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K
evätkauden koloillat on pidetty, koulun kevätjuhlat juhlittu ja

kesäloma hyvässä vauhdissa. Keväästä on siis selvitty, on osallistuttu

ja oltu välillä osallistumatta. On kuitenkin saatu tehtyä se, mitä

partiossa ajateltiinkin tehdä.

Partio on mukava ja monipuolinen harrastus, monelle jopa elämäntapa.

Parasta siinä ovat kaverit, yhdessä tekeminen ja yhteiset muistot. Partio on

myös vaativa harrastus sikäli, että se vaatii osallistumista, tekemistä eikä

vain olemista. Mutta niinhän kaikki muutkin harrastukset vaativat ajan ja

paikan, osallistumisen. Lisää hyviä harrastuksia. Lisää mahdollisuuksia

toimia. Liikaa tekemistä?

Partio kasvattaa vastuuseen. Pienestä sudenpennusta alkaen vastuu kasvaa

ihan vähän kerrallaan samalla kun taidot ja elämänkokemus karttuvat.

Vastuu omasta osuudesta ja oman paikan täyttämisestä sisaruspiirissä

lisääntyy. Liikaa tekemistä?

Partio tarvitsee myös innokkaat ja osaavat vetäjät. Osaavat, sillä monet

vanhemmat odottavat vetäjiltä paljon. Vetäjillä on työnsä ja koulunsa,

perheensä ja muut velvoitteet. Liikaa tekemistä?

Mitä vähemmän meitä on, sitä vähemmän meillä on toimintaa. Toiminta

tarvitsee tekijät ja jos tekijöitä on vähän, heillä on . . . Liikaa tekemistä?

Kesä on kuitenkin aikaa levätä ja ladata akkuja. Syksyllä, kun Ilves –leiri on

koettu ja jäänyt toivottavasti unohtumattomaksi partiomuistoksi, on aika

palata kololle ja aloittaa syyskausi. Toivottavasti silloin on kaikille

innokkaille partioryhmille niin tytöille kuin pojillekin vetäjä valmiina, ettei

kenelläkään ole . . . partiossa liikaa tekemistä.

liikaa tekemistä?
PÄÄKIRJOITUS
Teksti: Mutte
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En sano mitään
AJATUKSEN PAIKKA
Teksti ja kuva: Mutte

K
averi sanoo jotain hölmöä, marisee taas samasta asiasta, on aina

äänessä. Harmittaa. Tekisi mieli sanoa… Mutta ei. En sano mitään.

Kaveri näyttää kamalalta. Miten se voikin tykätä noista vaatteista ja noista

hiuksista. On se outo. Mutta eihän se oikeastaan minulle kuulu. Ei minun

tarvitse olla tuosta mitään mieltä. En sano mitään.

Kaveri on taas vauhdissa. Moittii toista kaveria. Ne ei kai voi sietää toisiaan.

Toinen vastaa samalla tavalla. Kinastelu jatkuu. Pitäisikö mennä väliin?

Eihän se oikeastaan minulle kuulu. Ei minun tarvitse. En sano mitään.

Joskus kannattaa sanoa, joskus olla vaiti. Siinä on ajatuksen paikka:

”Vaikeneminen on kultaa, puhuminen hopeaa”, sanoo sananlasku.

”Laske ensin kymmeneen”, opetti Äiti.
”Meinasin minä sannoo, vaikken mittään puhunukkan, sano Hauhon miäs.”

(lainaus Hauhon murresanakirjasta Mahlottomia jonsei vihlonviimmesiä)

"Kultaomenia hopeamaljoissa ovat sanat, sanotut aikanansa." (Sananlaskut

25,11)
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M
uistelemispäivä on partion perustajan BiiBii:n ja Lady Olaven

yhteinen syntymäpäivä.

Aino, Peppi, Neela, Tapio, Tommi ja Neo antoivat sudenpentulupauksen.

Erru kertoi tarinan kuunsirusta. Leikimme ponileikkiä. Syötiin herkkuja ja

leikimme sellaista leikkiä jossa lapset hakivat aikuisilta eri maiden lippuja ja

merkattiin ne takkahuoneen pöydälle levitettyyn kartaan nuppineuloilla.

Leikimme myös London Bridgeä eli laulettiin sitä ja Taru ja Elina tekivät

portin ja meidän piti kävellä siitä vuorotellen. Kun laulu loppui niin joku jäi

aina portin sisälle. Taru ja Elina kysyivät kuiskaamalla siltä joka jäi sisälle,

että Suomi vai Espanja. Ja sen joka oli jäänyt kiinni piti valita jompi kumpi.

Jos valitsi Suomen meni Elinan taakse jonoon ja jos valitsi Espanjan meni

Tarun taakse jonoon. Ja se puoli jolla oli enemmän ihmisiä voitti. Menimme

vielä sisaruspiiriin ja lähdimme kotiin.

muistelemispäivä
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Aino, Hetti,

Tiina, Riitta
Kuva: Mutte

21.2.2013
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T
alvireihassa laskimme pulkkamäkeä ja leikimme erilaisia leikkejä.

Paistoimme makkaraa nuotiolla ja joimme mehua. Ihmisiä oli 33 ja

vieraileva tähtemme Pepsikoira oli mukana touhussa. Aikuiset eivät

liiemmin laskeneet mäkeä, mutta juttua riitti. Ilma oli leuto ja vähän

pakkasta, vaikka lopussa tuli vähän kylmä.

talvirieha
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Aino, Hetti,

Tiina, Riitta
Kuvat: Mutte

21.3.2013
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toimintakertomus
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Mutte

vuodelta 2012, joka oli hauholaisen

partiotoiminnan 48. toimintavuosi

M
eitä oli vuoden lopussa yhteensä 60, joista sudareita 8,

seikkailijoita 12, tarpojia 7, samoajia 5,vaeltajia 6 ja erilaisia yli 22

vuotiaita johtajia 22. Kolme neljästä laskettiin Oravatytöksi, joten

SkyPoja oli 15. Meitä oli yhdeksän vähemmän kuin edellisessä

vuodenvaihteessa. Reilu puolet meistä oli vuodenvaihteessa alle 18

vuotiaita.

Sudenpentuja olivat Nopeat Pennut sekä keväällä Hopea Sudet, syksyllä

Käärmeet. Aktiivisia seikkailija ja tarpoja vartioita toimi neljä:

JummiJammiHauvelit, Eräketut, Pantterit sekä syksyllä aloittanut

Vaahtokarkit.

Hallitusvastuussa olivat Mutte, Tero, Ninni, Riitta, Hanna ja Päivi

varajäseninään Erru, Teemu, Tina, Maiju, Satu ja Jukka. Rahoistamme piti

lukua Liisa. Hallitus kokoontui viidesti.

Toimintaryhmien kokoontumisia oli 151 ja päiväretkien lisäksi tehtiin retkiä

kolme yöretkeä. Tapahtumia olivat mm. Yrjönpäiväjuhla, kesäleiri RUMBA

Syöliössä, kolmiosainen erätaitokurssi, retki Partiopoukamaan ja

osallistuminen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.

Lippukuntaleirin RUMBAlla 19.22.7. Syöliössä leirinjohtajana toimi Anni

Puntila apunaan Arska, Annica, Maiju, Ninni, Riitta ja Erru sekä vierailevia

johtajia. Leirille osallistui yhteensä 10 seikkailijaa, kaksi sudaria ja 7

johtajaa.

Järjestimme retken Partiopoukamaan 20.21.10. Retkelle osallistui 28

partiolaista ja perheenjäsentä. Kuljettajana oli Tuuloksen Tulikourien lpkj

Hannu Mursunen.
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Sudenpennut suorittivat 27 jälki –merkkiä (Kotikokki, Iltaohjelma,

Kotiseutu, Meloja ja Ensiapu) ja seikkailijat 3 pohjoinen ilmansuunta

–merkkiä, 22 taitomerkkiä mm. Kotiseutu, Leipuri, Toimittaja sekä kaksi

seikkailija  päätösmerkkiä.

Osallistuimme Hämeen Partiolaisten kansanhiihtokilpailuun Ollin kilpaan.

Sijoituksemme oli perinteisistä perinteisin 6. pistein 729.

AnnaKaisa Rantala osallistui Suomen Partiolaisten eräopaskurssille, johon

liittyen hän järjesti kolmiosaisen Erävaellus ABC –kurssin, joka käsitti kaksi

iltaa (27.9. ja 11.10.) mm. vaeltamisesta, varusteista sekä muonista ja niiden

kuivaamisesta ja noin vuorokauden mittaisen maastoosan Syöliössä 12.

13.10. Maastoosalla oli kymmenen osallistujaa.

Maria Särkelä, Taru Mattila ja Elina Eskola suorittivat ROKKIkurssin

(= ryhmänohjaajakoulutus).

Yrjönpäiväjuhla pidettiin kirkossa ja seurakuntatalolla 22.4. Kirkossa antoi

partiolupauksensa seitsemän tyttöä ja kaksi poikaa ja sen otti vastaan teol.yo

Riikka Hakkarainen, urkuja soitti Taina.

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 Sullitun ryhmäkodilla,

Koivukodolla ja Hauhon Hoivakodilla (ent. Loviisan kammari).

Soihtukulkueeseen osallistui noin 20 partiolaista ja ystävää.

Tämä RUKKANEN ilmestyi kahdesti. Toimituskuntana oli Mutte ja Satu.

Toimintaryhmille tulevista tapahtumista tiedotettiin suullisesti, kirjein,

sähköpostilla ja tekstiviestein.
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Taustayhteisömme Hauhon seurakunta toimi suurimpana taloudellisena

tukijanamme. Myös Hämeenlinnan kaupungilta saimme avustuksen.

Omana varainhankintana myimme mm. adventtikalentereita ja pidimme

myyjäiset Hawujoulu – tapahtuman yhteydessä.

Muistelemispäivätilaisuuden järjestimme 23.2. Mukana oli 23 partiolaista.

Ohjelmassa oli mm. Ruotsin Jamboreen muistelua. Avustimme Motoristin

Taival tapahtuman tarjoilussa 19.5. 10 partiolaisen voimin.

Taru ja Elina järjestivät ROKKIkurssin jälkitapaamisen Syöliössä ja

osallistuivat vastaavaan tapahtumaan Syöksynsuussa. Siina Nurminen

osallistui Spedjernes Lejr –leirille Tanskassa 21.29.7.

Kymmenen partiolaista ja partiolaisen äitiä oli auttamassa Koivukodon

asukkaita kirkkoon Vanhusten kirkkopyhänä 7.10. ja perinteinen

pikkujoulumme pidettiin seurakuntatalolla 13.12. Mukana oli 30

partiolaista.

Maria Särkelä on syksystä alkaen vetänyt opiskelupaikkakunnallaan

sudenpentulaumaa, joka kuuluu Tammelan Metsänkävijöihin.

Lippukunnan johtajisto on vuoden 2012 aikana käyttänyt partiotyöhön

ainakin 1700 tuntia.

ollin kilpa
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Mutte

K
ulunut talvi oli perinteinen luminen ja riittävän kylmä hiihtämiseen

ja luistelemiseen. Saimme kasaan 647 pistettä, kun 32 ilmoitti

pisteensä. Valtaosa niistä tuli hiihtämisestä, mutta kyllä moni luisteli

ja laskettelikin. Pisteitä en ole urheilulajin mukaan erotellut, mutta jos

kaikki lasketaan hiihtona, tulee näistä yhteensä yli 3200 kilometriä.
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yrjönpäiväjuhla
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Vaahtokarkit

ja Erru

21.4.2013

Lupauksenantajien ja johtajiensa mietteitä:

L
upaus meni hyvin ja oli kivaa. Oli tunne, että on saavuttanut jotakin.

Tilaisuus oli miellyttävä. Juhlassa esitettävä näytelmä jännitti, mutta

Pyhä Yrjö –esitys meni hyvin. Johtajia jännitti vartiolaisten puolesta,

että unohtaisivat jotain tai eivät uskaltaisi sanoa lupausta, mutta kaikki sujui

mahtavasti.

 Vaahtokarkit –vartio ja johtajansa Elina ja Taru

Mietteitä kulissien takaa:

E
nsinnäkin; pitkästä aikaa kaikui lupaus kirkossa kuuluvasti ja

reippaasti, eivätkä tytöt tarvinneet yhtään taustatukea lupausta

lausuessaan. Enpä muista koska viimeksi olisi näin ollut. HIENOA

VAAHTOKARKIT!

Ja sitten muuta:
Monen monessa Yrjönpäiväjuhlassa mukana olleena tuli tänä vuonna

erityisesti mieleen juhlat vuosien takaa. Aikoinaan jumalanpalvelukseen ja

sen jälkeiseen juhlaan osallistui monikymmenpäinen joukko partiolaisia ja

heidän perheitään. Kirkossa istui etupenkeissä monen rivin verran

sinipukuisia partiolaisia, kaikenikäisiä. Oli itsestään selvää, että kaikki

sudenpennusta – tai tontusta – vartiolaisiin ja johtajiin osallistuivat juhlaan

jos suinkin pystyivät. Lupauksenantajille saatiin aikaiseksi jopa kunniakujaa

penkkien päähän käytävälle. Ei ollut pulaa lipunkantajista ja lippuvartijoista

–pikemminkin oli ruuhkaa, eikä kaikki päässeet haluamaansa tehtävään.

Tutut laulut kaikuivat kirkossa kun koko kirkkoväki niitä lauloi; Jumalan

kämmenelläkin kuulosti aikoinaan juhlavalta ilman säestystä laulettuna.

Mutta ei tänä päivänä, kun vain muutama uskaltaa laulaa reippaasti ja

kuuluvasti – tai kun ei ole kuka laulaisi.
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Erityisen vaikeaa oli tänä vuonna saada tarpeeksi väkeä, jotta kaikki liput

saataisiin kunnioittamaan juhlavaa tapahtumaa. Onneksi kuitenkin saatiin,

mutta sitten olikin niin, että kaikki paikalla olleet partiolaiset olivat jossain

tehtävässä eikä kirkonpenkissä istunut yhtäkään sinipukuista partiolaista.

Juhla seurakuntatalolla sujui vanhan tavan mukaan tarjoilun ja lyhyen

ohjelman siivittämänä. Paikalla oli mukavasti myös vanhempia, vaikka

joukko ei kovin suuri ollutkaan.

Kuinkahan on tulevina vuosina, koska jos nykyiset suuntaukset jatkuvat,

jäsenmäärämme laskee kuin lehmän häntä alaspäin. Nyt tarvittaisiin

kipeästi mukaan hauholaisia johtajatehtäviin, muutoin ei heidän lapsilleen

ole tarjota mukavaa harrastusta muutaman vuoden päästä. Erityisesti pojat

tarvitsisivat reipasta vetäjää.

Ensi vuonna juhlitaan jälleen Yrjönpäivää ja annetaan lupaus kirkossa,

mutta kuinka suurella tai pienellä joukolla – se jää nähtäväksi. Ja

toivottavasti parin vuoden päästä voimme juhlia oikein ISOLLA joukolla,

sillä silloin tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä kun partiotoiminta Hauholla

alkoi.

Eliakselle suuret kiitokset Skytten Poikien lipun kantamisesta

Yrjönpäivänä lupauksenannossa. Kiireistään huolimatta hän ilmoittautui

tehtävään kuultuaan, että oli pulaa kantajista!

Partiolainen on aina valmiina!

motoristikirkko
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Mutte

M
otoristikirkko pidettiin Hauhon kirkossa 18.5. Hauhon Partiolaiset

auttoivat perinteiseen tapaan tarjoiluissa. Samanaikainen Ruotsi

Suomijääkiekkoottelu vaikutti väistämättä tunnelmaan.
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piirileiri 1971
MUISTELUITA
Teksti ja kuvat:
Mutte

N
äin Ilves13 –leirin alla muistelen omaa ”Ilves –leiriäni” hämäläisten

partiolaisten omassa Lapinhämeessä Kiilopään kupeessa

heinäkuussa 42 vuotta sitten. Silloin elettiin KantaHämeen ja

PirkkaHämeen partiotyttöpiirien yhdistymisen aikaa ja leiri oli niiden

yhteinen noin 120 tytön leiri ja kesti matkoineen kymmenisen päivää. Pojilla

oli silloin vielä oma Hämeen partiopiirinsä, jonka Ilvesleiri pidettiin

jokseenkin samaan aikaan ja kas kummaa, samassa paikassa.

Se kesä oli minulle varsinainen leirikesä, sillä kesäkuisen ja silloin vielä

kymmenpäiväisen riparin lisäksi ehdin olla neljä päivää Oravatyttöjen

omalla lippukuntaleirillä Syöliössä. Muut jäivät sinne jatkamaan leiriään,

kun lähdin kotiin kunnostamaan leirikamppeita ja sitten Lappiin sisareni

Leenan kanssa. Muita hauholaisia sillä leirillä ei ollutkaan.
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Aloitimme leirimatkamme bussilla Hämeenlinnan torilta, jonne isä meidät

saattoi. Tampereella bussit lisääntyivät, tavarat ja leiriläiset pakattiin

uudelleen ja niin jatkoimme pohjoiseen neljän tai viiden bussin letkassa läpi

yöttömän yön. Aamuvarhaisella pysähdyimme syömään eväitä Oulun

paikkeilla eikä päivä ollut vielä pitkällä, kun poikkesimme tunnetun

Napapiirikilven alla ottamassa se pakollinen Lappikuva.

Perillä jakauduimme neljään kylään ja leikkasimme askarteluhuovasta kylän

tunnuksen huiveihimme. Meidän kylämme tunnus oli oranssi saapas, sillä

olimme lähdössä vaeltamaan muiden jäädessä leiriin omaan ohjelmaansa.

Siihen aikaan todella vaellukselle lähdettiin saappaat jalassa ja aika

raskastekoinen reppu selässä. Ei ollut Gore Texiä eikä muutakaan hienoa.

Superloniset leiripatjamme jätimme leiriin ja päätimme nukkua paljaalla

maalla pienissä harjateltoissamme. Jotkut vaellusvartiot laskivat jokaisen

yhteisen nenäliinankin, ettei kannettavaa tullut liikaa.
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Meidän vaellusryhmäämme kuului seitsemän tyttöä ja viisi poikaa aikuisen

johtajan valvonnassa. Me tytöt saimme kaksi kolmen hengen telttaa, ja kun

kukaan ei halunnut lähteä yöksi toiseen vaellusryhmään, kuten oli tarkoitus,

meitä nukkui peräti neljä tyttöä pikkuruisessa kolmen hengen teltassa. Ihan

hyvä. Lämmintä oli, mutta kylkeä piti ihan oikeasti kääntää samanaikaisesti

eli toimimme todella kuin säleverhot.

Ensin meidät vietiin bussilla lähelle Rajajooseppia, josta vaelsimme neljän

päivän aikana nelisenkymmentä kilometriä takaisin Lapinhämeeseen.

Leppoisaa, sanoo varmasti nyt kokenut Lapinkävijä, mutta me olimme

silloin luultavasti kaikki ensikertalaisia. Päivällä pysähdyimme kokkaamaan

ja iltaisin opettelimme nuotiolla Tampereen murretta, sillä ryhmämme pojat

olivat Kalevan Karhuja TamPEreelta nääs. Tytöt olivat hämeenlinnalaisia ja

monet sittemmin koulukavereitani.

Paljon siitä vaelluksesta ei ole jäänyt mieleeni avaran maiseman ja

tunturikoivikkojen lisäksi, mutta joukon käytös meidät yllättäneessä

rajunlaisessa sade ja ukkoskuurossa oli erikoinen. Kuuro näet sai jalkoihin

liikettä ja se lähti taivaltamaan sellaista vauhtia, että vaelluksen johtajilla oli

täysi työ hillitä sen menoa. Sateen tauottua rauhoittui joukkokin eikä

kukaan onneksi ehtinyt eksyä joukosta.

Leirin loppuajan vietimme leiripaikalla ja saimme kuulla muiden leirikylien

kokemuksia mm. Inarin matkalta ja Saamelaismuseosta. Ne jäivät meiltä

vaelluksemme takia kokematta.

Paluumatka etelään tehtiin taas läpi yön kuka mitenkin epämukavasti

bussissa nukkuen. Hämeenlinnaan saavuttaessa jalat olivat niin turvoksissa,

etteivät tennarit jalkaan mahtuneet, mutta niinpä oli Lapin lumo taas kerran

koettu.
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ilves 13
TULEVAA
Teksti ja kuvat:
Käärmeetlauma

Käärmeetlauman odotuksia
Ilves 13  Hämeen partiopiirin piirileiristä

I
lves 13 järjestetään Hämeenlinnan Evolla 25.7.  2.8.2013. Käärmeet

laumasta leirille lähtee kolme sudenpentua ja tätä he odottavat leirillä

tapahtuvan:
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Ilves 13 on Hämeen partiopiirin piirileiri Evolla 25.7.  2.8.2013.

Rakennus ja purkuleirit kestävät muutaman päivän ennen ja jälkeen

leirin. Hauhon Partiolaisista leirille osallistuu peräti 27 jäsentä, joihin

kuuluu sekä leiriläisiä että palvelutehtävissä toimivia aikuisia. Asumme

leirillä yhdessä Tuuloksen Tulikourien ja Lammin Evonkävijöiden kanssa.

Syksyn Rukkasessa saamme varmaan lukea leirikuulumisia.

syöliö
TULEVAA
Teksti: Mutte

K
aikille Hauhon Partiolaisille yhteinen (viikonloppu)leiri pidetään

Syöliössä 12.14.7.2013. Leiri alkaa perjantaina kello 18 ja päättyy

sunnuntaina kello 13. Leirin johtajina toimivat Riitta, Erru, Maiju ja

Annica. Leirikirje on lähtenyt kaikille sähköpostina.

onnea!
ONNITTELUITA
Teksti: Mutte

A
nnaKaisa on 31.1.2013 suorittanut Suomen Partiolaisten eräopas

kurssin, josta hän kertoi viime numerossamme. Onnea suuresta

saavutuksesta!

E
lias on kesäkuun 1. päivänä painanut YOlakin päähänsä merkkinä

opintiensä 12vuotispaalun saavuttamisesta. Onnea uudelle

ylioppilaalle!

A
rskalle onnea huhtikuisen merkkipäivän johdosta!
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paloasemavierailu
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Ida
Kuva: Mutte

K
evään viimeisen partiokokouksen kunniaksi kaikki ryhmät tekivät

yhteisen retken paloasemalle. Kun oli tarkistettu, ettei kukaan ole

eksynyt kololle ja kaikki olivat saapuneet, jakauduttiin vartioitten

mukaan kahteen ryhmään.

Palomiehet Elmeri ja Vesa esittelivät ryhmille kaksi hiukan erilaista

paloautoa ja veneen. Samalla he kertoivat VPK:sta, ja siitä miten se toimii.

Tämän jälkeen ryhmät kävivät tutustumassa paloaseman rakennukseen.

Hallin ja kokoustilan lisäksi talosta löytyi keittiö ja pieni punttisali.

Kun rakennus oli kierretty läpi, palomiehet kertoivat lisää palokunnasta,

tulipaloista ja VPK:sta. Kysymyksiä sai esittää koko vierailun ajan. Kaikki

(tai ainakin melkein kaikki) jaksoivat kuunnella hiljaa.

Halukkaat pääsivät myös pienelle ajelulle paloautolla! Sireeneitä emme

saaneet soittaa, mutta vilkkuja saimme kokeilla. Harmi, että kylällä ei ollut

tuttuja näkemässä.

Lopuksi kaikki

saivat jäätelö

tötteröt.

Lopuksi

hiljennyttiin

sisaruspiiriin.

16.5.2013
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rukkanen 30v sitten
HISTORIAA
Teksti: Mutte

R
ukkanen ilmestyi silloin vielä neljänä numerona vuodessa, joten

kevään aikana lehtiä ilmestyi kaksi päätoimittajanaan Lettu ja Eppu.

Mielenkiintoisia juttuja kaikki, mutta tässä vain muutamia

poimintoja:

Rukkanen ilmestyi viidettä vuottaan, joten päätoimittajat kiittelivät

vuolaasti lehden tekijöitä. Toisaalla kerrotaan sanoin ja sarjakuvan keinoin

lehden tekoprosessia, joka ennen tietokoneiden aikaa oli todellista käsityötä.

Sama ongelma tuntuu olleen silloinkin kuin nykyisin, sillä aikataulut

venyivät ja jutut viipyivät. Rukkasessa myös kerrotaan yhteisestä Karelia79

–leirin muisteluillasta Kalvolan partiolaisten kanssa, vjkursseista ja

vihjejäpäivistä, Yrjönpäivän lupauksenannosta ja maaherran vastaanotosta,

jolle neljä hauholaistakin oli saanut kutsun. Tuittulan Tuikut kertovat

mielenkiintoisesti talvikaudestaan ja mm. trullireissustaan, jolle Ike

pöllökin (=lauman aikuinen johtaja) oli maalannut huulensa ensi kerran

elämässään. Lehdissä myös muistellaan partion alkuaikoja Punaisessa

pirtissä ja Sinikellot –vartion syntyä Sotjalan ja Kokkilan rajamaille. Kirppu

vartio pohtii parissakin stripissä partioihanteita.

Vielä loppuun Pumppernikkelit –vartion pohdintoja aiheesta ”Olen

partiossa, koska . . .

”. . . siellä on hauskaa olla. Se on mielestäni hyvin hauska harrastus ja

partiossa oppii kaikenlaista.”

” . . .siellä on kivaa, ja siellä on kivoja kavereita. Partiossa oppii asioita, joita

ei muuten tietäisi, kuten solmu.”

”. . . partiossa tapahtuu, kaikki ovat iloisia ja reippaita. Partio on mukaansa

vetävää, mukavia kavereita, partiossa on kivaa!, retket ja leirit ovat

hauskoja. . . Tule mukaan!”
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historiikki
ILMOITUS
Teksti: Mutte
Kuva: Hanski

T
iedäthän, että kahden vuoden kuluttua keväällä 2015 tulee kuluneeksi

50 vuotta eli puoli vuosisataa hauholaisen partiotoiminnan

alkamisesta. Se on niin suuri saavutus, että kuten asiaan kuuluu,

aiomme koota sen kunniaksi historiikin. Arska kokosi Oravatyttöjen

historian kansien väliin, kun Hauhon Oravatytöt täytti 30 vuotta, mutta

siitähän on jo aikaa ja Skytten Poikien taival on kokonaan kertomatta.

Historiaprojekti on vielä alkutekijöissään, mutta vauhdittuu varmasti.

Teksti, kuvitus, painopaikka ja rahoituskin ovat vielä ihan levällään.

Olemme ajatelleet, että tietyt historiatiedot vaiheistamme muodostavat

teoksen rungon, mutta partiomuistot saavat toivottavasti reippaasti tilaa,

sillä ne ovat elettyä elämää. Autathan meitä

kertomalla omia partiomuistojasi.

Muistojasi niin tekstiä kuin valokuviakin sekä

paperilla että sähköisessä muodossa ottaa

vastaan Mutte eli

Kirsti Nieminen

Hauhontie 232

14700 Hauho

tai kirsti.nieminen@ppt.inet.fi
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Lippukuntalehti RUKKANEN

31. vuosikerta

Julkaisija Hauhon Partiolaiset ry

Painopaikka Tehoprint

Päätoimittaja Kirsti "Mutte" Nieminen

Hauhontie 232

14700 Hauho

kirsti.nieminen@ppt.inet.fi

040 709 1752

Email rukkasen.toimitus@gmail.com

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 tai jokin muu

julkaisukelpoinen teos. Voit toimittaa tuotoksesi kololla olevaan Rukkasen

pussiin, Mutelle tai yllä näkyvään Rukkasen sähköpostiin. Jos mahdollista,

suosi sähköistä muotoa.

Hämeen Partiopiiri lähetti keväällä alueensa esikouluihin

Esikoululaisen partioseikkailu tehtäväpaketin. Alvettulan eskari otti

tehtävät käyttöönsä. Nanan juttu heidän kokemuksistaan jäi teknisten

ongelmien vuoksi valitettavasti pois tästä lehdestä, mutta palaamme

asiaan toivottavasti syksyn lehdessä.




