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Tulevia tapahtumia
Kesä lähestyy, mutta älä toki sen vuoksi jätä partiointia kokonaan hyllylle. Tälle sivulle on kerätty kesän toimintaa. Katso ilmoittautumisohjeet tarvittaessa.
Susiskojen ja Pandaneidin pyöräretki
Mursujen retki
Lumikot-lauman pyöräretki
Samoajaleiri Kohu
Jääkarhujen vaellusretki Isojärvelle
Naisten ”ei tartte auttaa” –retki
Aarnikotka
Maailmanjamboree ruotsi
Samoajasurvivor
Syyskauden avajaiset
Rastipäällikkökurssi
Sinikettu ja Tulikettu –erätaitokurssit

27.-28.5.
28.5.
31.5.
8.-12.6.
11.-12.6.
11.-12.6.
26.-31.7.
27.7.-7.8.
26.-28.8.
29.8.
17.-18.9.
23.-25.9.

Perheretki Luutsaareen
Partiolaiset perheineen ovat tervetulleita viettämään iltapäivää Isojärven kansallispuistossa Luutsaaressa. Tutustutaan kohteeseen hyvien
eväiden ja seuran kanssa. Näiden retkien tarkoitus on tutustua erilaisiin paikkoihin Jämsän ja Keski-Suomen alueella. Retkiä järjestää
Maanpuolustuskoulutusyhdisyksen Jämsän seudun paikallisosaston
johtoryhmä reserviläisten avustamana n. kerran vuodessa.
Retki tehdään lauantaina 11.6.2011. Lähtö Hallista lentokonemuistomerkiltä ja Jämsästä Shellin huoltoaseman pihalta klo 14.00 omilla
autoilla ja eväillä. Säänmukainen varustus.
Paikka on OUNINPOHJAN, OUNINNIEMEN LÄNSIKUPEESSA.
Ilmoittaudu Yrjö Laalahdelle 1.6. mennessä!
yrjo.laalahti@patria.fi tai 0445954197
Vesipäivä Seikkailijat, tarpojat, samoajat. Keräillään lippukunnan veneilykalustoa ja vietetään päivä tai ilta melonnan, purjehduksen, uimisen ym. hauskan merkeissä. Ajankohta viikko 24 tai 25. Tukikohtana
Järvensivun uimaranta.
Jos kiinnostuit, ilmoittaudu Antti Helskeelle (0405631820 tai antti.helske@gmail.com) 6.6. mennessä! Sovitaan lähtijöiden kanssa päivä ja ohjelma myöhemmin.

Pitelet käsissäsi samoajien toimittamaa Hämyn numeroa. Kuoreveden
Kotkilla on taas ollut pirteä toimintakausi, jossa riittää kertomista ja
muistelemista. Alla olevissa kuvissa on vähän muistin virkistystä. Samoajat toivottavat sinulle viihdyttäviä lukuhetkiä!
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Tohtori Dakota Jones ja hänen apulaisensa, amanuenssi Eagle Barkwater kutsuvat
sinut lippukunnan kesän 2011 suurimpaan
ja hauskimpaan seikkailuun etsimään viikinkien kulta-aarretta ja aarnikotkaa.
Dakota ja Eagle ovat paikantaneet muinaisista asiakirjoista kulta-aarteen kätköpaikaksi Kuoreveden rannalla sijaitsevan
Särkiniemen. Alue on kuitenkin niin laaja,
että he tarvitsevat kipeästi apulaisia aarteen etsintään.
Oman haasteensa
etsintään tuo aarretta vartioiva aarnikotka, joka jo lennätti Eaglen kuusen latvaan.
Ilmoittaudu NYT seikkailuun Dakota Jonesin ja Eagle Barkwaterin avuksi! Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä ja päättyy 20.5.2011. Pidä kiirettä, että varmistat
paikkasi kesän suuressa seikkailussa!
Lue lisää: kuorevedenkotkat.net/aarnikotka

jonka tarjoilusta jokainen huolehtii vuoron perään. Lippukunnan muukin johtajisto on tervetullut silloin kupilliselle, jos
sattuu käymään kololla.
Siellä rentoudumme yhdessä ja samalla työstämme muuta toimintaamme. Varsinaista
samoajaohjelmaa emme
seuraa turhan tarkasti,
vaan touhuamme aktiivisesti lippukunnan tapahtumia ja projekteja. Viime vuonna tärkein oma projektimme oli Lurpan
aika elokuva. Moni meistä on myös jonkin ryhmän vetäjänä.
Syksyn alussa pääsimme kerrankin muiden meille järjestämästä ohjelmasta nauttimaan, kun Tuitsi, Harppa ja Ritva vetivät meille selviytymisseikkailun Särkiniemessä. Siellä meidän täytyi selviytyä päällä olevien vaatteiden lisäksi viikonlopun ajan maitopurkillisella omia tavaroita.
Samoajiin siirrytään tarpojaikäkauden jälkeen, useimmiten ysiluokan
alussa. Näyttää vahvasti siltä, että kukaan KuKon partiolainen ei enää
voi päästä samoajiin käymättä läpi tuota seikkailua. Mutta älä luule,
että voisit valmistautua! Vaikka perinne on muodostumassa, selviytymisseikkailun suhteen mikään ei ole ennalta varmaa; paitsi se, että
sen jälkeen et ole entisesi, vaan Kukon samoaja!
Kuvissa tunnelmia Samoajien selviytymisseikkailusta viime syksyltä.
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Jälleen menestyksekäs sählyreissu!

Uuden lippukunnanjohtajan haastattelu - Elina ”Ellu” Kukko

Kuoreveden joukkueet palasivat Mäntän alueen perinteisestä sählyturnauksesta raskaassa mitalilastissa. Saavutuksena oli nimittäin niin sudenpentujen kuin seikkailijoidenkin sarjan kaksoisvoitot. Lisäksi tarpojien ja samoajien sarjassa tuli ??? Kiertopalkintokirves jäi tällä kertaa
tavoitteeksi kytemään, mutta lippukuntapeleissä KuKon joukkue sai
kuitenkin hopeaa.
Turnauksessa parhaaksi pelaajaksi palkittiin ensimmäisen vuoden
seikkailija Heikki Vessari. Pojan tehopisteet hakevat vertaistaan, sillä
Heikki teki maaleja hyvin myös lippukuntapeleissä, joissa kentällä olivat kaikenikäiset sudenpennuista aikuisiin.
Vaikkei Heikki ole pitkä pelaaja vanhempien rinnalla, nopeaa menijää
ei noin vain saatu pysähtymään. – Kun vauhti ja harhautukset on nopeita, niin pääsee läpi, Heikki kommentoi.

Lyhyt partiohistoria?
Aloitin 6-vuotiaana sudenpennuissa Jämsänkosken Ilvestytöissä. Siihen aikaan Jämsänkoskella oli erikseen poika- ja tyttölippukunnat. Pojat olivat Koskipartio. 13-vuotiaana aloin laumanjohtajan apulaiseksi.
Siitä alkaen vedin laumaa ja sittemmin vartiota Jämsänkoskella aina
kevääseen 2003 asti. 2003 syksyllä tulin mukaan KuKo:n toimintaan.
Aloitin taas laumanvetäjänä ja yritin saada myös silloisia vaeltajia kasaan. Pidin laumaa muutaman vuoden ja sitten välissä luotsasin samoajia, kunnes palasin taas takaisin sudenpentujen pariin. 2011 helmikuussa otin vastaan nykyisen pestini.
Paras partiomuisto? Yöretket Varpaismajalle ja Sveitsin Jamboree.

Samoajat

Mikä retkeilyväline olisit mieluiten ja miksi? Hyvät kengät. Mikään
ei pilaa hyvää retkeä enempää kuin huonot kengät ja rakot jaloissa.

Samoajat.. Keitä ne on? Mitä ne tekee? Kanto; on siinäkin ihme nimi
vartiolle.. Millaista porukkaa on samoajissa? On niissä jotain erilaista.?

Mikä retkeilyväline kuvaa sinua parhaiten? Kauheen hankalia te
kyseletteA ehkä köysiA

Me Kotkien samoajat ja vaeltajat olemme toimittaneet tämän lehden ja
kirjoitelleet muun muassa eri ikäkausista. Toivottavasti jutut kiinnostivat ja viihdyttivät sinua sekä pitivät paikkansa. Lehdessä ei ehkä ollut
kaikkea, mitä olisit halunnut lukea, mutta toivomme, että luit kuitenkin
mielelläsi koko läpyskän!
Jos olet joskus miettinyt edellä olevia kysymyksiä, niin älä mieti enää,
vaan lue tästä. Samoajat ja vaeltajat esittäytyvät:
Vartiossamme on kymmenen 15-19 vuotiasta Kotkien partiolaista, jotka ovat pysyneet viikoittaisessa partiotoiminnassa mukana, mutta eivät vielä ole lentäneet kotilippukunnastaan maailmalle. Vartiomme
aloitti toimintansa ohjelmauudistuksen aikaan syksyllä 2008 ja sen nimi Kanto tarttui vaiheittain käyttöön. Nimi tempaistiin käyttöön ehkä
siksi, että se äkkiseltäänkin tuntui ekalta toimivalta nimeltä, eikä minkään suuremman pohdinnan jälkeen. Nyt kun miettii, niin se on aika
osuvakin.
Kanto kokoontuu joka toinen maanantai seitsemältä johtajakahvilassa,

Kuka irrottaa kalan ongestasi? Tai laittaa madon koukkuun? Normaalisti itse, mutta laiskuuden iskiessä Juha. =)
Mitä luulet tekeväsi ollessasi partiourasi huipulla? Istuvani iltanuotiolla todella onnistuneen leiripäivän jälkeen hyvässä seurassa
kahvikuppi kädessä.
Mikä sinusta tulee isona? Ei ainakaan aikuinen.
Retkiherkkusi? Makaroonimössö.
Kolme asiaa, jotka haluaisit ehdottomasti mukaan Aarnikotkalle?
Jos lähtisin, en lähtisi ilman makuupussia, iloista mieltä ja hyviä hermoja. =)
Missä asiassa olet oikein hyvä? Lettujen paistossa J
Taito, jonka haluaisit oppia tai osata paremmin? Ajatustenluvusta
olisi hyötyä monissa tilanteissa ;)

4

Minkä elokuvan katsoit viimeksi? Sairaslomalla ollessani katsoin
kaikki Harry Potterit.
Millä sinut saa suuttumaan? Jos sovituista asioista ei pidetä kiinni
Entä mikä on paras lepyttelykeino (partiossa)? Anteeksipyyntö toimii aina :)
KuKon tärkein perinne? Kauden avajaiset
Jos voisit arjessa painaa pause-nappia ja viettää jonkin aikaa jossain, minne menisit (ja mitä tekisit)? Perheen kanssa jonnekin, missä ei tarvitse itse laittaa ruokaa tai pestä pyykkiä, rentoutumaan ja lepäämään.
Mitä teet ensimmäiseksi, kun tulet retkeltä kotiin? Halaan Viiviä :)
Terveiset lippukuntalaisille? Jatketaan eteenpäin hyvällä sykkeellä
ja pidetään lippu korkealla!!
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VI Finnjamboree Kilke
Evolla 28.7 – 5.8 2010
Aarne Manneri
Niin kuin monet muutkin, myös Kuoreveden Kotkat
pakkasivat kamppeensa ja lähtivät kuudennelle
finnjamboreelle Kilkkeelle. Lippukuntamme oli samassa savussa mänttäläisten, kurulaisten sekä
muutaman muun mukavan ihmisen seurassa. Savumme sijaitsi Kurki – nimisessä kylässä, joka
puolestaan Sijaitsi alaleiri Kalevassa. Viidestä alaleiristä koostuvalla
Kilkkeellä leireili yli 10 000 partiolaista.
Leirin ohjelmat jakautuivat neljään teemaan: Tuli, ilma, vesi ja maa,
joissa jokaisessa tuli käytyä, tosin ilmalaaksossa savullemme osui palvelutehtävän aika, jolloin autoimme kyseisen ohjelman toteuttamisessa. Tuli laaksossa tutustuttiin tulentekoon monella tapaa, vesilaaksossa kastumiselta ei vältytty, maalaaksossa jokaisen iho oli tomua täynnä sirkustemppujen harjoittelun jälkeen, ja ilmalaaksossa oli erlilaisia
pisteitä liittyen mm. maapallomme ilmastoon.
Jonotus – jo on otus
Ohjelmateemojen lisäksi Kilkkeellä oli perinteinen haikki, eli yön yli
kestävä vaellus. Haikin aikana tutustuimme kauniisiin maisemiin leirintäalueen ulkopuolella, ja tämän kyseisen haikin kokemukset kelpaavat
puheenaiheeksi vielä tänäkin päivänä. Lisäksi leirillä oli perinteiset
avajaiset sekä päättäjäiset, joissa tunnelma oli korkealla, Alaleiri Kalevan oma iltashow, partiokirkko, sekä alaleirien välinen kuorosota.
Raskas leiri hellesäässä, jonottamisineen, rakentamisineen ja purkamisineen, sekä hyvine ja huonoine hetkineen, kaikki yhteenlaskettuna
Kilke oli aivan mahtava leiri. Kotona, bussimatkan jälkeen, tunne oli
16v teinipojalla niin haikea, että internetistä leirilaulua kuunnellessa
kyyneleitä ei voinut estää. Jokainen partioleiri on oma hieno kokemuksensa, ja vaikka pois lähdetäänkin kohti seuraavia kokemuksia, jokainen tapahtuma jättää omat ainutlaatuiset muistonsa.
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onnistuneet.
Loppuajan vietimme shoppaillen, jonka jälkeen lähdimme junalla Jämsään. Junamatka oli hyvää harjoitusta tulevaisuutta varten. Tuli myös
testattua, mitä voi tehdä sillä
aikaa, kun odottelee myöhästynyttä junaa.
Kirjasi muistiin Anni
Tarpojan haastattelu: Aleksi
Mikkola
1. Kesä vai talvi, kummasta
pidät enemmän? - Talvesta,
silloin ei ole itikoita.
2. Lähdetkö Aarnikotkalle ja
jos kyllä, niin mitä odotat
eniten leiriltä? - Olen kyllä
lähdössä, varmaan sitä samaa partio-kivaa
Pandaneiti Veskussa matkalla kohti seitse3. Hauskin leiri, kilpailu, tai
mättä sijaa.
muu tapahtuma, jossa olet
ollut? - Kilke!
4. Eagle Barkwater vai Dakota Jones? - Eagle Barkwater, ehdottomasti!
5. Elokuva, jonka katsoit viimeksi? - Die Hard 2
6. Lempibändi tai –artisti? - Guns N’ Roses tai Accept
7. Mikä pitää sinut mukana partiossa, mikä on paras asia? - Partiossa on
hauskaa, ei sitä voi lopettaa noin vain.
8. Partion lisäksi, mitä muuta teet vapaa-ajallasi? - Pelaan sählyä ja luen, joskus kirjaa, mutta useasti Lassia ja Leeviä.
9. Parasta retkiruokaa? - Nuudelit.
10. Mitä teet ensimmäiseksi, kun tulet retkeltä kotiin? - Lysähdän sohvalle
ja katson ehkä TV:tä

Sudenpentupalsta
Sudarien syksyn aloitti Kaiku-tapahtuma Tampereella. Seikkailua
oli luvassa koko päivälle Kaikua etsiessä. Tapahtuma juhlisti Välkeleirin perään suomalaisen partion 100-vuotista toimintaa. Vielä loppusyksystäkin oli juhlimisen aihetta, sillä Kotkien sudenpennut pärjäsivät
loistavasti alueen sählyturnauksessa. Supe-joukkueet toivat tuliaisinaan I- ja II-sijoitukset.
Lahdenkylän Karhulauma harjoitteli retkeilytaitoja muun muassa
laavuretkellä Suinulan laavulla. Myös Lumikoiden retki tämän vuoden
puolella oli samantyyppinen.
Kevätkausi alkoi pirteästi pulkkariehalla. Päivien pidentyessä sudariosasto retkeili Tee se itse Supeshow –retkellään Palsinan koululla.
Sudenpennut ovat osallistuneet ahkerasti erilaisiin tempauksiin.
Joulun alla myytiin kortteja ja kalentereita. Siitä hyvästä 18 supenpentua sai myyjämerkin paitaansa ja 11 partio-kaulaliinan. Keväällä kerättiin myös yhteisvastuukeräystä ja käytiin palvelutalolla virpomassa.
Viime viikonloppuna Kukosta lähti Mänttään Taitava Sudenpentu
–kisoihin 2 pentuetta, Karhut sekä Lumihaukkapantterit. Hienossa
säässä käydystä kisasta tulivat sijoitukset 35 (Karhut) ja 55
(Lumihaukkapantterit).
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Reippaalla meiningillä uutta oppien – Seikkailijoiden kausi

Tarpojat

Seikkailijaosasto on ehtinyt paljon viime kesästä lähtien. Kesällä käytiin alueen Välke-leirillä Vilppulassa ja syksyllä piirin Kaikutapahtumassa Tampereella. Toimintaan on kuulunut kaksi kaikkien
seikkailijoiden retkeä: syksyllä Syyskipinä Särkiniemessä ja keväällä
retki Köntin kämpälle Kuhmoisten puolelle. Välillä joukkueet ovat retkeilleet omalla porukallaan mm. Jokisalossa ja Särkiniemessä. Ohjelmassa
on ollut myös erilaisia päivä- ja iltaretkiä niin maastoon, uimahalliin kuin
teatteriin.
Seikkailijavaihe kestää meillä KuKossa vain kaksi vuotta, mutta sen aikana partiossa tulee tutuksi monta ehkä vielä
uutta asiaa. Erätaidot, kuten
kokkaaminen, nuotion ja
puiden tekeminen sekä ensiaputaidot alkavat tosissaan kehittyä. Myöhemmillä ikäkausilla onkin haastet-

Pandaneiti nuotioretkellä
Lokakuun alussa heti
Syyskipinä-retken jälkeen
tyttövartio Pandaneiti retkeili Särkiniemessä. Tärkein ohjelmanumero oli
retkiruoan kokkaaminen,
nuotion loimussa valmistui
herkullista lohta ja foliossa
kypsennettyjä perunoita.
Iltanuotiolla esitettiin itse
kehiteltyjä näytelmiä ja
leikkejä.
Aamulla harjoiteltiin laavujen purkua, nuotiopaikan siivoamista ja halkojen pilkkomista. Reissu oli varsin rento ja sisälsi runsaasti nuotiolla
lojumista ja jutustelua, leikkimistä ja pelaamista ja taisi yksi mölkkyturnauskin mahtua mukaan. Tarkoituksena oli viettää leppoisa yhden yön
retki ja tutustua uuteen vartioon.
Katsu
Tarpojatytöt majakkamatkalla

Susisiskojen talviretki Jokisalossa ja vaellus
Isojärvellä

ta pitää kaikkia seikkailijavaiheessa opittuja taitoja yllä ja kehittää niitä, kun samanlaista ohjattua harjoittelua on vähemmän.
Lippukuntamme suurin seikkailijajoukkue
on tyttöjen kahta ikäluokkaa oleva Susisiskot. Joukkueen toiminta on tavallaan aika kiireistä, sillä vartioilloissa on lomittain kahdessa vaiheessa menevää ohjelmaa. Tytöt ovat kuitenkin saaneet innokkaan otteen suorittamisesta ja erilaisia taitomerkkejä kertyy. Partioliikkeen perustajan Robert Baden-Powellin jalanjäljissä Susisiskotkin ovat innostuneet esiintymisestä ja ovat käyneet tämän

Yksi tarpojien ohjelman kohokohta on majakka, jossa on tarkoitus
kerrata tarpon aikana opittuja asioita. Tyttövartiomme Pandaneiti teki
syksyllä Yhteiskunta-tarppoa, joten teimme retken täältä maalta kaupunkiin ja lähdimme viettämään mukavaa päivää Tampereelle.
Neljän hengen porukkaamme kuuluivat Katariina, Anni, Ilona sekä
Tiia. Ohjelmana oli Megazonea, pizzaa, vakoilua, shoppailua sekä jännittävää junamatkailua.
Megazone oli päivän ensimmäinen toimintanumero. Pelaaminen
laseraseilla oli todella hauskaa, ja kuuma taisi tulla kaikille – ja nälkä.
Seuraavana olikin vuorossa ruokailu ja päätimme käydä kebabpizzeriassa. Ruoka oli ihan hyvää, mutta asiakaspalvelussa oli hieman
puutteita.
Vatsat täynnä lähdimme vakoilumuseoon. Siellä tutustuimme näkymättömään kirjoitukseen, salaiseen kaukoputkeen, B-P:n vakoiluhistoriaan ja erilaisiin kidutus- ja salapoliisimenetelmiin. Museo oli hauska
ja mielenkiintoinen. Yritimme purkaa kassakaapin koodia, mutta emme
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Lurppien suosikkivitsit
Millä Päälurppa ajaa partansa?
- Pensassaksilla.

lurpan kiinni?
- Sudenpentu.

Millä Päälurppa viilaa kyntensä?
Oranssikahvaisella raspilla.

Miksi lurpat pitävät enemmän vaeltajista kuin seikkailijoista?
- Mitä suurempi saalis, sitä komeammin se rytisee, kun se kaatuu.

Miksi lurpilla on oranssit hattu?
- Koska he kannattavat Hollantia.

Mikä on lurppien lempibiisi?
- Lurppa-rock.

Miksi lurpat syövät partiolaisia?
- Koska Särkiniemessä ei ole hirviä.

Mikä on lurppien lempikirja?
- Lurppahatut värikuvina.

Päälurppa palaa uuden elokuvan jatko-osassa. Palokunta on jo paikalla.

Miksi lurppaelokuvan kannessa on
lurppia?
- Jos siinä olisi ollut samoajia, lurpat
olisivat syöneet sen.

Mitä Dakota Jones teki märälle Lurppahatulle?
- Kavahti taaksepäin, koska se näytti
aarnikotkan oksennusmöykyltä.

Montako lurppaa mahtuu kaminaan?
- Ei yhtään. Mutta 15, jos M. Ikko on
paikalla.

Miten lurpat naamioituvat?
- Laittavat säkin päähänsä, jottei heitä Montako lurppaa tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?
tunnistettaisi hatusta.
- Ei yhtään, sillä lurpat söivät lampun,
koska se näytti seikkailijalta.
Mitä teet, jos näet säkkipäisen olennon?
Mitä voi päätellä, jos löydät metsästä
- Juokset pakoon, sillä se on LURPlurpan viitan tai hatun?
PA!
- AARNIKOTKA on syönyt sen.
(Tämä ei tosin ollut lurppien suosikkiMiksi lurppa putosi järveen?
vitsi)
- Koska hän liukastui laiturilla.
Mitä lurpat tekevät keilahallissa?
- Kaatavat sudenpentuja.

Mitä Eagle Barkwater teki lurppahatulle?

Miksi seikkailijat ovat lurpille mieluisaa riistaa?
- Heidän hihamerkkinsä on oranssi.

-Söi sen, koska se näytti porkkanalta.

Koonnut: Lape Lurppahattu
Miksi lurpat eivät maksa veroja?
- Koska he söivät verotarkastajan.
Mikä on hyvä syötti, jos haluaa saada

kauden aikana mm. teatterissa. Hyvät esiintyjät kyllä saavat aina kiitosta iltanuotiolle päästäessä. Kevään aikana Susisiskoilla on vielä
tulossa yhteinen pyöräretki Pandaneiti-vartion kanssa.
4-luokkailaisten poikien joukkue Jääkarhut on energinen porukka, jonka toiminta tuppaa virkistymään ulkoilmassa. Joukkue on
käynyt ensimmäisen kautensa aikana lyhyehköillä retkillä monissa pai-

Mursut tekevät taikajuomia lurppien varalle ja Vesku-kisassa jotain ihan muuta .

koissa. Johtajia on pelastettu hukkumasta uimalaitoksen avannosta,
missä he olivat kuivapuvuissaan aivan henkihieverissä. Maaliskuussa
käytiin myös Särkiniemessä pilkkimässä sekä hakemassa g-vitamiinia
napakelkasta. Köntin entisellä tukkikämpällä Jääkarhuissa syttyi puunteon vastustamaton vietti, ja viime torstaina joukkue kävi Särkiniemessäkin tekemässä polttopuita kesän Aarnikotkaa varten. Tämän kauden
aikana on vielä suunnitelmissa suorittaa Kalastus-taitomerkki.
Vanhemmat seikkailijat voivat myös lähteä or/vi-sarjan ptkisoihin, joissa sujuvat erätaidot ja hyvä ryhmähenki ovat avain menestykseen. Mursut ja Susisiskot ottivat haasteen vastaan, ja tulokset
olivat loistavat. Molempien joukkueiden pisteet riittäisivät jopa hopeasijaan! Vihreässä sarjassahan on vielä monta vuotta aikaa kisailla. Mitalejakaan ei varmaan tarvitse kauan odotella, kunhan vartiot pääsevät
virallisina kisavartiona mukaan peliin.
Monissa seikkailijoiden tapahtumissa on kohdattu pahanilkisten Lurppien vastarintaa, mikä huolestuttaa lippukunnan hallitusta.
Seikkailijaosasto on kuitenkin kerta toisensa jälkeen kääntänyt Lurppien etenemisen käpälämäkeä kohti vahvalla yhteispelillä ja terävämmällä älyllä. Heti uuden vuoden alussa seikkailijat nimittäin auttoivat
pohjoisen samoajien erikoisyksikkö Team Lurppaa lurppien karkottamisessa.
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Kysyimme nämä kysymykset neljältä seikkailijalta:
1. Mitä aiot tehdä kesälomalla (Aarnikotkan lisäksi tietysti)?
2. Mikä on ollut hauskinta tai mielenkiintoisinta partiossa tämän kauden aikana (kololla, retkellä, muualla)?
3. Mikä partiossa on tylsää, mikä ei huvita?
4. Haluatko lisää Lurppaa?
5. Mikä on parasta retkiruokaa?

Hupiosio
Ei aarnisotka, vaan

Eetu Kolhinen
1. Mennä Kuninkuusraveihin
2. Leivonta
3. Kun kisoihin joutuu lähtemään
niin aikaisin, nytkin Veskuun jo
klo 5.20
4. Kyllä
5. Letut

Oskari Marjakoski
1. Ei mitään erikoista Aarnikotkan
lisäksi
2. Puureissu Särkiniemeen
3. Ei mikään erityisesti
4. Kyllä
5. Tortillat
Amanda Mikkola
1. Mennä Kuninkuusraveihin
2. Ei mitään muita parempaa
3. Ensiapu
4. Kyllä
5. Riisi ja kana

1.

Usein vyöllä

2.

Eagle ________?
Oranssi hattu

Aili Pietilä
1. Mennä ratsastusleirille
2. Kilke
3. Ensiapu
4. Kyllä
5. Riisi ja kana

15.

3.
4.

Ikäkauden väri violetti

5.

Pikku Kakkosessa pupu,
Pasilassa poliisi

6.

Sudenpentu

7.

Sytyttää nuotion

8.

_________ saasta!

9.

Kestää 3 yötä tai enemmän, Kilke 10.
oli tällainen
Partion paikallisyhdistys

11.

Aakkosten 16. kirjain

12.

Susi, jääkarhu, mursu 13.
Dakota ______?

14.
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lähtemättömästi. Syynä oli selvästi
se, että vartiomme sai – hyvän
kannustuksen ja vinkkien avulla –
reippaamman ja kunnianhimoisemman otteen kilpailemiseen.
Aloimme muun muassa valmistautua tehtäviin ennalta ja miettiä
enemmän varusteita ja sitä miten
vartiona oikein tehtävät vedettäisiin parhaiten läpi. Ja se näkyi
myös tuloksissa. Into kasvoi ja
sitten tuli ensimmäinen mitali, itse
asiassa vihreän sarjan piirinmestaruus.
Näiden aikojen jälkeen on
pärjätty kisoissa, aina välillä oltu
myös mitaleilla, mutta uusia voittoja ei ole tullut. Samantyyppinen
tilanne tuntuu olevan monella Kukon vartiolla. Tulosluettelosta löytyy usein pari parempaa vartiota,
jotka sitten ovatkin hurjien harppausten päässä kaikista muista. Viime vuodet ovat olleet lippukunnassamme pt-kisailun hopeaaikaa. Tämä ilmentää juuri sitä
asennetta, jolla lähdemme kisoi-
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hin. Meillä hallitaan partiotaitoja, ja
niitä pidetään arvossa, ja siksi kisoissa tsempataankin aika lailla.
Pisteet kiinnostavat, mutten muista, että juuri koskaan olisi harmiteltu itsessään huonoja pisteitä eikä juuri muutakaan. Kisan jälkeen ollaan tyytyväisiä siihen, että
ollaan tehty parhaamme ja vietetty
laatuaikaa partiokavereiden kanssa. Kukossa vallitseekin hyvin terve suhtautuminen kisailuun; se on
oiva apu muulle toiminnalle, mutta
se ei vie muulta liikaa tilaa, esimerkiksi tietotehtäviin pänttäämisen ja turhan stressaamisen muodossa. Uskon, että tällä hetkellä
monen vartion mitalit kirkastuisivat, jos niitä lähdettäisiin pakkomielteisesti hakemaan. Toivottavasti niin ei kuitenkaan koskaan
käy, ja jätämme tilastollisen menestyksen omaan arvoonsa. Saa
nähdä, tuleeko alkanut vuosikymmen kuitenkin olemaan Kotkille ptkisailun kulta-aikaa.

Seikkailijoiden retki Köntin kämpälle 1.-3.4.2011
Surkeana perjantai-iltapäivänä lähdimme pinkiltä kolon pihalta
kohti limenvihreää Köntin kämppää jossain karvaisessa metsässä.
Työnnettyämme ruosteisen Mikon iloisen auton rumasta lumipenkasta,
pääsimme vihdoin perille. Tulinen Hani kertoi pitkän historian kimurantista kämpästä. Ja sitten alkoivatkin romuluiset työt vanhojen aikuisten
johdolla. Vahvan vedenkannon, rönsyilevien tulien sytyttämisien ja
vanhanaikaisen halonhakkuun jälkeen alkoikin jo lahoissa mahoissa
kurnia. Kulmikkaan Köntin Köökin ohut Santra ja värikäs Santeri tarjosivat luikkuja tukkimiehen läskejä hampurilaisia. Sen jälkeen sädehtivä
tupa laitettiin tyyneen yökuntoon.
Illalla ennen jättiläismäiseen kotaan menoa yritettiin kaataa
puista halkoa kumisessa piirissä. Mustassa kodassa meitä odotteli
herkkä Vili laulunsanoineen. Vilkas Köntin Kallekin tuli iltavierailulle.
Kekälemäisten Nätti-Jussi tarinoiden, poksahtelevien laulujen ja sähköisen Röh-viestin jälkeen alkoi todellinen haiseva Valehtelijoiden klubi, joka oli uninen. Myrskyisiä kynttilöitäkin sytyteltiin tunnelmallisen
illan pimetessä. Lopuksi syötiin heijastelevan halonhakkaajan parhaita
tukkeja. Uudenaikainen uni tuli nopeasti jokaisen kivisen retkeilijän
tuskallisiin silmiin.
Jäätävän yön ja surkeiden aamutoimien jälkeen söimme sontaisen aamiaisen. Sisukas Antti veti karun superlonpalloleikin. Sitten
päästiin pikkiriikkisiin tehtäviin. Loskainen tyttöjen joukkue ja liikkuva
poikien joukkue kaatoivat erilaisia puita ja karsivat ne. Niistä piti rakentaa samanlaiset tikapuut ja kelju A-pukki. Onneksi pippurisesta ämpäristä löytyi teräviä lakupötköjä. Tuulisen lounaan jälkeen alkoi keltaiset
ensiapurastit. Kukikkaat potilaat saivat tylyä apua. Nopea Lauri kuuman vaimonsa Piian kanssa vielä lopuksi kertasivat opitut nössöt asiat. Puisilla trangioilla valmistimme itse iljettävän päiväruokammme.
Rohkeat tytöt pääsivät ekana teräksiseen saunaan palavien poikien jatkaessa hulluja hommia. Kylmän päivän päätteeksi vietimme
vielä happaman kotaillan löysien retkeläisten kanssa.
Lukijalle tiedoksi, että dokumentointiin on lipsahtanut joitain epäjohdonmukaisuuksia.
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Väistyvän lippukunnanjohtajan haastattelu — Tuija Manneri
Kuka lippukuntamme aikuisista sopisi kuhunkin kuvaukseen?
1. Jos loukkaisit jalkasi keskellä metsää, kuka sen hoitaisi?
- No Lauri tietysti. Tai Miia.
2. Kun nälättää ja janottaa, kuka on ensimmäinen, joka tarjoaa sinulle
eväitään?
- Luultavasti Vili, Marita tai Jussi S, joiden varustus ei koskaan petä.
3. Jos pitäisi liikkua jollakin tuntemattomalla kulkuneuvolla, kuka oppisi
ohjaamaan sitä ensimmäisenä?
- Hani, Juhani R ja Mikko varmasti yrittäisivät. Ja onnistuisivat.
4. Kun kaikki on päin mäntyä, kuka kaivaa esiin moottorisahan ja kaataa sen männyn?
- Saa nähdä kuka ehtisi ensimmäisenä: joko Eki, Vesa tai Yte.
5. Kuka on suurin viherpeukalo?
- Ellua epäilen vahvasti.
6. Kuka loihtii luksus-aterian vaikka koivun juurakosta?
- Sekä Piia, Ilona että Katja - ja tämä on vuorenvarmaa NAM-luokan
tietoa.
7. Kuka on oman elämänsä Eagle Barkwater?
- Ounastelen, että hahmon luoja on inspiroitunut minun suuntavaistostani ja Harpan nimimuistista.
8. Kenet voisi helpoiten kuvailla City-partiolaiseksi?
- Ööh... sellaisia meillä ei olekaan.
9. Kenet valitsisit vuoden Naantalin auringoksi?
- Anun, Larpan ja Sadun. Iloinen ilme kulkee ihan heidän kannoillaan.
10. Sukkulaviestijoukkueesi ankkuri?
Aikuisista Harppa, mutta jos saa valita vaeltajan, niin sitten Antti.
Naisten sarjassa Gitte.
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Kolumni
10 vuotta pt-kisailua
Antti Helske

vanhemmissa sarjoissa, varsinkin
ruhassa, kisoista lähdetään hakemaan muutakin, kuin kertausta
partiotaitoihin. Kisat ovat täynnä
Partiotaitokisoista on tullut kokemuksia, todellista tekemällä
lippukunnassamme viimeisten alle oppimista, itsensä ylittämistä, sekymmenen vuoden aikana melko kä muistoja, jotka kultaantuvat
näkyvä osa toimintaa. Esimerkiksi melkeinpä jo seuraavalle rastille
vuoden aikana kisoihin lähtevien
ehdittäessä. Mielestäni pt-kisat
vartioiden ja pentueiden yhteenovatkin ehdottomasti tärkeä lisä
laskettu määrä on paljon suurempi partiotoiminnan kirjoon. Ne tarjoakuin aiemmin. Tämä johtuu lähin- vat lisää jalansijaa partioaatteen
nä siitä, että mukaan kisareissuun toteuttamiselle, kun kisoissa itseslähtee yhä useammin 14-18tään voi löytää uusia vahvuuksia
vuotiaiden sipu-sarjan sekä aikuis- ja kehittyä aatteen mukaisesti.
ten ruha-sarjan vartioita. SudenPartiotaitoaan voi ikään kuin takoa
pentujen ja vartiolaisten kisoihin
korkeammalle tasolle, mistä on
lähdetään ennen kaikkea kisaile- apua peruspartiotoiminnassa ja
maan itsensä kisailun
ylipäätään elämässä.
vuoksi ja koska se on ”Viime vuodet
On myös selvää, ettluonteva paikka harei kisakärpänen pure
joitella ja testata taito- ovat olleet lippu- kaikkiin, edes todella
ja käytännössä. Vartio
innokkaisiin partiopääsee yhdessä teke- kunnassamme
laisiin. Pt-kisa on
mään ja oppimaan.
täyttä pöhinää joko
pt-kisailun hoSe on yksinkertaisesti
päivän tai reilun vuokaikin puolin hauskaa pea-aikaa.”
rokauden ajan. Taja palkitsevaa vartiolvallaan siellä ollaan
le.
täysin kisanjärjestäjien käskyvalVanhempien sarjojen koh- lassa ja tehtävien armoilla. Mukadalla kisat kestävät yön yli, ja
na on selkeästi pieni kärsimysurhaastavat kilpailijoita laajemmin.
heilun elementti, eikä juuri kisailu
Haastetta on siinä, miten tehtäviä jokaista huvita, vaikka yksittäiset
jaksaa vääntää, mutta yhä enem- jutut partiokisan sisällöstä innosmän siinä, kuinka osaa tsempata taisivatkin.
kaveria, huolehtia sujuvasta tekeItse olen kilpaillut kohtalaimisestä, omalta osaltaan pitää
sesti sudenpennusta saakka; kisat
vartion vauhdissa. Yörasteilla par- olivat yksi perustapahtuma, jossa
haat suoritukset eivät synny ilman käytiin siinä missä retkilläkin. Kuivahvaa, iloista meininkiä ja jokai- tenkin jossain vaiheessa vartiosen panosta. Juuri tämän vuoksi
ikäisenä ja vj:nä kisakärpänen puri

14

11

Lurpan vuosi
Kaikkien samoajien saamien lähteiden mukaan lurpat, nuo oranssihattuiset pedot ovat edelleen voimissaan. Kulunut vuosi on ollut lurpparikkain kautta aikojen. Pääasiassa lurppia on tavattu Särkiniemessä,
mutta niiden on uhkaavasti todettu levinneeen jo muuallekin.
Ensimmäiset lurppahavainnot kuluneen vuoden aikana tehtiin kesällä
Vilppulassa, jossa lurppa punoi juoniaan SePelissä. Seikkailijat onnistuivat kuitenkin taltuttamaan lurpat.
Kisatuloksia 2010 —>
Sudenpennut
Aikakone: Sisiliskot 25/62, Mustangit 45/62, Leijonat ja Pantterit 54/62
Taitava sudenpentu: Karhut 35/70, Lumihaukkapantterit 55/70
Seikkailijat
Aikakone. Haamut 4/37, Susisiskot 21/37
Vesku: Mursut ja Susisiskot (epäviral. 2.)
Oranssi
Tehras10, Pandaneiti hopeaa: 2./15
Pakki-kevätSM, Pandaneiti 4./17
Vesku: Pandaneiti 7/23
Vihreä
Väinämöisen viikate: Team PuPa hopeaa 2./7
Sininen
Olipa Kerran: Himpulit 8/9
Levottomat Jalat: aika BASIC 5/5 (eka kerta sinisessä)
Punainen
Ajo2010: Kanto hopeaa 2/6
Levottomat jalat: Kanto pronssia 3/7
Harmaa
Levottomat jalat: Dakota pronssia 3/7
Lapinlahti 2011: Dakota 6/12

Mutta lurpat eivät kauaa levänneet, sillä ne iskivät Särkiniemssä leireilevien partiolaisten kimppuun taas syksyllä. Lurpat olivat onnistuneet
saamaan haltuunsa miekan, jonka avulla he koettivat vapauttaa munasta kuoriutuvan lohikäärmeen vihan partiolaisten ylle. Lurppien epäonneksi seikkailijat vetivät taas pidemmän
korren. Miekkaa oli nimittäin jätetty vartioimaan tavallista tyhmempi
lurppa, eikä partiolaisille ollut kovinkaan vaikeaa varastaa sitä lurpan
nenän edestä.

Lurppien pelätyt vesijoukot
Syksyllä kolon seinälle ilmestyi myös lurppanurkka, johon samoajat
päivittävät ajankohtaisia lurppauutisia. Syksyn suurin uutinen oli eittämättä suuri luppaelokuva K.A.N.T.O, josta seinällä vihjailtiin pitkin syksyä.
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Marraskuussa elokuvan ensi-ilta viimein koitti. Samoajien jo edellisenä
talvena aloittama valtaisa kuvausprojekti sai arvoisensa vastaanoton.
Kriitikot ylistivät sitä moneen otteeseen ja se päätyi jopa muuallakin
Jämsässä esitettäväksi. Yli tunnin mittainen elokuva on lippukunnan
ylpeys ja toiveena on, että sitä tultaisiin lippukunnassa esittämään vielä pitkään tulevillekin sukupolville lurpan ajan jälkeenkin.
Seuraava pätkä on elokuvan arvostelusta:

parille seikkailijaretkelle hyökkäsivät). Seuraava vuosi alkoi kuitenkin
isolla jytkyllä. Lurpat eivät olleetkaan suuren taistelun jälkeen paenneet itäisille rajoille vaan jääneet salavihkaa vakoilemaan samoajia.
Seikkailijat pyydettiin kuitenkin apuun ja
suuressa lurpan salapoliisiseikkailussa lurppien juonet selvitettiin. Samoajien Team Lurppa -yksikön joukkoon oli pesiytynyt petturi nimeltään Slick, joka osoittautui lurppien vakoojaksi.

”K.A.N.T.O. - Lurpan aika oli viime vuoden ehdoton elokuvasensaatio,
joka pitää katsojaa otteessaan alusta loppuun. Elokuva kertoo samoajien erikoisryhmästä nimeltä K.A.N.T.O, joka taistelee lurppia vastaan. Lurpat ovat päälurpan johdolla vallanneet samoajien metsät
ikeensä alle, ja erikoisryhmän mahdottomalta kuulostavaksi tehtäväksi
jää taistella tiensä voittoon tai kuolemaan.”

Vielä talvipäivien kirkastuessa jouduttiin lähikohtaamiseen lurppien
kanssa. Nimittäin tarpojien ja samoajien talviretkellä Särkiniemessä
kaksi lurppaa kävivät leiriläisille ärhentelemässä. Ilmeisesti lurppien
vahvuus oli tuolloin alamaissa, kun kohtaaminen oli suhteellisen rauhallinen, jos se nyt on mahdollista, kun lurpista on kyse.
Nyt lurpista ei ole kuultu vähään aikaan mitään, mutta noista otuksistahan ei koskaan tiedä. Ole varuillasi kulkiessasi metsissä. Ja jos jossain vilahtaa oranssi hattu, juokse karkuun niin kovaa kuin pääset.
PS. Huhu liikkuu, että lurpatkin olisivat kuulleet Särkiniemeen kätketystä aarnikotkan aarteesta. Liity siis kesäleirin seikkailuun. Lisätietoja
Kuoreveden Kotkien nettisivuilta.
Lurppien tapahtumahistoriikki:
27.3.2008
21.10.2008
13.–15.3.2009
9.-10.10.2009
2.-4.4.2010
1.-4.7.2010
24.–25.9.2010
2010
2010
12.1.2011

Päälurpan ja Güntherin kohtaaminen elokuvasta K.A.N.T.O. - Lurpan
aika.
Elokuvan lopuksi samoajat kuitenkin voittivat lurpat suuressa taistelussa ja ajoivat ne kauas itäisille rajoille.
Loppuvuodesta lurpat eivät pitäneet kovinkaan isoa profiilia (mitä nyt

Lintulampi, Lurppajahti
Lintulampi, Lurpan kosto
Särkiniemi, Lurpan vastaisku talvileirillä
Särkiniemi, Lurppa lipunryöstö
Särkiniemi, Lurppaleiri
Vilppula, Kalliolan leirikeskus, SePeli
Särkiniemi, SePeli
Lurppaelokuva K.A.N.T.O- Lurpan aika
Lurppanurkka kolon seinällä
Salapoliisiseikkailu, Halli

Tiedot koonnut: Lape Lurppahattu

