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PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET 

Jälleen uusi toimintakausi on alkanut. Monia, suuriakin, 
muutoksia on lippukuntamme toiminnassa tapahtunut. 
Tärkein ja kaikkia lippukunnan jäseniä eniten koskettava 
muutos on tietysti Partiokolon muuttaminen Taipaleen 
entiseltä koululta keskemmälle kylää, entisen 
perheryhmäkodin tiloihin. 

 

Kuva: Juhani Stenhäll                      

Taipaleen kolon keittiö muuton kourissa. 



 

Taipaleen koulu ehti olla Kuoreveden Kotkien 
”pesäpaikkana” miltei kuusitoista vuotta.  Saimme kolon 
käyttöömme vuoden 1992 syyskuussa. Kolo palveli meitä 
hyvin. Monenlaisia tapahtumia ovat sen seinät nähneet.  

Kiitämme tässä yhteydessä tietysti entistä Kuoreveden 
kuntaa ja Jämsän kaupunkia joiden hallitessa Taipaleen 
kiinteistöä saimme siellä toimia. Kiitämme myös 
lämpimästi Mikko Simosta jonka ostettua kiinteistön 
saimme toimia siellä ilman korvausta aina tähän saakka. 

Toinen muutos, joka alkaa pienemmälle partiolaiselle 
näkyä vasta hänen siirtyessään hieman eteenpäin 
partiopolulla, on Mäntän alueen, johon Kuoreveden 
Kotkatkin kuuluvat, tuntuva laajeneminen. 
Partiopiirirajojen muuttuessa ovat Jämsän ja 
Jämsänkosken sekä Keuruun lippukunnat tulleet samaan 
piiriin ja alueeseen Kotkien kanssa. Olemme hyvin 
mielissämme tästä siirrosta. Tilanne oli aikaisemmin 
omalaatuinen kun Jämsän kaupungin partiolippukuntia 
kuului kahteen eri partiopiiriin. Nyt hyvä yhteistyömme 
paranee entisestään. 

terveisin Jussi 

 

 



LIPPUKUNNASSA TAPAHTUU 

Lokakuu 
 
4.10. KuKo:n ja JoPa:n yhteinen PT-kisa Jämsässä (supet 
ja vartiot) 
4.-5.10. SyysSM-kisa Torppa Pietarsaaressa (johtajat) 
18.-19.10. JOTI (Jamboree on the internet, tarpojat ja 
samoajat) 
21.10. Kello 18-20 Lurpan kosto -hämäräseikkailu vartioille 
 
Marraskuu 
 
1.11. Vartioiden päiväretki 
8. ja/tai 9.11. Ohjelmauudistuskoulutus johtajille 
Kangasalla 
15.11. Hämeen partiopiirin sudenpentutapahtuma 
Vesilahdella 
23.11. Alueen lippukuntien sählyturnaus Vilppulassa 
(supet, vartiot) 
30.11. klo 14-18 sudenpentujen adventtiaskarteluretki 
Lahden koululle 

Joulukuu 

15.12. Lippukunnan joulujuhla 
 
Lippukunnan tietoja  

Kuoreveden Kotkat ry 
Viilaajantie 13 
35600 HALLI 

Lippukunnanjohtaja 
Tuija "Tuitsi" Manneri 



040 5342370 
tuimajuttu@phpoint.fi  

Varajohtaja, tyttötarpojien luotsi 
Piia Stenhäll 
050 5282805 
piia.stenhall@gmail.com 
 
Poikatarpojien luotsi 
Harri "Harppa" Manneri 
0400 724702 
harri.manneri@gmail.com 
 
Sudenpentuosaston johtaja  
Vilmaliina "Vili" Yrjölä-Hanka 
040 5870963 
vilmaliina.yh@pp.inet.fi 

Samoaja- ja vaeltajaluotsi 
Elina "Ellu" Kukko 
050 3619100 
elina.kukko@patria.fi  

Seikkailijajohtaja, kalustonhoitaja 
Erkki "Eki" Rautiainen 
040 8693698 
erkki.rautiainen@patria.fi  

Hämyn päätoimittaja 
Juhani "Jussi" Stenhäll 
050 5275814 
juhani.stenhall@pp.inet.fi  

Nettisivuvastaavat 
Tuomas Sallinen 



040 5760291 
pelikaani_mies@hotmail.com 
 
Harri "Harppa" Manneri 
0400 724702 
harri.manneri@gmail.com 

Seitsemisen vaellus 11.-13.7.2008,   
saattajan päiväkirjaa 
 
Tätä päivää oli odotettu; sitä odotti niin sudenpentu Silja, 
kuin pikkusisko Annika, joka on ilmoittautunut 
ehdottomasti ryhtyvänsä partiolaiseksi, kun on siskoaan 
vierestä seurannut. Minä tuskailin pakkaamisen kanssa, 
varauduin kantamaan ainakin kahden tarpeet. Aika 
miettiminen, mikä oikeasti on tarpeellista, kun ei ole 
kokemusta vaeltamisesta.  
 
Lähtöpäivänä aurinko paistoi, kun ajelimme kohti Kurua. 
Matkalla Jaulin kämpälle alkoi sade ja ukkonen, siinä 
ukkosenpelkoisena kysyttiin luontoa koettaa olla vaan 
rauhallisena, ympärillä lapsia ja vaatteet osittain 
märkinä.. Vaellusta tuolloin oli n. 2 km yöpymispaikkaan 
Kirkas-Soljaselle. Matkalla sade hellittikin ja laskettiin 
toiveikkaina miten kaukana ukkonen jo menee pois. 
Mutta voi miten eväät maistuu hyvälle metsässä! 
Paistettiin lettuja ja kuivatettiin vaatteita, oli kuin oltaisiin 
yhtä suurta perhettä ja aina tunnettu toisemme, vahva 
me-henki oli suorastaan käsikosketeltava koko leirin ajan.  
 
Ensimmäisenä yönä satoi vettä, minä valvoskelin sateen 
ropinaa ja lasten unista tuhinaa kuunnellen ja täytyi 
telttaakin suojata lisää. Kävelin siihen Kirkas-Soljasen 
rantaan, kello oli kaiketi noin neljä; tuntui että aika on 



pysähtynyt. Miten voi olla niin rauhallista ja tyyntä, pieni 
sade vain rikkoi hiljaisuutta. 
 
Aamu valkeni aurinkoisena, pienet sadekuurot kyllä 
päivän aikana yllättivät, mutta n. 7km vaellus sujui 
mukavasti. Siljasta oli hauskaa opettaa äitiä keittämään 
trangialla ruokaa, en ole ikinä moista ennen käsitellyt. 
Annika keitti ”krankialla”.. Annika meinasi väsähtää 
lauantain vaelluksen aikana, ainakin minut nähdessään, 
Larpan seurassa ei väsyttänyt yhtään.  
Kortesaloon saavuttuamme rakennettiin leiri yhdessä 
lasten kanssa; kuivatettiin telttaa ja vaatteita; aurinko 
paistoi ja tuuli juuri sopivasti. Saimme nauttia valmiista 
ruuasta ja saunasta, mikä sen parempi lauantai-ilta 
hauskoine iltaohjelmineen ja sinä yönä minäkin nukuin 
kuin tukki. 
 
Sunnuntaina tuntui jo jaloissa ja hartioissa. Matka jatkui 
Koveron tilalle auringon paistaessa, missä meille 
kerrottiin paikan historiasta ja kierrettiin tilaa; en ole ikinä 
käynyt niin korkealle ulkohuussissa kuin siellä, kannattaa 
kokeilla! Tämän päivän lapsille oli monta ihmetystä, 
aikuisellekin; 100 vuotta sitten lakaistiin lattialla olevasta 
luukusta roskat talon alle, melkoinen keskusroskaimuri. 
Ei ollut Ajaxia eikä Tolua, hiekalla pestiin lattiat. Eikä 
lähdetty shoppailemaan, kun housunpolvessa oli reikä. 
Matka jatkui hernekeiton jälkeen Haukilammelle uimaan, 
siellä alkoi tummat pilvet nousta ja niinpä vaellus 
päättyikin ukkoskuuroon. Väsynyttä, mutta onnellista 
väkeä odotti pullatarjoilu parkkipaikalla, hyvillä mielin 
lähdettiin kotimatkalle. 
 
Kotona laukkuja purkaessa löysin päivärinkan pohjalta 
märän vessapaperirullan ja paljon tarpeetonta tavaraa. 
Silja pakkasi tavaransa pusseihin, äiti ei näköjään 



tajunnut, onneksi varavaatteet pysyivät kuivina, mutta 
seuraavalla kerralla tiedän jotain enemmän 
pakkaamisesta, tavaroiden tarpeellisuudesta ja miten 
kannattaa pukeutua.  
Leirillä mukana ollessa pääsee seuraamaan, mitä partio 
parhaimmillaan on, luonnonhelmassa arjen huolet ja 
ainainen kiire unohtuu, siis mitä parhainta hermolepoa! 
Odotan jo mielenkiinnolla seuraavaa tilaisuutta lähteä 
reissuun mukaan, suosittelen lämpimästi muillekin! 
Polttiaiset jäivät mieleen ainoana negatiivisena muistona. 
 
Kirjoitti Susanna Myllyniemi 25.8.08 
 

 

 
 

               Kuva: Piia Stenhäll 
Talkoolaisia Seitsemisen vaelluksella 
 



Lippukunnan varajohtajan, Piia Stenhällin 
salamahaastattelu: 
 
1. Lyhyt partiohistoria? 
 
Sudarina ja laumanjohtajana retkeilin ja jaoin oppeja 
Juupajoelle. Opiskellessa vedin laumaa Lappeenrannassa. 
Kotiseudulle palattuani rupesin luotsaamaan  Kuoreveden 
Kotkia lippukunnanjohtana. 
 
2. Paras partiomuisto? 
 
Jättisateinen suurleiri Tarus 2004, koska silloin joutui 
laittamaan itsestään tosissaan kaikki ja vähän ylimääräistäkin 
peliin! 
 
4. Mikä retkeilyväline olisit mieluiten ja miksi? 
 
Vaellussauva voisi olla kiva. Silloin kaikki nojautuisivat tiukan 
paikan tullen. 
 
5. Mikä retkeilyväline kuvaa sinua parhaiten? 
 
Iso rinkka; sisään mahtuu niin paljon tavaraa ja ideoita, että 
loppupeleissä ehkä vain taskuja tulee käytettyä.   
 
6. Mitä luulet tekeväsi ollessasi partiourasi huipulla? 
 
Palaan takaisin johtamaan laumaa tai seikkailijavartiota. 
 
7. KuKon tärkein perinne? 
 
Loistavat erätaidot. 
 
9. Millä sinut saa suuttumaan? 
 
Jättämällä toistuvasti lupaamansa hommat tekemättä 



 
10. Entä mikä on paras lepyttelykeino (partiossa :) )? 
 
Ehdin jo leppyä ennen kuin suutun kunnolla :) 
 
11. Retkiherkkusi? 
 
Pekonipasta tai rosvopaisti. 
 
12. Montako merkkiä on partiopaidassasi juuri nyt? 
 
6. 
 
13. Kanootti vai metsäpolut? 
 
Metsäpolut. 
 
14. Kuka irrottaa kalan ongestasi? Entä laittaa madon 
koukkuun? 
 
Minä itse.  
 
15. Taito, jonka haluaisit oppia tai osata paremmin? 
 
Solmut. 
 
16. Mitä teet ensimmäisenä palatessasi retkeltä? 
 
Laurilta saamieni oppien mukaisesti tyhjennän rinkan ja täytän 
pyykkikoneen. Silloin kurjin osuus retkestä jo takana ja voi 
rauhassa vetäytyä kuumaan suihkuun. 
 
 
 
 
 
 



Satahanka - maapartiolaiset meripartioleirillä 
 
Maanantaiaamuna 27.7.2008 lähti yhdeksän KuKo:laista  
kansainväliselle meripartion suurleirille Satahangalle 
Turun Sauvoon. Leiri alkoi hyvin aurinkoisessa säässä ja 
ensimmäisenä päivänä oli leirin rakentelua ja komeat 
avajaiset. Vartiolaiset nukkuivat omissa Niger-teltoissaan.  
Seuraavien päivien ohjelmina oli Itämereen ja 
radioamatööritoimintaan tutustumista, plokin rakentelua, 
meripelastusta ja alaleirimme Silakk'in omaa ohjelmaa. 
Vasta perjantaina pääsimme purjehtimaan ja melomaan. 
Lauantaina oli rento päivähaikki, jonka menimme 
nopeasti tullen loppupisteissä kolmansiksi. Sunnuntaina 
oli viikon ehdoton kohokohta eli isoilla aluksilla 
purjehtimista. Vaikka silloin sattui olemaan leirin ainoa 
sadepäivä, niin pieni sade ei meitä häirinnyt. Illalla 
pidettiin koko leirin yhteiset päättäjäiset hienoine 
ohjelmineen. Maanantaiaamusta 4.8. purimme telttamme 
ja pakkasimme tavaramme ja lähdimme kotiin 
mukanamme taas yksi hieno partiokokemus.  

Lauri Hanka 
 

Pandaneiti-vartion retki Isojärvellä 
   
Perjantaina 12.8 Anni, Ansku ja Katsu pakkasivat 
rinkkansa  
ja lähtivät retkeilemään Isojärven kansallispuistoon.  
Retki alkoi Heretyn parkkipaikalta, josta käveltiin 
muutaman kilometrin matka Kuorejärven laavulle. Siellä 
tehtiin ruoka trangiallaja sytytettiin nuotio.Mitään 
varsinaista ohjelmaa ei ollut, ilta kului leppoisasti nuotion 
äärellä jutellen.  
Tuitsi, Harppa ja Alli tulivat yöksi varmistamaan, ettei 
tytöillä ole mitään hätää ja he valvoivat myös osan 



kipinävuoroista. Aamulla keitettiin puuroa ja kaakaota ja 
saatiin lyhyt oppitunti kirveen käytöstä. Sen jälkeen 
hakattiin seuraaville retkeilijöille puita, siistittiin jäljet, 
pakattiin rinkat ja lähdettiin kävelemään kotia kohti.                            

Katsu. 
 

Ensivaelluksella Isojärven kansallispuistossa 
 
Sisiliskot muistelivat syksyn ensimmäisessä 
kokouksessaan toukokuista vaellusretkeä Isojärven 
kansallispuistossa. Kuukkelipariskunta ei kaikonnut 
järveltä, vaikka sudenpentujen laulu kaikui tyynessä 
kesäillassa. Vaellus oli hyvää harjoitusta kesän 
Seitsemisen retkelle. Ensi kesän toiveena Sisiliskoilla on 
päästä vaeltamaan Lappiin. 
 
Jukka: ”Majavia oli retkellä. Oli paljon kuusia. Ilma oli 
hyvä. Heräsin linnunlauluun. Kävely oli kivaa.” 
 
Einari ja Eetu: ”Me näimme yhden majavan. Teimme 
ruokaa trangialla tai nuotiolla. Sitten me pystytettiin teltta. 
Nukuttiin teltoissa. Me teimme myös tehtäviä.” 

 

                               
Kuva:  Riikka Kolhinen 

 



Ryhmien kokoontumiset kololla: 
 
 
Ma  klo 18-19.30 tyttöjen sudenpentulauma Lumikot 
Ti  klo 19-20.30, parittomat viikot Samoajavartio 
Ke  klo 16-17.30 poikien tarpojavartio Veltaasit 

klo 18-19.30 seikkailijoiden sekavartio Hasima 
To  klo 16-17.30 tyttöjen tarpojavartio Pandaneiti 
     klo 18-19.30 poikien sudenpentulauma Haukat 

 Uuden kolon osoite:  Puistotie 3 B 10.  

  
Lahden koululla ma klo 17.30-19 sudenpentujen sekalauma 
Sisiliskot 
 
 

 
 
 
 

HÄMY   Kuoreveden Kotkien 
tiedoituslehti 

Levikki noin 85 kpl 
      Päätoimittaja J. 

Stenhäll


