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H
yvin moni vanha partiolainen muistelee yöretkiä partion parhaana

juttuna. Kavereiden kanssa partiomajan yläpunkassa, kun päivän

puuhat on puuhattu, pimeys sulkenut maiseman majan ympärillä ja

on aika käpertyä makuupussiin ja katsella tulen loimotusta takassa. On aika

kuunnella kavereiden kummitusjuttuja, ehkä puhella yhteisistä

koulukavereista, siis niistä, jotka eivät ole mukana. Ainakin on mukava

muistella yhteisiä retkiä ja niiden seikkailuja. Kuka mulasikaan ja missä.

kuka unohtikaan taskulamppunsa tai löysi repustaan sinne unohtuneita

tavaroita, kuka säikähti rapinaa lähimetsässä.

Tämä Rukkanen kertoo kahdesta yöretkestä, jotka tehtiin ihan hiljattain. Se

on jo tuplasti niin paljon yöretkiä kuin lippukunnassamme tehtiin koko

viime vuonna. Todella mukava kuulla näin toimintamme juhlavuoden

kynnyksellä, että yöretki ei kuulu menneisyyteen. Yöretki on tätä päivää ja

vahvasti mukana partiotoiminnassa. Yhteisiä kokemuksia ja yhteisiä

muistoja.

Yrjönpäiväjuhlassa jaettiin merkkejä. Siellä jaettiin ansiomerkkejä ja

suoritusmerkkejä. Ansiomerkin saajat seisoivat toisten edessä hämillään

saamastaan huomiosta, mutta samalla varmasti mielissään. Onhan heidän

tekemänsä työ huomattu.

Viimeiseksi eteen astuivat sudenpennut saamaan merkkinsä. Näytti siltä,

että hekin nauttivat tilanteesta. Oli mukava olla siellä kavereiden kanssa

yhtenä suurena joukkona. ”Joutsenet” ovat talven aikana kasvaneet omalla

tavallaan yhteen. Oli mukava nykäistä kaveria: olethan sinä siinä. Juuri sinä.

yöretkiä, merkkejä ja
muuta partiokivaa

PÄÄKIRJOITUS
Teksti ja kuva: Mutte
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Talvikausi on ollut tiivis ja paljon on tapahtunut. Rukkasen toimittaja

iloitsee lukijoiden aktiivisuudesta. Kiitos jutuista, joita ei todellakaan ole

tarvinnut kinuta! Jutut ovat tulleet kerran pyytämällä: Juu, kirjoitetaan.

Totta kai. Aina valmiina!

Ennen kesää lähdemme vielä Suurjuhlaan Kouvolaan. Sinne kokoontuu eri

tietojen mukaan 8000 tai peräti 10000 partiolaista kaikkialta Suomesta, me

hauholaiset muiden joukossa. Emmekä me hauholaiset yli 30 voi olla

näkymättä – ja kuulumatta – siinä joukossa.

ollin kilvan tuloksia
TULOKSIA
Teksti: Toimitus

T
alvi oli melko lyhyt ja vähäluminen, mutta hauholaiset partiolaiset

ehtivät siitä huolimatta laduille ja jäille. Perinteisessä Ollin kilvassa

saimme kasaan 435 pistettä 24 lippukuntalaisen ilmoitettua pisteensä!
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O
n paljon tekemistä, varsinkin kesän kynnyksellä  ja joulun alla  ja…

Outoa, jos ei ole. Onkohan jokin vialla? Mitä olen unohtanut? Olenko

jäänyt sivuun jostakin?

Mitä vastasit, kun Sinulta kyseltiin kuulumisia? Sanoitko, että kiirettä on

ollut? Etkö keksinyt muutakaan? Ja samalla jo mietit, missä Sinun

oikeastaan pitäisi olla? Pitäisikö minun olla jossain muualla ehkä eikä

suinkaan tässä miettimässä vastausta niin tavalliseen kysymykseen.

Minunhan piti olla vauhdissa mukana.

Oletko ehtinyt kuunnella linnun laulua?

Käkikin jo kukkui ainakin äitienpäivän

aattona. Kuulitko? Oletko ehtinyt

katsella kevään kukkia? Sinivuokkoja,

Leskenlehtiä, Valkovuokkoja ja

Taikinanmarjapensaan vaatimattomia

vihreitä kukkia. Oletko huomannut,

miten ruoho alkoi vihertää, vaikka

yöpakkaset tuntuivat jatkuvan aina vaan?

Oletko ehtinyt kysyä, mitä kaverille ihan

oikeasti kuuluu? Ehditkö kuunnella

hänen vastaustaan?

Vauhdissa voi olla mukana. Se voi olla tärkeää ja kuulua asiaan. Vauhdissa

jaksaa aikansa. Vauhti tuntuu hyvältäkin ja voi auttaa jaksamaan. Me emme

kuitenkaan ole koneita emmekä jaksa, ellemme välillä hidasta. Välillä on

aika unohtaa vauhti ja kuunnella toisia ja ympäristöä. Välillä on aika kysyä

kaverilta: mitä Sinulle kuuluu? Välillä on myös aika kysyä: mitä minulle

kuuluu? Sitten taas jaksaa  vauhdissakin mukana.

vauhdissa mukana
AJATUKSEN PAIKKA
Teksti ja kuva: Mutte
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M
eitä oli vuoden lopussa 80 eli peräti 20 enemmän kuin vuosi sitten

(lisäystä 33,33% !!). Sudenpentuja oli 16, seikkailijoita 21, tarpojia

10, samoajia 4 ja vaeltajia 5, johtajista 7:llä oli oma pesti ja 17 oli

mukana muuten. Oravatyttöihin luettiin 59 ja SkyPoja oli 21.

Iältämme olimme vuoden lopussa 49%sesti alle 14vuotiaita ja noin

viidennes meistä oli 29 vuotta täyttäneitä.

Hallitusvastuuta kantoivat Mutte (Erru), Tero (Teemu), Ninni (Tina), Riitta

(Maiju), Hanna (Satu) ja Päivi (Heidi). Taloudesta kantoi huolta Liisa.

Laumat ja vartiot kokoontuivat 130 kertaa ja tekivät päiväretkien lisäksi

yhden yöretken. Kulunut vuosi oli hauholaisen partiotoiminnan 49.

toimintavuosi. Vuosi kului enimmäkseen tavanomaisessa toiminnassa,

mutta erityisiä tapahtumia olivat mm. Hämeen Partiopiirin Ilves13 –leiri

(27 hauholaista, joista kolme sudaria), Yrjönpäiväjuhla, kesäleiri 12.

14.7.2013 Syöliössä (kahdeksan leiriläistä johtajineen), osallistuminen

Alvettulan toukomarkkinoille, retki Partiopoukamaan 19.20.10., (29

partiolaista tai perheenjäsentä) ja osallistuminen itsenäisyyspäivän

juhlallisuuksiin.

Sudarilaumoja olivat keväällä Nopeat Pennut ja Käärmeet ja syksyllä

Joutsenet, ja ne suorittivat 22 jälkimerkkiä (Kädentaidot, Partiotarinat,

Ensiapu, Partioperinne, Lemmikki ja Leikit).

Aktiivisia seikkailija ja tarpojavartioita toimi neljä: Eräketut,

JummiJammiHauvelit, Vaahtokarkit ja Tunturisudet (keväällä Pantterit).

otteita toiminta
kertomuksesta vuodelta 2013

TOIMINTA
KERTOMUS
Teksti: Mutte
Kuvitus: Hanski

Vahvistettu varsinaisessa kokouksessa 20.3.2014
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Seikkailijat suorittivat kaksi seikkailijavaiheen päätösmerkkiä, 24

taitomerkkiä mm. Salapoliisi, Ensiapu, Tapaturma, ja Kotikaupunki.

Tarpojat suorittivat 12 taitomerkkiä Toimittaja ja Maailma.

Seikkailijalupauksen antoi seitsemän tyttöä.

Ollin kilvassa saavutimme 647 pistettä, mutta sijoitustamme emme tiedä.

Järjestimme koko perheen retkipäivän Syöliössä 12.10., osallistujia oli 14.

Hanna Puntila, Nelli Leppänen, Anni Maula, Ida Maula ja Maija Tupala

suorittivat Hämeenlinnan alueen järjestämän ROKKIkurssin

(= ryhmänohjaajakoulutuksen).

Osallistuimme Itsenäisyyspäivän viettoon Hauhon perinteisin menoin:

nostimme lipun seurakuntatalon salkoon, osallistuimme

jumalanpalvelukseen ja keräsimme siinä kolehdin. Sankarihaudalla olimme

kunniavartiossa ja osallistuimme molempien lippujemme kanssa

kunniakäyntiin muiden järjestölippujen ohella. Edustajamme osallistuivat

myös juhlatilaisuuteen Hauhotalolla. Illalla järjestimme soihtukulkueen

Kirkonkylässä ja kävimme laulutervehdyksellä Koivukodolla ja Hauhon

Hoivakodilla (ent. Loviisan kammari). Soihtukulkueeseen osallistui noin 38

partiolaista ja ystävää.

RUKKANEN ilmestyi kahdesti.

Pidimme myyjäiset Hawujoulutapahtuman yhteydessä. Erityinen

adventtikalentereiden myyntitempaus pidettiin 23.11. Myyntituloksemme oli

ennätyksellinen.

Muistelemispäivätilaisuuden järjestimme 21.2. ja talviriehan

seurakuntatalon alapihalla 21.3. Pulkkamäen ja leikkimisen lomassa

paistoimme makkaraa nuotiolla.
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Osallistuimme Alvettulan toukomarkkinoille 4.5. koululla. Toimintamme

herätti runsaasti kiinnostusta. Avustimme Motoristin Taival tapahtuman

tarjoilussa 18.5. Kevään viimeiset kokoukset pidettiin paloasemalla 16.5.

tutustumassa vapaapalokunnan toimintaan.

Perinteinen yöpyöräily Sandran rinki järjestettiin 28.6. Syöliön partiomaja

toimi yhtenä rastipisteenä. Sauna oli lämmin ja nuotio valmiina

makkaranpaistoon. Väkeä poikkesikin.

Tuuloksen Tulikourien, Lammin Evonkävijöiden ja Hauhon Partiolaisten

yhteinen KITTtapahtuma järjestettiin Tuuloksessa 6.8.9., ja siihen

osallistui seitsemän tarpojaa ja kaksi johtajaa. Tilaisuus käsitti myös

osallistumisen PartioPoptapahtumaan Tampereella. Samalla

kokoonpanolla järjestettiin myös Samoaja/tarpojapikkujoulu 13.14.12.

Tuuloksessa.

Seitsemän partiolaista ja partiolaisen

isää oli auttamassa Koivukodon asukkaita

kirkkoon Vanhusten kirkkopyhänä 6.10. ja

perinteinen pikkujoulu pidettiin

Punaisessa tuvassa 12.12.

Mukana oli 38 partiolaista.

Lippukunnan johtajisto on

vuoden 2013 aikana käyttänyt

partiotyöhön ainakin 4950 tuntia.
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J
ohtava kirjastonhoitaja Ilmi Valo löytyy murhattuna kirjaston lasten

ja nuortenosastolta ikkunan edestä lattialta. Siivooja Kaisa Snöre

tekee aamulla karmaisevan löydön. Murha on todennäköisesti

tapahtunut edellisenä iltana. Mutta kuka on murhaaja ja miksi murha on

tehty? Sitä olivat selvittelemässä muun muassa JummiJammiHauvelit ja

Vaahtokarkit.

Murha
Murhaaseena oli käytetty jotakin teräväkärkistä, noin 3 millimetrin

läpimittaista terävää pistintä. Murhan karmaisevasta tavasta ja siihen

liittyvistä lisäelementeistä johtuen en sen tarkemmin lähde murhaa

kuvailemaan, mutta muutama asia on syytä olla selvillä. Ruumissa oli

kuolettavan pistoksen lisäksi lukuisia pienempiä neulan piston kaltaisia

jälkiä sekä myös muita kamppailun jälkiä. Uhrin suu oli teipattu punaisella

kirjankorjausteipillä ja suusta löytyi lisäksi kuollut harvinainen perhonen,

Calisto thomasi, jota tavataan Haitissa. Oliko kyseessä riittimurha?

Kuka on murhaaja?
Yritän valottaa hieman murhan mahdollisia tekijöitä ja heidän motiivejaan.

Murhattu Ilmi Valo, 49 v, oli äskettäin eronnut miehestään Aatoksesta,

harrastuksista ei ole tietoa. Tärkeintä hänelle oli työ, josta hän oli jo

suunitellut luopuvansa, mutta muuttuneiden olosuhteiden vuoksi päättänyt

kuitenkin jatkaa työssään.

Varpu Pimiä, 53 v, agronomi ja murhatun serkku, harrastaa luonnossa

samoilua ja hyönteisiä. Hän inhoaa epäoikeudenmukaisuutta. Hän ja

murhattu Ilmi Valo olivat yhdessä äskettäin kuolleen enonsa tilan ainoat

perilliset. Huhujen mukaan heillä oli jonkinlaista erimielisyyttä

perinnönjaosta. Mutta suoranaisen riidan Ilmin kanssa Varpu kiistää.

Murhapäivänä hän oli ollut myös kirjastossa.

murha hauhon kirjastossa
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Erru
Kuvitus: Hanski

7.11.2013
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Määräaikainen kirjastonhoitaja Terttu Kapi, 52 v, harrasti itämaisia

kamppailulajeja ja oli kovasti vakituisen työpaikan tarpeessa; työsuhde oli

mahdollisesti päättymässä kuukauden kuluttua. Hänen mottonaan on:

"Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään". Terttu oli murhapäivänä ollut

samassa työvuorossa Ilmin kanssa. Työtovereiden mukaan murhatun Ilmin

ja Tertun aiemmin hyvät välit olivat pikkuhiljaa viilenneet. Jotkut pitivät

Terttua myös uteliaana ja "juoruilevan tietotoimistona".

Joidenkin mielestä Ilmi jopa pelkäsi Terttua.

Imelda Väisänen, 33 v reikihoitaja, seurustelee

intohimoisesti Ilmin exmiehen Aatoksen

kanssa ja hänelle tärkeintä elämässä on

rakkaus. Hänen harrastuksenaan on jooga,

VäliAmerikan luonnon uskonnot ja

homeopatia. Hän on hoitanut kirjaston

henkilökuntaa reikihoidoilla noin

puolen vuoden ajan kerran

kuukaudessa. Murhapäivänä

Imeldan on kuultu käyneen

kiivasta sanan vaihtoa Ilmin

kanssa reikihoitojen yhteydessä ja

väitetään hänen jopa käyneen

käsiksi murhattuun. Imelda kertoo

yrittäneensä tulla sopimaan

aiemmin päivällä tapahtunutta

Ilmin kanssa, mutta Ilmi ei ollut

suostunut puhumaan hänen

kanssaan ja hän poistui kirjastosta.



10

Postimies Riku Rauhala, 27 v, oli murhatun Ilmi Valon naapuri. Hän

harrastaa kiihdytysautoja, kiinalaista lääketiedettä ja superfoodia. Hän

kokee tarvitsevansa vahvan naisen ja haaveilee täydellisestä rakkaudesta.

Hän auttaa mielellään naisia ja inhoaa torjutuksi tulemista. Riku on nähty

kirjastossa murhailtana, kuten myös usein iltaisin ennenkin. Hänen

tapanaan oli poistua kirjastosta sulkemisajan jälkeen yhdessä Ilmo Valon

kanssa. Riku kertoo käyneensä murhailtana lainaamassa kiinalaista

lääketiedettä koskevia kirjoja, mutta poistuneensa tällä kertaa ennen

sulkemisaikaa, koska koki tulleensa loukatuksi ja huonosti kohdelluksi

murhatun taholta.

Murhatutkinta
Yllä esitettyjen taustatietojen ja rikospoliisin keräämien, rikospaikalta

löytyneiden todisteiden sekä murhaepäiltyjen haastattelujen perusteella

peliin osallistujien tuli yrittää selvittää murhajaa ja hänen motiivinsa.

Mukana olleena voin kertoa ettei se ollut helppoa, mutta silti JJH:n

kolmikko (Ida, Nelli ja Maija) ratkaisi murhan täydellisesti. He selvittivät

oikean murhaajan, murhavälineen ja murhaajan motiivin. Muillakin oli osa

oikein; myös allekirjoittanut ratkaisi oikein murhaaseen, mutta loput sitten

menikin väärin.

Vietimme kirjastossa mukavan, mielenkiintoisen ja erilaisen partioillan.

Kiitos siitä Pirkolle ja muille mukana olleille näyttelijöille.

Ai niin, se murhaaja, kuka se olikaan? No jääköön kertomatta, jos vaikka

joskus satutte törmäämään samaiseen tapaukseen pitää teilläkin olla jotain

ratkaistavaa.

(Tarina: Työryhmä, johtajana näyttelijä HennaMaija Alitalo)
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mikä tekee
partiosta partion?

POHDINTAA
Teksti: Erru
Kuvitus: Hanski

J
okin aika sitten JummiJammiHauvelit pohtivat kokouksessaan yllä

olevaa kysymystä. Mikä on se juttu, se voima, mikä joka torstai tuo

nuo tytöt seurakuntatalon kololle. Vaikka joskus kokous on hermoja

raastavaa niin johtajalleen Errulle kuin tytöille itselleenkin, tulevat he

paikalle aina vaan uudestaan. Mietin usein miksi? Mikä on SE juttu.

Niinpä laitoin tytöt itse miettimään asiaa. Laitoin kolon seinälle

nuppineuloilla kiinni 12 lappusta, joissa oli partioon liittyviä asioita.

Yhdessä miettien ja perustellen tyttöjen piti sitten ottaa pois yksi lappunen

kerrallaan, niin että jäljellä olisi vain yksi lappu, missä olisi SE jokin.

Yksitellen seinältä poistuivat

LEIRIRAKENTELU, LUONTO,

YÖ TELTASSA, YÖ MAJASSA, UUSIEN

ASIOIDEN JA TAITOJEN OPPIMINEN,

TOISTEN AUTTAMINEN, YHDESSÄ OLEMINEN

JA TEKEMINEN, SUURLEIRIT, USKONTO,

KANSAINVÄLISYYS. Kunnes jäljellä oli kaksi lappua:

YSTÄVÄT SEKÄ RETKET JA LEIRIT. Hetken aikaa

tytöt miettivät ja ottivat pois YSTÄVÄT. Jäljellä olis

siis RETKET JA LEIRIT. Kun kysyin perustelua

asialle, sain vastauksen:

"Tuohon sisältyvät nuo kaikki aikaisemmin poistetut asiat"

Minulla ei ollut siihen mitään lisättävää. Paitsi se, että tunsin onnistuneeni

jossakin näiden tyttöjen kanssa ja olen heistä ylpeä! Ja sen heille myös

sanoin.
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lippukunnanjohtajan
monimuotokoulutus

TAPAHTUNUTTA
Teksti ja kuva: Tuikku

O
sallistuin kevään 2014 aikana Hämeen partiolaisten järjestämään

lippukunnanjohtajan monimuotokoulutukseen. Koulutus koostui

neljästä lähiillasta Tampereen partiotoimistolla sekä itsenäisistä

tehtävistä. Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja kattoi laajasti

lippukunnan toiminnan eri osaalueita. Koulutuksessa perehdyttiin mm.

lippukunnan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, johtajiston

ryhmädynamiikkaan, lippukunnan yhteistyötahoihin ja viestintään.

Antoisinta olivat keskustelut yhteisissä kokoontumisissa muiden

lippukunnan jäsenten

kanssa, sillä jokaisella

lippukunnalla on jotain

annettavaa toisille ja kaikki

saivat hyviä toimintaideoita

toinen toisiltaan.

Koulutuksessa oli johtajia

koko Hämeen partiopiirin

alueelta ja oli mukava

tutustua samalla muiden

lippukuntien aktiivijäseniin.

Kurssi antoi intoa osallistua

jatkossakin erilaisiin

koulutuksiin ja päivittää

omaa partioosaamistani.

Partio harrastuksena antaa

niin paljon hienoja

elämyksiä, taitoja ja

muistoja, että kannattaa

ehdottomasti lähteä rohkeasti koulutuksiin ja tapahtumiin mukaan!
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partiopilkki
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Tiina, Riitta
Kuvitus: Hanski

R
eippaat partiolaiset kokoontuivat Ilorantaan pilkkimään. Meillä oli

tosi kivaa ja myös mukavaa oli se, että kaikki saivat kalaa, ainakin

yhden tai kaksi. Meillä oli siellä myös käytössä napakelkka ja

luistinrata. Muutamat tekivät jopa lumiukkoja. Ruokana meillä oli kuumaa

kalakeittoa. Meitä järvellä opetti pilkkimään Petri ja Mika.
 kirjoitti Tiina

M
eitä oli paikalle kerääntynyt noin 40 innokasta partiolaista,

sisarusta ja vanhempaa. Meitä oli opastamassa ja auttamassa Petri

Mäkinen ja Mika Soramäki.

Eipä kestänyt kuin hetken kun jäältä alkoi

kuulua huudahduksia "kala kiinni" "mä

sain kalan" "niin mäkin". Ennen

Ilorannassa keitetylle, maittavalle

kalakeitolle menoa oli vielä kalojen

punnitus. Isoin saalis taisi painaa 1145 gr.

Ruokailun jälkeen oli vuorossa palkintojen

jako. Lapset "kilpailivat" kolmessa sarjassa.

Nuorimman sarjan voitti Kai Karttunen

(meniköhän oikein vai menikö minulta veljekset sekaisin), keskimmäisen

Aaro Jokinen ja vanhimpien Anni Laurila. He saivat kaulaansa mitallin.

Kaikki lapset saivat palkinnoksi osallistumisesta haarukkaveitsilusikka

yhdistelmän. Osallistujien kesken oli vielä arpajaisetkin. Vielä joillakin riitti

intoa käydä luistelemassa ja napakelkka oli kovassa käytössä.

ISO KIITOS Nokkosen Sadulle, Petrille ja Mikalle mukavan talvitapahtuman

järjestämisestä. Ja kiitokset myös Ilorannan väelle että saimme tulla heille

viettämään partiopilkkiä.

 kirjoitti Riitta

8.2.2014
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rukkanen 30v sitten
HISTORIAA
Teksti: Mutte

K
olme vuosikymmentä sitten RUKKANEN ilmestyi neljänä numerona

päätoimittajinaan Leena ja Paula Salonen. Lehti painettiin Hauhon

kunnan xeroxmonistuspisteessä.

Kevään numerossa 1 Taija ja Paula kertovat lehdentekokurssista ja

päätoimittaja lupailee sen näkyvän Rukkasessa. Liisa ja Kaisa kertovat

käymästään Suomen Partiolaisten matkanjohtajakurssista ja Liisa VJN:n

(=vartionjohtajaneuvoston) joulunalusvierailusta 38 vanhuksen luona,

Karhukopla vaeltajien Hankalan koululla järjestämistä rusettiluisteluista ja

Erru lentopalloilusta. Heti perään on ilmoitus, että lentopalloilu on lopetettu

(ainakin toistaiseksi) porukan vähäisyyden vuoksi!! Masit –vartio ja edellä

mainittu VJN esittelevät itsensä ja Apilat –sudenpentulauma laatimansa

PARTIOAAPISEN, jolla ovat osallistuneet Partiolehden kilpailuun.

Samainen partioaapinen on luettavissa myös Oravatyttöjen 30

vuotishistoriikissa. Lehdessä on myös kuvaus MISSHOT –kisasta, Rullan

Ajatuksen paikka, asiaa tilastoinnin tärkeydestä (otsikolla HUMPUUKIA) ja

meneillään olevasta Ollin kilvasta. Hovikuskimme Pentti kertoo

kokemuksistaan Oravatyttöjä kyyditessään. Annu, Kaisa ja Riitta saavat

onnittelut valmistumisestaan partiojohtajiksi. Tulevina tapahtumina

mainostetaan Yrjönpäiväjuhlaa toisena pääsiäispäivänä, partioviikon sinistä

päivää ja osallistumista partioparaatiin sekä kansainvälistä iltaa 9.3. Kirppu

vartio käsittelee yhteistyötä ja päivän hyvää työtä.

Kevään toinen numero saa päätoimittajan huokaamaan joukon

passiivisuutta. Juttuja on kuitenkin saatu kasaan ihan kohtuullisesti: Rullan

Ajatuksen paikka, Letun kertomus pjperuskurssista, jolla oli Jessen ja Epun

kanssa, Muten juttu Yrjönpäiväjuhlasta, Kirsin juttu sudenpentujen

taitokisasta, johon Oravatytöt osallistuivat kahdella joukkueella.



15

Sininen päivä osoittautuu äitien ja tyttärien yhteiseksi illaksi Syöliössä

(palelemassa) ja partioparaati Oravatyttöjen historian ensikokemukseksi

valtakunnallisesta paraatista. Vjkurssin retkiosa on saatu suoritettua ja

kolme uutta vj:tä eli Satu, Minna ja Leena saatu lippukuntaan. Kesäleiri

ilmoitetaan pidettäväksi Syöliössä 2.8.7.1984 ja johtajiston yöretki samaan

paikkaan 25.26.5.1984.

muistelemispäivä
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Hinni, Minna

M
uistelemispäivänä kokoonnuimme yläkerrassa. Sitten meidät

jaettiin nimen alkukirjaimen mukaan maihin. Näissä ryhmissä

meillä oli tietokilpailu, ja sen jälkeen leikimme ponileikkiä,

laurentsiaa ja oopuli taipulia. Lopussa saimme Amerikan pastillia :)
Hinni ja Minna on parhaita

20.2.2014
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tunturisudet ja pantterit
syöliössä

TAPAHTUNUTTA
Teksti: Tunturisudet

+ Pantterit

"Parasta oli kaverit ja hauskat jutut!"

E
nsimmäinen päivä oli eloisa partio päivä. Silloin liikuttiin

partiomaisissa merkeissä, esim. lentopalloa ja puiden hakkaamista.

(ps. puiden hakkaaminen on vaarallista! XD) Toisena päivänä tulivat

viimeiset, Kaisa ja Anni. Se oli paras päivä, sillä silloin melottiin,

lämmitettiin sauna ja uintiin, sekä kierettiin järvi. Mulattiiin oikein

kunnolla. Kolmantena päivänä valmistettiin mökki lähtökuntoon, pelattiin

viimeiset lentopallot ja odotettiin vanhempia hakemaan.

Ps. Syötiin hyvin ja mentiin törmäily veneitä.

Leirillä olivat: Pantterit (Enni, Sara ja Nella)

Tunturisudet (Kaisa, Anni, Hetti ja Ella) + Ohjaajat (Eve ja Siina)

toukomarkkinat
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Tiina

A
lvettulan koululle saapui muutama reipas ja iloinen partiolainen.

Yhdessä Erru, Hetti ja Rilla pystyttivät laavun metsään. Hetti opetti

samalla myös Rillalle trangian kokoamista. Niissä sitten Erru

lämmitti vettä, jotta ihmiset saivat juoda lämmintä mehua. Annoimme

tytöille papereita vietäväksi jakoon, joissa kerrottiin tietoja

lippukunnastamme. Anni, Kaisa, Henna, Emma, Hetti, Rilla ja minä

kiertelimme alueella partiohuivit kaulassa. Väkeä oli liikkeellä ihan kivasti ja

lämmin mehu teki kauppansa. Lopuksi Erru, Emma, Johanna, Riitta ja minä

purimme laavun, kokosimme trangiat ja lähdimme kotiin.

3.5.2014

25.27.4.2014



17

eräketut syöliössä
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Ninni
Kuvitus: Hanski

L
auantaiaamu alkoi kaupassa käynnillä, josta ostimme yhdessä

viikonloppua varten tarvittavat ruuat. Kaupasta matka jatkui Syöliöön,

jossa Julius jo odotteli reippaasti pyöräiltyään sinne. Eräkettujen

vahvistukseksi saapui Tero. Syöliöön päästyämme ilmestyi paikalle kaksi

seikkailijaa ja heidän johtajansa Valkeakosken Korvenkävijöistä. Pojat

lähtivät veneellä kalaan johtajien jäädessä vaihtamaan leirimuistoja.

Päivään kuului sahan, kirveen ja vesurin käytön opettelua

ja saunomista, jossain välissä harjoittelimme myös

tulusten käyttöä, mutta nuotio syttyi kuitenkin

perinteisesti tulitikuilla. Illalla kaikki väsyivät

ajoissa.

Sunnuntain ohjelmaan kuului

puolentoista tunnin aamiainen

(Tonilla) jota seurasi kahden tunnin

lounas, sekä siivoamista. Syöliössä

päätimme lähteä polkupyörä

vaellukselle Evolle kesän tai syksyn

aikana. Julius päätti sinne ottavansa

ainakin neljä pulloa CocaColaa,

mutta muut epäilivät jaksaakohan

Julius kantaa niitä siellä mukana, se

jää vielä nähtäväksi.

Muistiin merkitsi Juliuksen,

Toni ja Teron sanelusta Ninni

3.4.5.2014
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yrjönpäivä
TAPAHTUNUTTA
Teksti ja kuvat: Mutte

Y
rjönpäivää vietimme tänä vuonna torstaiiltana 24.4. tavanomaiseen

kokousaikaan. Paikalla oli paljon väkeä, peräti 65 henkilöä, ehti

suntioPäivi laskea. Lippuvartiot saatiinkin tänä vuonna todella

helposti kasaan ja Veeti SkyPon lipun kantajaksi, Anni kantoi HOT:n ja

Tuikku Suomen lipun.

Aloitimme juhlinnan seikkailijoiden lupauksenannolla kirkossa. Lupauksen

antoi yhteensä kymmenen seikkailijaa ja sen otti vastaan

teologiharjoittelijamme Samuli Tyni. Tilaisuus oli juhlava, vaikka

urkumusiikkia ei ollutkaan. Yhdessä lauloimme Jumalan kämmenellä, kuten

perinteeksemme on muodostunut ja vaelsimme sankarihaudan kautta

seurikselle jatkamaan juhlaa tarjoilun ja ohjelmahetken verran.

Perinteitämme kunnioittaen lupauksenantajat esittivät Pyhän Yrjön tarinan.

Saimme kokea taas hieman erilaisen sovituksen tutusta kertomuksesta.

Välillä harjoiteltiin HAUHO huutoa Kouvolan suurjuhlaa varten ja kyllä

sillä äänellä varmasti erotumme tuhansien muiden joukossa.

24.4.2014
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Veeti ei saanut Errulta lupaa partiopaidan riisumiseen ja syy selvisi, kun

esiin kutsuttiin Veeti, Siina ja Eve vastaanottamaan Hämeen Partiopiirin

kupariset ansiomerkit. Elias olisi kuulunut samaan riviin, mutta oli

retkeilemässä hieman muissa merkeissä. Merkki luovutettiin sitten

myöhemmin. ONNEA KAIKILLE NELJÄLLE ! !

Syksyllä ROKKIkurssin eli entisen vjkurssin suorittaneet Anni, Maija ja

Nelli saivat vihreät pillinarut tunnuksena uudesta ”asemastaan”. Ida ja

Hanna saavat tunnuksensa myöhemmin. Lupauksenantajat saivat

lupausmerkkinsä ja taitomerkkien suorittajat omansa ja viimeksi Joutsenet

–lauma omat merkkinsä. Olipa ilahduttavan paljon merkkejä.

Vielä tiedotuksia loppukevään ohjelmasta, omasta hupparistamme,

Rukkasen jutuista ynnä muusta ja tilaisuutemme päättyi sisaruspiiriin, joka

ei millään ollut mahtua seuriksen isoon saliin, vaan kiemurteli monella

mutkalla tuolien välissä. Ei ihme, että sähköisku vähän pätki.
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hapa:n huppari
UUTISIA
Teksti: Mutte
Kuva: Maiju

N
yt se on totta, mutta ellet ole jo toiminut, taidat olla pahasti

myöhässä. Tätä lukiessasi muut jo luultavasti tepastelevat uusissa

huppareissaan. Vuosia puhuttu ja siksi hyvin muhinut hanke on

toteutunut sopivasti Kouvolan suurjuhlan kynnyksellä. Maiju yhdisti HOT:n

ja SkyPon huivimerkit hupparin selkää koristavaksi kuvioksi. Kevään

viimeinen hallitus päätti väriksi tumman sinisen. Hallitus päätti myös, ettei

eteen tule kuviota. Näin hupparimme toimii tarvittaessa myös

kunniavartiossa sankarihaudalla Itsenäisyyspäivän myräkässä tai

pakkasessa.

Kouvolassa sitten esiinnymme mahdollisimman yhtenäisissä asuissa.

Kokemushan on osoittanut, että huivimerkki ja siis nyt myös huppari

erottuvat mukavasti tungoksessa.
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kuulun maailmalle
TAPAHTUNUTTA
Teksti ja kuva: Tuikku,

Pipsa ja Joutsenet

Ä
itienpäivän aattona 10.5. joukko iloisia sudenpentujamme suuntasi

kulkunsa kohti Lahtea, jossa järjestettiin keväiset sudenpentukisat

upeissa ja jylhissä Salpausselän maisemissa. Kisojen teemana oli

”Kuulun maailmalle!”, ja kisa olikin eräänlainen maailmanympäripurjehdus,

jossa alkutehtävässä rakentamamme puuveneen avulla ikään kuin

seilasimme maasta toiseen. Jokainen rasti oli pysähdys johonkin uuteen

maahaan. Saimme kokeilla mm. kengurun loikkia Australiassa, mangolassin

valmistusta Intiassa, jätteiden lajittelua New Yorkissa, merimiestaitoja

Shanghaissa, herneiden nappaamista puikoilla Japanissa sekä pähkäillä eri

maiden partiotunnuksia partion päämajassa Genevessä, Sveitsissä. Sää suosi

meitä koko päivän, aurinkokin hymyili jo iltapäivästä, ja eväät maistuivat

makoisilta mättäällä istuskellessa. Maaliin kiiruhdettiin pikataivalta

viilettäen, ja siellä meitä odottikin jo höyryävä nakkikeitto, joka maistui

uutterille kisaajille hyvin! Ensi kerralla taas uusiin seikkailuihin!

Sudenpentukisat 10.5.2014
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historiikki
HUOMIO!
Teksti ja kuva:
Mutte

S
uunniteltu hauholaisen partiotyön 50vuotisjulkaisu tai sanotaanko

historiikki kaipaa toteutuakseen materiaalia kuten muisteluksia

kuluneilta vuosikymmeniltä. Ennen kaikkea tekijät kaipaavat kuitenkin

tietoa Skytten Poikien

alkuvuosista: toiminta

kertomuksia, kokous

pöytäkirjoja, valokuvia… Sain

Hiklalta kansiollisen 1980

luvun alun papereita, mutta

kuka tietää, missä on lisää?

Auttakaa! Yhteystiedot löydät

lehden takakannesta.

syöliössä!!!
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Tiina

V
ietimme kevään viimeisen kerran partiomajallamme SYÖLIÖSSÄ.

Paistoimme siellä makkaraa ja Erru ja Timo (Leon isä) paistoivat

lettuja. Veistelimme myös itse makkaratikkuja. Isommat tytöt

kävivät myös melomassa. Joillekin Syöliössä käynti oli ihka ensimmäinen.

Joidenkin vanhemmat ovat pieninä käyneet Syöliössä ja nyt saivat tutustua

uudelleen Syöliöön ja muistella lapsuutta. Ikävä kyllä parkkipaikka eli piha

oli vähän ahdas joten jotkut joutuivat jättämään auton isontien reunaan.

Paikalla kävi noin 60 partiolaista ja heidän vanhempaansa.

15.5.2014



23

Uusinta vuodelta 1982!
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Lippukuntalehti RUKKANEN

32. vuosikerta

Julkaisija Hauhon Partiolaiset ry

Painopaikka Tehoprint

Päätoimittaja Kirsti "Mutte" Nieminen

Hauhontie 232

14700 Hauho

kirsti.nieminen@ppt.inet.fi

040 709 1752

Jutut Lippukuntalaiset

Kansi, taitto Hanski

Onko sinulla leirimuisto, partiotarina tai retkellä sattunut kommellus, jonka

haluaisit jakaa? Rukkanen ottaa ilolla vastaan kaiken mahdollisen partioon

liittyvän materiaalin, oli se sitten juttu, piirustus, valokuva tai jokin muu

julkaisukelpoinen teos. Voit toimittaa tuotoksesi kololla olevaan Rukkasen

pussiin tai päätoimittaja Mutelle. Jos mahdollista, suosi sähköistä muotoa.

Lippukuntamme on saanut omat kotisivut!
Käy vilkaisemassa osoitteessa

http://hauhonpartiolaiset.partio.net




