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T
änä syksynä seuriksen alakerrassa on torstaiiltaisin ollut

aikaisempaa enemmän huisketta. Uusia partiolaisia on tullut

”kaikista ovista ja ikkunoista”. No, ei nyt ihan sentään ikkunoista,

mutta innokkaita partiolaisia on tullut niin paljon, että järjestöstä jo

kyseltiin, että mitäs nyt ja miten ihmeessä ja mitä te oikein olette tehneet

uusia partiolaisia saadaksenne? Ja vielä perään kyseltiin, että miten te

selviätte? Ihanaa huolenpitoa.

Emme me tällaisesta selviäisikään, varsinkin kun aika monet tulijoista ovat

poikia ja meillä kun noita miespuolisia ja pienet pojat tuntevia johtajia on

aika rajallisesti. Kun hätä on suurin, tulee apukin usein ihan odottamatta:

ottaa yhteyttä ja kysyy, voiko tulla auttamaan, vetämään

sudenpentulaumaa? Kuinka usein meille on näin tapahtunut näiden lähes

puolen vuosisadan aikana? Näin ihanasti kävi, kun Pippuri ilmestyi

joukkoomme. Lisäksi vanhemmat ovat tänä syksynä olleet entistäkin

aktiivisempia ja tarjonneet apuaan koloilloissa, kyydityksissä ja vanhusten

viikon tempauksessamme, tarjonneet ideoita ja yhteistyötä. Kuten Nikki

usein sanoikaan: Asioilla on tapana järjestyä!

Partioinnostuksen kasvu on tällä hetkellä valtakunnallinenkin ilmiö,

jäsenmäärä on alkanut hiljalleen kasvaa vuosien notkahduksen jälkeen.

Kaupunkiseuduille on syntynyt monikulttuurisiakin lippukuntia. Meillä

jäsenistön tausta ei ehkä ole kovin monipuolinen, mutta meillä haasteena

ovat lähinnä pitkät matkat ja nuorten hakeutuminen opintielle Hauhon

ulkopuolelle. Mutta ei hätää, ollaan kiitollisia ja iloitaan tästä tilanteesta.

Toivotaan, että pystymme jatkossakin tarjoamaan monipuolista ja

kiinnostavaa toimintaa ja mukavan ystäväjoukon kaikille lapsille ja nuorille,

joita se kiinnostaa.

Eikä murehdita suotta: asioilla kun on tapana järjestyä!

asioilla on tapana järjestyä
PÄÄKIRJOITUS
Teksti: Mutte
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ajatuksen paikka
AJATUKSEN PAIKKA
Teksti: Mutte
Kuva: Hanski

R
ukkasen alkuajoista asti tällä paikalla on ollut palsta ”Ajatuksen

paikka”. Joskus se on ollut ihan oikea hartauskirjoitus, mutta usein

siinä on ihan yksinkertaisesti vain etsitty AJATUSTA. Ei sentään

sellaista tavallista ajatusta kuin, että mitä laittaisin huomenna päälleni tai

mitä kokeita meillä on koulussa tällä viikolla tai mitä tekisimme ensi viikon

partiokokouksessa. Se ajatus, mitä tässä etsitään, on jotain syvempää ja

sellaista, jolla on merkitystä pidempään. Merkitystä ei vain tänään, ei vain

tällä tai ensi viikolla vaan toivottavasti paljon pidempään, mahdollisesti

loppuelämän ja vielä senkin jälkeen.

Tänään ja tähän aikaan vuodesta etsitään ajatusta, joka liittyy jouluun ja

vuoden vaihtumiseen. Se ajatus on lämmin. Se on läheinen. Se on valoisa.

Vanha, mutta kuitenkin uusi. Se on punainen, vihreä tai kultainen. Se voi

olla myös sininen tai hopeinen. Se on salaperäinen. Se ajatus on yhteinen.

Moni meistä etsii jouluun jotain uutta ajatusta, hieman erilaista kuin ennen.

Joku taas haluaa lähes kokonaan uuden ajatuksen. Joku odottaa perinteistä,

vanhaa tuttua ajatusta, sitä turvallista.

Joku etsii entistä rauhallisempaa ajatusta. Taukoa ennen uuden vuoden

alkamista, vanhan jäämistä taakse. Joku taas kaipaa

ajatukseen lisää vauhtia, vilskettä ja touhua.

Tärkeintä kuitenkin on, että

joulussa on AJATUS ja me

voimme jakaa sen yhdessä!
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E
räänä päivänä saimme kiinnostavaa postia esikouluun. Partiolaiset

lähettivät ideoita ja tietoa partiosta sekä taitotarrat lapsille.

Innostuimme pitämään partioseikkailupäivät. Aluksi teimme

partiohuivit, opettelimme partioperinteitä ja toteutimme tehtävävihossa

olleita hauskoja sekä hyödyllisiä harjoituksia ja leikkejä. Päivän hyvä työ oli

mm. roskien kerääminen metsästä.

Tehdään yhdessä ja kaverin kanssa

esim. oli hieno taitoa ja yhteistyötä

vaativa leikki. Ensiaputaitoja

harjoiteltiin demonstroiden oikea

tilanne. Kädentaitoja harrastettiin

luonnosta saatavilla materiaaleilla.

Lapset olivat erittäin innostuneita ja

osallistuvia sekä kiinnostuivat

partiotoiminnasta. Kyllä olimme

onnellisia vielä kun saimme hienot

tarrat ja merkin.

Kiitos teille partiolaiset, kun lähetitte

meille tällaisen tietopaketin.

Mukavia partioseikkailupäiviä!

alvettulan esikoululaisten
partioseikkailupäivät

TAPAHTUNUTTA
Teksti: Alvettulan

metsäeskarit
Kuva: Mutte

4.5.2013
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E
kaksi saavuimme Ilvessuoralle bussilla lammilaisten seurassa. Sitten

saavuimme Ytimeen, savuun 37. Pystytimme sen jälkeen teltat.

Avajaisissa näytettiin Ilvesleffa. Siellä oli lähes joka päivä

ohjelmalaaksoja. Laaksoissa me askarreltiin, uitiin, pelattiin ja tehtiin

ruokaa. Laaksojen nimet olivat Hoo2oo, Mäk Kaivertaja, Mäster Tseffi ja

Äksönlaakso.

Ilves the movien sankarit ilveksinä toimivat Sampo Haistelija, Lissu, Jaakko

Varpunen, Super Marjatta, Harri Petteri ja Maija Yu.

ilves 13
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Sara, Nella ja
Hetti (Tunturisudet)

25.7.2.8.2013

suurjuhla
TULEVAA
Teksti: Mutte

T
ulevana kesänä järjestetään muutaman vuoden tauon jälkeen

kaikkien Suomen partiolaisten yhteinen suurjuhla. Pitopaikkana on

tällä kertaa Kouvola ja ajankohta 7.8.6.2014. Tapahtumaan

odotellaan noin 10 000 partiolaista eri puolilta maata ja me hämäläiset

aiomme olla suurin ja aktiivisin piiri! Jokaiselle ikäkaudelle on luvassa

omaa ohjelmaa. Kaikille yhteisiä ovat lauantain iltajuhla sekä sunnuntain

pääjuhla ja paraati. Me hauholaiset suuntaamme toki huiskeeseen mukaan.

Kunhan vuosi on vaihtunut, kuulet suurjuhlasta varmasti lisää. Tässä

vaiheessa tärkeintä on merkitä aika muistiin. Lippukuntamme

yhteyshenkilö on Ninni, jolta voit jo kysellä, ellet malta odotella.

7.8.6.2014
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H
einäkuisena viikonloppuna joukko iloisia partiolaisia leireili

Syöliössä. Leiri alkoi perjantaina. Perjantaina ohjelmassa ei ollut

mitään erityistä. Ilta kului telttoja kasatessa ja muiden seurasta

nauttiessa.

Lauantaina teemana oli vesi. Atte opetti pelastuskäyden heittoa ja

melomista niin pienille kuin vähän isommillekin partiolaisille. Atte näytti

myös hienoja temppuja kajakillaan. Iltapäivällä teimme retken

Vähäniemeen. Vähäniemessä ihailimme maisemia näköalatornista, söimme

makoisat eväät nuotiopaikalla ja muutamat rohkeat partiolaiset kävivät

uimassa Roineessa. Meidän retkeillessä oli Erru loihtinut herkullista ruokaa

ja lämmittänyt saunan. Illalla oli perinteinen iltanuotio. Iltanuotiolla

laulettiin, leikittiin ja kruunattiin Mister Syöliö 2013. Sunnuntai meni leiriä

purkaessa ja syödessä.

Kiitos kaikille mukana olleille! Oli kiva olla leirillä Syöliössä. Nähdäänhän

ensi kesänä sankoin joukoin Syöliössä?

partioleiri
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Annica

12.14.7.2013

vuosikokous
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Mutte

S
yksyn vuosikokouksemme pidettiin torstaina 26.9. kuuden johtajan

voimin. Suuria yllätyksiä ei koettu: toimintasuunnitelma noudattelee

tuttuja latuja, mutta talousarviota piti vähän muokata. Hallituksen

suurta vastuuta kantavat Pj Mutte (henkilökohtainen varajäsen Erru), vpj

Tero (Teemu), Hanna (Satu), Ninni (Tina), Riitta (Maiju) ja Päivi (Heidi).

Ota yhteyttä!

26.9.2013
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partiopoukama 2013!
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Vaahtokarkit
Kuva: Mutte

19.20.10.2013

L
ähdimme seurakuntatalon pihasta 19.10. kello 8 kohti Porvoota.

Matkalla käytiin ihanassa Brunbergin tehtaassa, josta jokaisen

mukaan lähti iso kassillinen karkkia. Bussi rämisteli Partiopoukamaan

menevää mutkikasta tietä eteenpäin ja perillä kannoimme tavaramme vajan

rappusille. Vähän ajan päästä sai mennä majoittumaan mökkeihin ja silloin

Erru ja Arska laittoivat ruokaa. Ruokailun jälkeen sai mennä vähäksi aikaa

mökkeihin ja sitten leikittiin yhdessä.

Kallioillakin käytiin ja yllätys yllätys – taas syötiin. Illalla mentiin vinkkiä ja

piitä ja askarreltiin huivimerkit. Pimeän jo tultua mentiin tuikkista ja osa

kävi saunassa.

Sunnuntaina siivoiltiin, kirjoiteltiin vieraskirjoja, leikittiin paria leikkiä ja

kahden aikaan lähdettiin kotiin. Ja syötiin!
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E
räänä VÄRILLISENÄ lokakuisena SUOMUISENA lauantaiaamuna

kokoontui 38 LÄMMINTÄ partiolaista ja heidän KYLMÄT johtajansa

RAPEAN seurakuntatalon pihaan. Pakkasimme KARVAISEN linja

auton ja niin alkoi SUMUINEN matkamme kohti LIUKASTA

Partiopoukamaa. Eteläisistä otimme vielä kyytiin muutaman RYPPYISEN

partiolaisen. HOMEINEN Teemu tuli omalla LUMISELLA autollaan

Poukamaan. Porvoossa poikkesimme ONNELLISELLE Brunbergin

karkkitehtaalle Ostamaan SILEÄTÄ suklaata ym. LIHAVIA karamellejä.

Ajettuamme LEVEÄÄ kiemurtelevaa tietä Poukamaan majoittuivat

KAUNIIT JummiJammiHauvelit ja SULOISET Vaahtokarkit MAAGISEEN

Portinpieleen. PÖRRÖISET Joutsentytöt JÄÄTÄVÄÄN IsoonPoukamaan.

Kaikki METKAT pojat NOKKELAAN Tuulensuuhun ja PIMEÄT

Tunturisudet MÄLSÄÄN Kalliopirttiin. TOUHUKKAAT johtajat kallistivat

KIRKKAAT päänsä kuka mihinkin MÄDÄNTYNEESEEN mökkiin.

Kävimme MIEHEKKÄÄLLÄ aarteenetsintä retkellä AURINKOISELLA

lattiakalliolla SAVUISEN Errun ja KULLANKELTAISEN Arskan laittaessa

meille ILOISTA ruokaa.

TÄYSINÄINEN Ninni ja SULOINEN Annica vetivät KIMALTELEVIA

leikkejä. HIKINEN Mutte ohjasi TÄYDELLISEN retkimuiston

LIHAKSIKASTA askartelua.

Illalla paistoimme PIIKIKKÄITÄ makkaroita PYRYISELLÄ nuotiolla ja osa

kävi myös SURULLISESSA saunassa.

Kuljeskelimme MUSTILLA kallioilla ja ihailimme HALLAISEN syksyisiä

NAHKAISIA merimaisemia.

poukama
ADJEKTIIVITARINA
Teksti: Riitta
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jjh kokkailee
TAPAHTUNUTTA

Teksti: Nelli ja Anni

Kuvat: MutteItalian tuulahduksia

T
änä syksynä JJH (JummiJammiHauvelit) kokkasi italialaisia ruokia.

Teimme pastacarponaraa, tomaattimozzarellasalaattia, uunijäätelöä

italialaisella marengilla ja vadelmafocacciaa.

Pastacarponara ja tomaattimozzarellasalaatti olivat oikein makoisia. Ja

uunijäätelö ja vadelmafocaccia olivat iha semi jees!

Katoimme pöydän ja söimme koreasti.

pasta carbonara
RESEPTI
Pirkka300 g spagettia

1 pkt (n. 140g) pekonia

2 valkosipulinkynttä

1 prk (2dl) laktoositonta ruokakermaa

2 kananmunaa

1½ dl parmesaania raastettuna

1/2 tl mustapippuria

1/4 tl suolaa

1. Keitä spagetti pakkauksen ohjeen mukaan ja valuta se.

2. Suikaloi pekoni ja hienonna valkosipulinkynnet. Ruskista pekoni

pannulla. Lisää valkosipulinkynnet ja paista, kunnes ne ovat pehmenneet.

Sekoita kulhossa ruokakerma, munat , parmesaani ja mausteet.

3. Yhdistä pasta ja pekoniseos. Sekoita kermamausteseos kuuman pastan

joukkoon. Tarjoa pasta carbonara heti. Lisää halutessasi annosten pinnalle

vielä parmesaaniraastetta/lastuja sekä vastarouhittua mustapippuria.
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tomaattimozzarellasalaatti

4 (n. 400g) tomaattia

1 pkt (220/125g)

mozzarellajuustoa

tuoretta basilikaa

2 rkl (neitsyt)oliiviöljyä

suolaa

mustapippuria

(myllystä)

RESEPTI
Pirkka

vadelmafocaccia
RESEPTI
Pirkka3 dl vettä tai maitoa

25 g hiivaa

(tai vastaava määrä kuivahiivaa)

1 tl suolaa

2 rkl juoksevaa hunajaa

1/21 tl kardemummaa

67 dl vehnäjauhoja

4 rkl öljyä

Pinnalle:

3 dl vadelmia (pakaste)

1 rkl sokeria

2 tl vaniliinisokeria

50 g voita

1. Liuota hiiva kädenlämpöiseen nesteeseen. Lisää suola, hunaja ja

kardemumma. Alusta taikinaan vehnäjauhot vähitellen. Lisää

loppuvaiheessa öljy. Vaivaa taikina kimmoisaksi. Peitä kulho liinalla ja anna

kohota lämpimässä vedottomassa paikassa noin 20 minuuttia.

2. Kaada taikina jauhotetulle pöydälle. Painele ilmakuplat taikinasta.

Taputtele taikina leivinpaperin päälle uunipellille.

1. Viipaloi tai lohko tomaatit. Revi tai viipaloi mozzarella.

2. Asettela vadille/kulhoon tomaatit, mozzarella ja basilikanlehtiä.

3. Valuta päälle öljyä. Mausta suolalla ja pippurilla.
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uunijäätelö
RESEPTI

Käytimme pohjana valmista kakku/torttupohjaa.

Väliin

n. 2 dl hilloa (kuningatar tms., meillä vadelmahilloa)

1 l vaniljajäätelöä

Italialinen marenki

1 dl vettä

5 dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria

6 kananmunan valkuaista

Marengin valmistus:

Mittaa vesi ja sokeri kattilaan. Kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen.

Keitä noin 3 minuuttia. Ota kattila liedeltä ja jäähdytä sokerilientä noin

minuutin ajan. Vaahdota valkuaisia hetki sähkövatkaimella ja lisää kuuma

sokeriliemi tasaisena nauhana kaataen koko ajan vatkaten

valkuaisvaahtoon. Vatkaa kymmenisen minuuttia, jotta vaahdosta tulee

kestävää ja se jäähtyy.

Levitä hillo kakkupohjalle. Aseta pakastimesta otettu jäätelö kakkupohjalle

ja levitä hilloa myös jäätelön päälle. Nostele marenki keoksi pinnalle, peitä

marengilla myös reunat. Kuorruta marenkia muutaman sekunnin ajan

uunin grillivastusten alla tai ruskista pinta pienellä kaasupolttimolla.

Nopean pinnan ruskistamisen voi tehdä myös 250asteisessa uunissa.

Tarjoa heti.

3. Painele taikinaan sormella kuoppia. Pane kuoppiin vadelmia. Ripottele

pinnalle sokeria ja vaniliinisokeria. Nostele pinnalle vielä voinokareita.

4. Paista 200asteisen uunin alatasolla noin 30 minuuttia. Tarjoa aamiais

tai välipalaleipänä tai esimerkiksi briejuuston kanssa.
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syöliössä
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Ninni
Kuva: Mutte

12.10.2013

S
yöliössä lauantaina 12.10.2013 järjestettiin perhepäivä, jonne tulivat

Tapio ja Leo, sekä heidän perheensä, Julius, Teemu, Erru ja Ninni.

Riitta ja Tiinakin saapuivat hieman myöhemmin Riitan päästyä töistä.

Lauantaipäivän ohjelmaan kuului lettujen ja makkaran paistoa. Jokainen sai

kiertää omaan tahtiin pienen rastiradan, jossa oli erilaisia kysymyksiä.

Kalastamistakin Syöliössä harrastettiin. Päivä oli mukava ja onneksi sääkin

suosi.

joutsenetlauma esittäytyy
ESITTELY
Teksti: Joutsenet

L
aumamme tään nimi on JOUTSENET. Meitä on kahdeksan nättiä

tyttöä ja kuusi komeaa poikaa. Sekä laumanjohtajat silmälasinaiset

Pippuri ja Sikuriina. Nämä laulamme nätit tytöt ja komeat pojat ovat

niin reippaita. Oma huutokin meiltä löytyy, jonka voitte sitten joskus kuulla,

kun esitämme sen.

Mietimme mitä tykkäisimme puuhailla ja löytyi kivoja juttuja kuten

leikkiminen, nyyttärit, matkustaa maailmalla, onkia, paistaa makkaraa,

askarrella, nukkua, paistaa vaahtokarkkeja ja vähän pitäisi riehuakin.

Siinäpä meille puuhaa ja haastetta.
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rukkanen 30v sitten
HISTORIAA
Teksti: Mutte

R
ukkanen ilmestyi tuolloin vielä neljästi vuodessa. Päätoimittajina

Leena ja Paula ja painopaikkana Hauhon kunnan Xerox

monistuspiste.

Numerossa kolme oli mm. Rullan juttu Muten ja Markun hääjuhlasta

(=jatkoista) Syöliössä, Errun juttu Rentosarjan ptkisoista, joissa hän

seikkaili Nikin kanssa kahdestaan, juttu kesän partioleiristä Syöliössä,

kuvaus partiomyyjäisiin valmistautumisesta, Iepon muistelus Portaan

tonttuparvesta ja juttu Partiopoukamaretkestä (4 sivua pitkä!), muistutus

jäsenmaksun maksamisesta sekä ilmoitukset joulumyyjäisistä 11.12.1983 ja

pikkujoulusta 16.12.1983.

Vuoden neljännessä numerossa Pirpana kertoo Kirppuvartion joulusadun.

Lisäksi kerrotaan Loimalahdessa pidetyistä partiokinkereistä,

osallistumisestamme piirin lentopallocup’n ja piirin

lippukuntalehtikurssista. Mikään ei ole vuosikymmenissä muuttunut, sillä

silloinkin Rukkasessa kinutaan tietoja toimintakertomusta varten ja

kannustetaan osallistumaan Ollin kilpaan. Metsänneidot –tonttuparvi

esittelee joukkonsa, jossa on useita myöhemmin partiojohtajiksi edenneitä

tyttöjä. Ilmoituksia on melko runsaasti: joululahjavalvojaiset 18.12.1983

johtajiston kokous 20.1.1984 ja rusettiluistelut 24.2.1984. Lehden väliin on

lisäksi pujotettu suuri ilmoitus, jolla etsitään poikapartion vetäjää luvaten

löytöpalkkio. Mahtoiko tuottaa tulosta?
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vanhusten kirkkopyhä
TAPAHTUNUTTA
Teksti: Julius

S
unnuntai 6.10. noin kello 9 aamulla kokoonnuimme Koivukodolla.

Lähdimme viemään vanhuksia kello kymmeneksi kirkkoon. Kun muut

jäivät kirkkoon vanhusten kanssa minä menin tiskaamaan

seurakuntatalolle. Messun jälkeen veimme vanhukset takaisin Koivukotoon.

Oli mukavaa kun sai viedä vanhuksia kirkkoon jotka ei olisi muuten sinne

päässeet.

historiikki
ILMOITUS
Teksti: Mutte

H
istoriaprojektimme on hiljalleen edennyt sisällysluettelo ja

materiaalin keruuvaiheeseen. Oravatyttöjen toimintakertomukset

ovat ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kauniisti

mapissa, mutta Skytten Poikien osalta pöly on jonkin verran peittänyt

historiaa. Olen kuitenkin saanut käsiini mm. muutaman Skypressin

(=SkyPon oma lehti eli tämän Rukkasen kaukainen esikuva) numeron.

Kaikki SkyPon alkuvuosien materiaali on enemmän kuin tervetullutta!

Toimintatietojen lisäksi 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 tai kirsti.nieminen@ppt.inet.fi

14700 Hauho

6.10.2013
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toimintasuunnitelma
TULEVAA
Teksti: Mutte

V
uosi 2014 on hauholaisen partiotyön 50. toimintavuosi. Toiminta

alkoi keväällä 1965.

Toimintasuunnitelma sisältää kaiken perinteisen ja tutun ohjelman:

muistelemispäivätilaisuuden talviloman edellä, Yrjönpäiväjuhlan

lupauksenantoineen, talvitapahtuman ja tarvittaessa motoristikirkossa

auttamisen. Kesäkuun alussa matkaamme Kouvolaan Suomen Partiolaisten

suurjuhlaan ja kesällä leirille Syöliöön. Partiopoukamaan teemme retken

joko keväällä tai vasta syksyllä. Myös vartiot ja muut toimintaryhmät

retkeilevät ja kohentavat leiri ja retkitaitojaan.

Ohjelmassa on myös johtajiston koulutusta, Ollin kilpaan ja ptkisoihin

osallistuminen, palvelutempaus Koivukodon väen auttamiseksi kirkkoon

vanhusten viikolla sekä itsenäisyyspäivän perinteiset kuviot

kunniakäynteineen ja soihtukulkueineen.

Lippukuntalehti Rukkanen jatkaa ilmestymistään, tavoitteena kaksi

numeroa. Valmistelemme myös hauholaisen partiotoiminnan 50

vuotishistoriikkia, joka on tarkoitus julkaista keväällä 2015.

Järjestämme varainhankintatempauksia mm. partiolaisten adventtikalente

reiden myyntitempauksen ja osallistumme Hawujoulu – tapahtumaan

omilla myyjäisillämme vanhempainneuvoston kanssa.

Tiivistämme yhteistyötä muiden lippukuntien, erityisesti Tuuloksen

Tulikourien ja Lammin Evonkävijöiden kanssa. Lippukuntien

taustayhteisön Hauhon seurakunnan sekä uuden Hämeenlinnan kaupungin

otamme toiminnassamme huomioon mm. osallistumalla näiden yhteisöjen

järjestämiin tapahtumiin mm. itsenäisyyspäivänä.

Tehdään toki muutakin kuin suunnitelmassa olevaa, jos ehditään!
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ollin kilpa
KILPAILU
Teksti: Mutte

O
n alkanut taas joulukuun alussa. Siispä, kun hiihdät 5 km tai tunnin,

luistelet 5 km tai tunnin tai laskettelet kolme tuntia, saat merkitä

muistiin yhden pisteen. Ja päivässä saat kerätä niin monta pistettä

kuin ehdit. Pisteitä saat kerätä kuitenkin vain joulukuun alusta maaliskuun

loppuun, mutta yleensä lumisin ja jäisin osa talvesta osuukin tälle välille.

Huhtikuun lopussa keräämme lippukunnan pisteet taas yhteen ja

ilmoitamme piiriin, sillä perinteitä meillä hauholaisilla on. Viime talvena

saimme kokoon 647 pistettä. Sijoitustamme en löytänyt piirin sivulta, mutta

edellisen talven 1025 pistettä tuotti varsin tutun kuudennen sijan.

tilastonikkari
TILASTOJA
Teksti: Mutte

v
uosi on kohta vaihtumassa ja se tarkoittaa, että hetikohta

tammikuussa sihteerimme Riitta täyttää järjestön ja piirin

”planketit”, joissa kysellään määräämme, ikäjakaumaamme,

toimintaryhmiämme ja niiden kokoontumisia ja suorituksia ja yhtä ja toista

muutakin asiaan liittyvää. Kirkkohallituskin kyselee toiminnastamme.

Ennen maaliskuista vuosikokousta on myös toimintakertomus koottava.

Emmehän toki jätä tätä vuotta taaksemme vain muistoihin.

Toimintaryhmien vetäjät saavat oman kyselynsä, mutta kaikki muutkin

ilmoittakoot Riitalle partiopuuhansa. Erityisen tärkeää on kertoa niistä

lippukunnan ulkopuolisista tapahtumista, joista tilastonikkari ei ole

tietoinen, ja jotka kuitenkin on hyvä saada mukaan toiminnastamme

kertomaan. Myös johtajiston partioon käyttämänsä tuntimäärä kiinnostaa

tilastonikkaria. Tämä ei ole silkkaa uteliaisuutta, vaan tiedot tulevat

tarpeeseen. Toimintatiedot siis osoitteeseen riitta.ilonen@armas.fi 3.1.2014

mennessä!



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

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.




