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PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET
Kevät keikkuen tulevi. Olemme siirtyneet jo kesäaikaan ja
hanget sulavat kohisten. Talvi oli, ainakin minun mielestäni,
kunnon vanhanajan talvi. Toivotaan että kesästä tulee myös
kunnon vanhanajan kesä. TUNTURIKOTKA leiri/vaellukset
tulevat olemaan osalle lippukuntamme jäseniä kesän
kohokohta. Lisää leiristä toisaalla tässä lehdessä.

Sisiliskot lähdössä pyöräretkelle Kertteelle syksyllä 2008

Pakkaspeikon jäljillä
Lumihiutaleita sateli Lapin tuntureilta, kun 22
sudenpentua johtajineen aloitti yöretken Jokisalossa
lauantaiaamuna 7.3. Lumihiutaleiden avulla muodostuivat
toimintaryhmät: Halti, Levi, Olos, Ylläs ja Ropi. Näin
pääsimme myös jo vähän tulevan kesän Tunturikotkaleirin tunnelmiin.
Itse pakkaspeikko ilmestyi lipunnostotilaisuuteen ja
vilahteli
retken
aikana
muulloinkin
Jokisalon
ympäristössä. Päivä puuhailtiin ahkerasti Luonnossa
liikkujan –merkkisuoritusten parissa. Pelastautuminen
jäistä, heikkojen jäiden tunnusmerkit, jokamiehen
oikeudet ja luonnon voimilta suojautuminen olivatkin
tarpeellisia
tietoja
ennen
pilkkiretkeä.
Olikohan
pakkaspeikko karkottanut ahvenet järvestä, kun saalis jäi
kovin vähäiseksi? Heikki, Olli ja Harppa olivat onnekkaita
onkijoita; kotikissat saivat retkituliaisia.
Illan pimetessä aistiretki tähtikuvioineen johdatti Lapin
iltaan ja Lapin herkkujen pariin. Eikä pakkaspeikko ollut
vieläkään kadonnut pohjoiseen, sillä nukkumaan
mennessä uhkasi kylmä yö, kun valot sammuivat ja
lämpö katkesi. Onneksi Artsi oli mukana, vaihtoi
sulakkeet ja saimme rauhassa nukkua sunnuntaiaamun
Yhteisvastuupäivään. Retki päättyi jumalanpalvelukseen,
jonka jälkeen sudenpennut perheineen voivat jäädä
mäenlaskun ja monenlaisen muun talvihauskan pariin
Jokisaloon.
Anu

Tässä tämän HÄMYN virallinen piilokuva Pakkaspeikon
jäljillä retkeltä. Löydätkö Heikin ahvenen?

Sisiliskojen sihinöitä
Lahden koululla toimiva Sisiliskot-lauma sai syksyllä
oman kolon koulun piharakennuksesta, entisestä
kirjastotilasta. Pöytätapojen opettelu ja herkkuhetki
juhlistivat ensimmäistä koloiltaa.
Koloa on käytetty vaihtelevasti koulun muiden tilojen
kanssa. Kun on tarvittu suurempaa estradia, kuten
Baden-Powellin tarinaa näytellessä, on oltu myös koulun
salissa ja luokkahuoneissa.

Ympäröivä metsikkö on tarjonnut oivalliset
mahdollisuudet ulkoiluun, mutta sen lisäksi olemme
retkeilleet kauemmaksikin. Syksyllä kaikki Sisiliskot olivat
pyöräretkellä Kertteellä. Naulasimme, porasimme ja
sahasimme naulakkorakentelussa. Harjoittelimme myös
polkupyörän kumin paikkausta nuotiopuuhien ohessa.
Rakentelumerkki tuli valmiiksi vasta kevään korvilla, kun
omatekoinen halsteri saatiin käyttöön koloiltaan.
Yhdeksän Sisiliskoa, Riikka ja Anu odottavat keväältä ja
kesältä vielä monia uusia partioelämyksiä.

Säilyttääksemme ystävälliset suhteet Hallin
Kolotalon asukkaisiin muistamme:
• paraatinurmella ei juosta
• lasioviin ei jätetä sormenjälkiä
• käytävässä ei melskata

VILIN PIKAHAASTATTELU
1. Lyhyt partiohistoria? Liityin 10-vuotiaana sudenpentuihin
Hämeenkyrön Hälläpyöriin . Hä-hä:ssä toimin n.10 vuotta.
Sen jälkeen olikin n.15 vuoden partiotauko kunnes vuonna
2001 syksyllä liityin Kuoreveden Kotkiin ja aloitin
laumanjohtajana.
2. Paras partiomuisto? Niitähän on tosi paljon, on vaikea
nostaa vain yhtä esille. Hä-hä:stä jäi erityisesti mieleen
kesäleirit Rahkosaaressa. Englannin Jamboreella vierailu
kesällä 2007 oli hieno kokemus. Luulen, että leirit tuovat
eniten muistoja mieleen.
3. Partiossa sattunut kömmähdys, jota et ole uskaltanut
ennen kertoa? Luulen, että kaikille kömmähdyksille on jo
naurettu ja niitä on muisteltu.
4. Mikä retkeilyväline olisit mieluiten ja miksi? Lämmin
makuupussi. Kun nukkuu hyvin, niin seuraavana päivänä
taas jaksaa.
5. Mikä retkeilyväline kuvaa sinua parhaiten? Luultavasti
rinkka. Kaikkeen täytyy aina lasten kanssa toimiessa
varautua.
6. Mitä luulet tekeväsi ollessasi partiourasi huipulla? Olen
iltanuotiolla nauttien yhdessäolosta ja illan rauhasta
muiden partiolaisten kanssa.
7. KuKon tärkein perinne? Ehdottomasti hyvät
retkeilytaidot!
8. Kolme asiaa, jotka haluat ehdottomasti mukaan ensi
kesän vaellukselle: Kuluneet vaelluskengät, kuksa ja hyvä
porukkahenki!
9. Retkiherkkusi? Räiskäleet mansikkahillolla.
10. Montako merkkiä on partiopaidassasi juuri nyt? 7
kappaletta. Uuden partio-ohjelman uudet merkit puuttuvat
vielä.
11. Kanootti vai metsäpolut? Metsäpolut
12. Kuka irrottaa kalan ongestasi? Entä laittaa madon

koukkuun? En ainakaan minä itse.
13. Taito, jonka haluaisit oppia tai osata paremmin?
Kaikenlaista opittavaa on paljon, mutta työkaluja olisi hyvä
osata paremmin käyttää (esim. puukko, saha, kirves).
14. Terveiset lippukuntalaisille! Hienoa, että olette aktiivisia
ja lähdette runsain joukoin eri partiojuttuihin mukaan !

KuKo:n hallitus 2009:
Tuija Manneri, lpkj
Piia Stenhäll, lpkja
Vilmaliina Yrjölä-Hanka, sudenpentuosasto
Elina Kukko, vartio-osasto
Taina Sallinen, taloudenhoitaja, sihteeri
Tarja Haikara, vanhempien edustaja, talkookoordinaattori

Paraatissa mars!
Huhtikuun partioviikko huipentuu sunnuntaina 26.4.
partioparaatiin Hämeenlinnassa. Ompele siis merkit
partiopaitaan ja hyppää retkibussiin. Paluumatkalla
pysähdymme Kangasalla Vehoniemessä tutustumassa
vanhoihin autoihin. Jos sää suosii, saatamme poiketa
myös katsastamassa Vehoniemen harjuluonnon. Jalkaan
siis hyvä kengät ja reppuun evästä. Lippukunta maksaa
bussin ja perheenjäsenet ovat tervetulleita sen vapaille
paikoille.

Kotkat paraatijuhlassa Hämeenlinnassa vuonna 1989

Partiotaitojen SM-kisat
Partiotaitojen keväinen SM-kisa Lohi kutsuu Kotkaan
23.5. oranssin, vihreän ja kirjavan (yli 16v) sarjan
vartioita. Ilmoittautumiset Tuitsille viimeistään heti vapun
jälkeen.

Muistammehan PARTIOVIIKON (20 - 26.4.)
Torstaina 23.4. koko lippukunta viettää Yrjönpäivää
valokuvaillan merkeissä Hallissa seurakuntatalolla.
Tapahtuma alkaa klo 18 ulkona
paraatimarssiharjoituksilla ja jatkuu sisällä
vapaamuotoisesti valokuvia katsellen ja partiohauskaa
muistellen klo 19.30 saakka.
Oma mehu/kahvimuki mukaan.

Tunturikotkille koulutusta
Kauan haaveiltu lippukuntaleiri Lapissa lähenee päivä
päivältä.
Tunturikotka
2009
-leirille
lennähtää
ennätykselliset 51 partiolaista ja vanhempaa.
Nyt on aika alkaa hankkia sopivaa leirivarustusta,
harjoitella patikoimista ja kuluttaa vaelluskengät jalkaan
sopiviksi.
Seikkailijoille, tarpojille ja samoajille sekä kaikkien leirille
lähtevien sudenpentujen ja seikkailijoiden huoltajille
järjestetään kevään ja kesän mittaan leiri- ja
varustekoulutusta.
Ensimmäinen koulutusilta on Hallin seurakuntatalolla ke
6.5. klo 18-19.30. Osallistuminen on välttämätöntä, jotta
itse voi tai lapsi voi lähteä leirille. Jos koulutusiltana on
pakottava este, ota yhteys Tuitsiin.

HÄMY Kuoreveden Kotkien
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Päätoimittaja J. Stenhäll

