös olemaan yöllä kipinämikkona. Yksi hauskimmista
asioista leirillä oli se kun kiipeilimme valjaiden avulla pientä jyrkännettä alas ja ylös. Meillä oli myös suunnistusta jossa opettelimme kompassin käyttöä. Iltanuotiolla esitimme pieniä esityksiä
pienissä ryhmissä.
Leiri oli tosi kiva ja pärjäsin siellä hyvin vaikka ensin epäilinkin.
Vähän oli kurjaa kun keli oli niin märkä, mutta sekin kuuluu leirikokemuksiin. Parasta leirillä oli se että sain lisää kokemuksia ja itsevarmuutta sekä iloisia muistoja. Ja leirillä oli tosi hyvä yhteishenki kaikkien kesken. Jokaisen pitäisi rohkeasti lähteä kokeilemaan
leirielämää, sillä kaikilla on ensimmäinen kerta, jopa talvileirillä.
ROHKEASTI MUKAAN LEIREILLE!
Hörököllit / Ilona Salo

kuva: Harri Manneri
Vesa, Arttu ja Aleksi tekevät talvileirillä herkkuvoileipiä.

PARTIOMESSU
Mäntänvuoren Partiolaiset järjestävät PARTIOMESSUN Mäntässä, Vuorenkirkossa, torstaina toukokuun 22 päivänä kello
18.15.
Ainakin yksi reitti Vuorenkirkkoon lähtee Mäntän urheilukentältä.
Mennään mukaan!

UUDEN LIPPUKUNNANJOHTAJAN
PIKAHAASTATTELU
1. Lyhyt partiohistoria?
Kolmasluokkalaisena minusta tuli supe Napapiirin Tytöt -lippukunnassa Rovaniemellä. Sitten olin kuusi vuotta Pandat-vartiossa,
kolme niistä vartionjohtajana. Lukioiässä johdin laumaa, mutta
sen jälkeen tuli partioon pitkä tauko. Kymmenisen vuotta sitten
Stenhällin Jussi houkutteli minut KuKoon sihteeriksi ja syksyllä
2001 innostuin laumanjohtajaksi. Sillä tiellä ollaan.
2. Paras partiomuisto?
Niitä on monta. Yksi hyvä on partionjohtajien jatkokurssin eli
KoGi:n yhdeksän leiripäivää Varis-vartiossa viime kesänä.
3. Mikä retkeilyväline olisit mieluiten ja miksi?
Vaikkapa tulitikku, jolla voi sytyttää nuotion antamaan valoa ja
lämpöä.
4. Mikä retkeilyväline kuvaa sinua parhaiten?
Kotiväki sanoo että puukko: välillä tylsä ja välillä terävä, välillä
tarpeen ja välillä hukassa.
5. Mitä luulet tekeväsi ollessasi partiourasi huipulla?
Olen aina partiourani huipulla, kun touhuan sudenpentujen kanssa.
6. KuKon tärkein perinne?
Se että mennään oikeasti metsään, eikä partioida vain kololla.
Jokakeväinen paraatireissu on hieno sekin.
7. Kolme asiaa, jotka haluat ehdottomasti mukaan ensi kesän
vaellukselle.
KuKo:n sudareita vanhempineen, KuKo:n vartiolaisia ja KuKo:n
johtajia.

8. Millä sinut saa suuttumaan?
Unen puutteella. Ja ylikriittisellä asenteella.
9. Entä mikä on paras lepyttelykeino (partiossa :) )?
Hymy ja halaus.
10. Retkiherkkusi?
Suklaabanaanit.
11. Montako merkkiä on partiopaidassasi juuri nyt?
Perusmerkkien lisäksi yksi tapahtumamerkki. Ennen paraatia
täytyisi kyllä jaksaa ommella hihaan Taimi-, partiotaitokisa- ja
Haukka-lauman merkit.
12. Kanootti vai metsäpolut?
Polut ilman muuta. Kanootti käy, jos joku muu pitää perää. Minä
ohjaan mihin sattuu.
13. Kuka irrottaa kalan ongestasi? Entä laittaa madon koukkuun?
Harppa tietysti.
14. Taito, jonka haluaisit oppia tai osata paremmin?
Suunnistamisen ja solmut. Niitä ei nuoruuden tyttölippukunnassani – tai ainakaan minun vartiossani – paljonkaan harras-tettu.
15. Terveiset lippukuntalaisille!
Lähtekää ihmeessä retkille ja leireille! Siellä odottavat parhaat
partioelämykset.
16. Mitä teet ensimmäiseksi, kun tulet retkeltä kotiin?
Riisun kengät ja istahdan posliinipytylle. Sitten lämmitän saunan.

LIPPUKUNNASSA TAPAHTUU 2008
Huhtikuu

21.-27.4. partioviikko. Voit pitää partiohuivia tai -asua muualla-kin
kuin partiossa jos haluat.
23.4. Yrjönpäiväjuhla Hallin seurakuntatalolla klo 18. Tervetuloa
kaikki lippukuntalaiset perheineen!
26.4. vartiolaisille partiotaitojen piirinmestaruuskisa Villi Länsi
Ylöjärvellä.

Toukokuu

4.5. koko lippukunnan retki Tampereelle partioparaatiin ja Särkänniemeen.
10.5. sudenpennuille partiotaitojen piirinmestaruuskisa Odysseuksen harharetket Jokioisilla.
10. ja 11.5. vartionjohtajakurssin teoriaosa Jämsässä.
17.-18.5. yli 14-vuotiaille partiotaitojen kansallinen ja piirinmestaruuskisa Leon lenkki ja Hilkan kilpa Kangasalla.
23.-24.5. sudenpennuille retki Isojärven kansallispuistoon.
24.5. vartiolaisille partiotaitojen SM-kisa Tervareitti Kajaanissa.
28.5. lpk:n hallituksen kokous klo 18 Vilillä.

Kesäkuu

4.-8.6. vartionjohtajaleiri Hewi-Kohu Vaakaniemessä.

Heinäkuu

8.-13.7. KuKo:n oma kesäleirivaellus vartiolaisille ja 11.-13.7.
sudenpennuille.
28.7.-4.8. vartiolaisille kansainvälinen Satahanka XI -meripartioleiri Sauvossa.

Syksyn koulutukset !!!
VARTIONJOHTAJILLE:
Sinikettu 19.-21.9.2008 Tampereen seudulla
Retkeilytaitojen peruskurssi kaikille yli 13-vuotiaille partiolaisille.
VJ-jatkis 22.-23.11 Terälahden koululla, Tampereella
Tietoja ja taitoja vartion johtamiseen, kokouksiin ja retkiin
LAUMANJOHTAJILLE:
Laumanjohtajien leikki- ja vinkkikurssi 27.9.2008 Hämeenlinnassa
Uusia leikki-ideoita laumojen kokouksiin.
SAMOAJILLE/VAELTAJILLE:
Explorer tour-vaeltajatapahtuma 23.-24.8.2008 Hämeen alueella
Oletko tuleva samoaja? Lähde mukaan seikkailemaan muiden samoajien kanssa
IHQDAADAA 19.-21.9.2008 V-SP, Naantalissa
Suurempi! Pidempi! Leikkaamaton! Ikimuistoinen viikonloppu vaeltajille ja samo-ajille. Käy tsekkaamassa http://ihqdaadaa.googlepages.
com/index.htm
Samoaja- ja vaeltajatapaaminen 22.11.2008 Hämeen alueella
Ensimmäinen uusien ikäkausien samoaja- ja vaeltajatapaaminen
JOHTAJILLE:
PT-kisoja tekemään!!
Järjestelytoimikuntakurssi 19.-21.2008 sekä Rastipäällikkökurssi ja
Tulospalvelukurssi 20.-21.9.2008 Terälahden koululla, Tampereella
Oletko miettinyt miten partiotaitokisoja oikein tehdään? Kolme kilpailukurssia samana viikonloppuna, samassa paikassa!
Koulutuksen superviikonloppu 7.-.9.11.2008
Pysy mukana muutoksessa!! On aika tuunata lippukunta vastaanottamaan uusi entistä ehompi partio-ohjelma ja uudet ikäkaudet.

Syksyn koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu Ellun kautta
25.5.2008 mennessä!!!

Hämyn päätoimittajan käsiin sattui (kiitos Sinikka Laaksille) ohjelmalehtinen 70 vuoden takaa vuodelta 1938. Ilmeisesti partiolaiset ovat Satakunnan Laulujuhlilla järjestäneet toimintaansa
esittelevän tapahtuman ”suurelle yleisölle”.

Kuva: Harri Manneri
Virpominen vanhainkodilla Palmusunnuntaina on jo perinne. Niin
tehtiin tänäkin vuonna.

TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS
Kuoreveden seurakunta ja Kuoreveden Kotkat ovat tehneet hyvää
ja sujuvaa yhteistyötä lippukunnan perustamisesta, vuodesta 1977
alkaen.
Kun nyt on mahdollista Jämsän-Kuoreveden seurakuntayhtymän
purkaantuminen ja uuden Jämsän seurakunnan muodostaminen
Jämsän, Jämsänkosken ja Kuoreveden seurakunnista, ovat Kuoreveden seurakunta ja Kuoreveden Kotkat katsoneet parhaaksi virallistaa suhteensa solmimalla taustayhteisösopimuksen.
Sopimuksessa kirjataan paperille ne periaatteet, joiden pohjalta lippukunnan ja seurakunnan yhteistyö tapahtuu. Ainakaan niin kauan
kun Kuoreveden seurakunta on olemassa, ei muutoksia käytännön
toiminnassa tapahdu ja mahdollisessa uudessakin seurakunnassa
voidaan vedota sopimukseen ja voimassa oleviin käytäntöihin.

Jämsän Hallin alueelle on perustettu Vapepan (Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun) hälytysryhmä.
Tuohon ryhmään toivotaan saatavan riittävän suuri henkilömäärä, jotta homma toimii.
Hälytysryhmän tehtävänä on auttaa viranomaisia, lähinnä kadonneen henkilön etsintätehtävissä.
Partiolippukunta Kuoreveden Kotkat haluaa auttaa osaltaan vapaaehtoisuuteen perustuvassa tehtävässä.
Sinä partiolaisen vanhempi, huoltaja, tai vaeltaja, lähde mukaan.
Toimintaan pääset mukaan ottamalla yhteyttä Ekiin (040-8693
698 tai erkki.rautiainen@pp1.inet.fi),
saat lisää tietoa.
Mitä tuo tehtävä vaatii sinulta: Ei mitään muuta, kuin että olet
mahdollisesti käytettävissä, kun apuasi tarvitaan.
Vapepa järjestää koulutustilaisuuden täällä Hallissa 13.8. illalla
ja etsintäharjoituksen 17.8

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

