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PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET
HÄMY NUMERO 60.
On tosi pitkä aika siitä kun
ensimmäinen HÄMY ”ilmestyi painosta”, yli 15 vuotta. Moni
lippukuntamme jäsenistä ei ollut edes syntynyt silloin. Kun
ensimmäinen lehti ilmestyi 22.8.1994, ei sillä ollut vielä
nimeäkään. Ensimmäisessä lehdessä julistettiin nimikilpailu
jonka tuloksena nimi löytyi.
Päätoimittaja on (vielä hetken aikaa) 60-vuotias. Siksi onkin
mitä sopivinta luovuttaa tästä numerosta alkaen lehden
toimitus
nuorempiin
käsiin.
Toimitustyö
on
ollut
mielenkiintoista ja tälläkin hetkellä olemme, kuten sanotaan,
haasteiden edessä. HÄMY on pikku hiljaa muuttunut
tiedotuslehdestä uutislehdeksi. Lippukunnan www-sivut ja
sähköpostilistat
ovat
korvanneet
lehteä
nopeassa
tiedottamisessa. Kuitenkin, ellei muuta niin tulevien
historiikin kirjoittajien työn helpottajana, HÄMY puolustaa
edelleen paikkaansa.
Toivotan seuraavalle päätoimittajalle, kuka hän sitten
onkaan, parhainta onnea ja menestystä toimitustyössä. Se
on toisinaan hieman raskasta, mutta aina kuitenkin
palkitsevaa.

Ryhmien kokoontumisajat syksyllä 2009
Maanantai
14.45-16.15. Pandaneiti, tarpojavartio, vj:t Katariina Puhakka ja
Anni Manneri
17-18.30 Kanto, samoajavartio, luotsi Ritva Karinsalo
Tiistai
14.45-16.15. Puukon veljekset, tarpojavartio, vj Aarne Manneri
16.30-18 Leijonat ja Pantterit, sudenpentulauma (1.lk), akela
Elina Kukko
18.15.-19.45 Mursut, seikkailijavartio (4.lk pojat), sammot
Vilmaliina Yrjölä-Hanka ja Juhani Hanka
Keskiviikko
16.30-18 Susisiskot, seikkailijavartio (4.lk tytöt), sammot Tuija
Manneri ja Mikko Pietilä
17.30-19.00 Sisiliskot, Sudenpentulauma, akela Annikki
Harjumäki
18.30-20 Ha.Si.Ma, seikkailijavartio (5.lk), sammot Erkki
Rautiainen ja Ismo Reponen
Torstai
15.45-16.45 Pingviinit, sudenpentulauma (2.- 3.lk)
16.45-17.45 Mustangit, sudenpentulauma (3.lk)
molempien akelat: Laura Vilkkilä, Katja Järvinen, Miia
Naarminen ja Marita Ihalainen-Puhakka

PIGVIINIT JA MUSTANGIT AVUSTAVAT HÄMYÄ:
Lapin leirin tunnelmia
Kiilopäällä oli hauskaa. Olimme Lapissa partion kanssa.
Pidimme leiriolympialaiset ja kiipesimme Kiilopään huipulle ja
sitten alkoi sataa. -VeikkaKiilopää on 546 metriä korkea. Kaikki kiipesi sinne. -JoonasLeirillä oli kivaa. Olin ekana Kiilopään huipulla ja eka alhaalla.
Leiri oli Lapissa. -Heikki-

Lapissa oli hauskaa, mutta linja-automatka oli aika pitkä, 1000
km. Lapissa oli hyvää poronkäristystä. Uimme jäisessä purossa.
-OskariMuita kesän tunnelmia
Oli hauskaa, kun pääsi uimaan. -JoonasKävin uimassa, pyöräilemässä ja kalassa. -TeroKävin tänä kesänä Wasalandiassa. Siellä sain Wallepandapehmon ja menin koskilaskuun, viikinglaivaan, super
splittiin. Siellä syötiin ja menin törmäilyautoihin ja
hevoskaruselliin. -LauraKävin Särkänniemessä. Siellä menin koskilaskuun, taikajokeen,
törmäilyautoihin ja joihinkin muihin laitteisiin, mutten muista
niitten nimiä. Kävimme hakemassa coca colaa, jaffaa,
ranskalaisia ja kaksi hampurilaista. Siellä oli todella mukavaa!! MillaKesällä oli kiva uida, saunoa ja ratsastaa keppareilla.
Kuninkuusraveissakin olin ja ne olivat Lappeenrannassa. Siellä
oli mukana serkkuni, mummuni ja pappani. -AmandaJa vielä muutama juttu partiosta
Partio on kivaa. Partio on kiva harrastus. On tosi kivaa, kun voi
suorittaa jälkiä. Leirit on yleensä kivoja. -HenriikkaOlen sen takia liittynyt partioon, koska se on kivaa. -Petra-

SEIKKAILIJAT TUNTURIKOTKALLA
Lauantai aamuna heinäkuun 25. päivänä lippukuntamme aloitti
TUNTURIKOTKA 2009 juhlaleirin. Leiri kesti viikon verran.

Meille oli varattu koko viikon ajaksi oma bussi jota ohjasti
bussikuski Hannu ”Hanski” Fagerlund joka on myös itse
partiolainen ja kokenut Lapin-Hämeen kävijä.
Matka Lapin-Hämeeseen Kakslauttaselle lähelle Kiilopäätä
kesti noin 12 tuntia.
Matkalla pysähdyttiin Perämeren perukoille Merihelmeen
syömään.
Myös
Napapiirillä
pysähdyttiin
Joulupukin
kammarilla ja –pääpostilla (näin myös kotimatkalla).
Kotimatkalla päästiin kuvaan myös Joulupukin kanssa.
Lapin-Hämeessä meille määriteltiin pirtit yöpymistä varten.
Leiriviikon aikana oli paljon ohjelmaa.
Sunnuntaina me seikkailijat lähdimme vaellukselle joka oli noin
30 km pitkä. Yöpyminen oli teltoissa. Mukaamme johtajista
lähti Pia ja Ismo sekä vanhemmista Kimmo ja Jussi. Meidän
vaelluksella oli mukana myös vanhemmista vartiolaisista
kolme tyttöä. Meitä seikkailijoita oli mukana Silja, Tiia, Kalle,
Aleksi ja minä (Vesa). Ensin kuljettajamme Hanski vei meidät
Kiilopään tunturikeskukseen josta suuntasimme kävellen
varusteinemme Kiilopään huipulle. Kiilopään huipulta
suuntasimme sen takana olevien tuntureiden välistä
Raututunturin taakse Rautulammen rannalle. Rautulammella
oli autiotupa jonka läheisyyteen teimme ensimmäisen yön
leirin. Ensimmäiselle päivälle kertyi matkaa noin 13 kilometriä
joten unta ei tarvinnut odotella.

Maanantaina matka jatkui Rautulammelta Raututunturin
huipun kautta, Rautupään ja Nillanpään eteläpuolelta
poroerotukselle. Matkaa kertyi noin 8 km. Leirin teimme puoli
kilometriä poroerotuksen eteläpuolelle tunturipuron varteen.
Illalla teimme perhoja Jussin opastuksella. Illalla sateen
yllättäessä paistettiin trangialla lettuja Ismon laavuvaatteen
alla.

Tiistaina matka jatkui aamupalan ja leirin purkamisen jälkeen
Lapin-Hämettä kohti. Loppumatka tehtiin kolmessa ryhmässä.
Jokainen ryhmä suunnisti Lapin-Hämeeseen omaa tahtia ja
omaa reittiä. Tauon pidimme Vaellusreitin ja Ruijanpolun
risteyksessä. Jussi tiesi kertoa että Ruijanpolku oli aikanaan
ainoa kulkureitti pohjoiseen Lappiin ja matkaa taitettiin
kävellen.
Lapin-Hämeeseen saavuttiin iltapäivällä. Ruokailun ja
varustehuollon jälkeen saunottiin.
Tiistai iltana pääsimme vierailemaan paikallisten partiolaisten
Inarin Tunturisusien luona.
Paisteltiin makkaraa ja lettuja sekä pelattiin pelejä ja
tutustuttiin toisiimme.
Keskiviikko iltapäivällä käytiin porotilalla. Illalla pidettiin
leiriolympialaiset joista voittajat saivat muistoksi mäntypuisen
mitalin, satuinpa olemaan yksi heistä.

Torstaina käytiin Tankavaaran kultakylässä ja kultamuseossa.
Huuhdottiin kultaa ja minultakin löytyi seitsemän kultahippua
vaskoolin pohjalta.
Tankavaarassa käytiin myös luontokeskuksessa jossa opas
esitteli Lapin luontoa ym.
Opas vei meidät patikoimaan Pikku-Tankavaaran päälle
katselemaan maisemia samalla kertoen Lapin luonnosta.

Perjantai meni leirin purkamisessa ja pakkaamisessa.
Lauantai aamuna lähdettiin kotimatkalle. Kololle saavuttiin
illalla noin 12 tunnin matkaamisen jälkeen. Leiri oli mukava ja
täyteläinen, voisi lähteä uudelleenkin.
- VESA (& ISMO) –

TÄTÄ OLIMME ODOTTANEET !
Kuoreveden Kotkien 7 tarpojaa ja samoajaa sekä 2 johtajaa
vaelsivat kuuden päivän ajan ja viettivät viisi yötöntä yötä
Saariselän erämaassa. Kilometrejä kertyi 75-85 riippuen siitä
kiipesikö Sokostin (718 m) laelle vai ei.
Vaellus sujui isommitta kommelluksitta ja haavereitta, mitä nyt
muutama ylimääräinen kilometri tuli tarvottua ensimmäisenä
päivänä, mutta liikkeelle piti päästä ja menohalut olivat kovat.
Muutamia rakkoja hoideltiin ensimmäisinä päivinä.
Veltaasit- vartion Mikko Hanka oli ensimmäistä kertaa
lumettomaan aikaan Lapissa. Tässä Mikon mietteitä:
• Mitä jäi vaellukselta mieleen? Maisemat ja yöpymiset.
• Mikä oli vaelluksen kohokohta? Luirojärven sauna ja
autiotupa.
• Mikä oli kurjin hetkesi? Mikään ei ollut kurjaa. Jäi vain
hyviä muistoja.
• Mitä söitte matkalla? Mukana oli enimmäkseen puuroa,
leipää, lihaa, pastaa, pastaa ja pastaa.
• Millaista oli vesi tunturipuroissa? Parempaa kuin
kraanavesi: kylmää, raikasta ja Lapin aromi.
• Lähtisitkö uudelleen samanlaiselle matkalle? En
miettisi kahta kertaa.
Kirjasi ja haastatteli Vili

ENNAKKOTIETO:
HÄMEEN PIIRIN SUDENPENTUTAPAHTUMA (YKSI
KOLMESTA SAMANAIKAISESTA) JÄRJESTETÄÄN
7.11.2009 JÄMSÄSSÄ

”KULUNEET VAELLUSKENGÄT, KUKSA JA
HYVÄ PORUKKAHENKI!”
Näin vastasin viime keväänä tehdyssä Hämyn haastattelussa
kysymykseen:” Kolme asiaa, jotka haluat ehdottomasti
mukaan ensi kesän vaellukselle”.
Kaikki tämä toteutui eli uusia vaelluskenkiäni ehdin kesällä
kuluttaa sen verran ettei rakkoja tullut. Kuksasta tuli juotua
koko vaelluksen ajan, niin vedet, teet, kaakaot kuin kahvitkin.
Ja hyvä porukkahenki hallitsi vaellustamme ihan alusta aina
Lapinhämeeseen asti!
KIITOKSET KAIKILLE MAHTAVASTA LAPIN REISSUSTA!

Vili

Tänäkin vuonna olimme mukana Nälkäpäiväkeräyksessä. (kuva Ismo Reponen)

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

