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Pääkirjoitus
Päättyvä vuosi on ollut Kiljukotkan kannalta poikkeuksellinen. Kiljukotka oli 
alkuvuodesta lähes sukupuuton partaalla. Edellisen vuoden syyskokous ei 
ollut valinnut Kiljukotkan päätoimittajaa eikä johtajisto ollut löytänyt pestiin 
ketään. Vuoden ensimmäinen numero piti jo kuitenkin saada kotkakoteihin 
ja tilanne oli vähintäänkin epätoivoinen.

 Erittäin harvinaisten lajien listalta on nyt kuljettu neljän lehden ver-
ran ylöspäin. Kiitos siitä kuuluu kaikille Kiljukotkan supertapahtumiin osal-
listuneille! Superviikonloppu oli ensimmäinen kotkakollektiivinen toimi-
tustapahtuma ja menestys. Osallistujia oli paljon ja lehteen saatiinkin upein 
Sudenhuuto moneen vuoteen, kun useita toimittajia riitti suunnittelemaan 
askarreltavaa Volvoa lehden keskiaukeamalle. Tapahtuman innoittamana lo-
putkin lehdet toimitettiin kaikille kotkille avoimissa tapahtumissa. 

 Supertoimitussauna, supertoimitus ja superpikkujoulut olivat kukin 
osaltaan menestyksiä. Lehteä kirjoitettiin, kuvattiin, toimitettiin, oikoluettiin 
ja kahviteltiin Pamauksella, Nikamalla ja yritysvierailulla. Osallistujilla oli 
hauskaa kuin Kummeleita katsoessa ja lehdet saatiin valmiiksi tehokkaasti. 
Laadukkaista Kiljukotkan numeroista huolimatta tapahtumien osallistuja-
määrät ikävä kyllä laskivat vuoden loppua kohti. Viimeistä lehteä toimittaes-
sa oli onneksi tiedossa jo ensi vuoden päätoimittaja ja vakinainen toimitus 
lyötiin lukkoon Nikaman pöydän ääressä

 Vuoden aikana partiomaailmassa on ollut myllerrystä muuallakin 
kuin Kiljukotkassa. Partiopiireissä on käyty kuohuvaa arvokeskustelua. Kes-
kustelu on pyörinyt vahvasti tasa-arvon, eettisyyden ja yhteistyön ympärillä. 
On puhuttu oletetuista sukupuolista, isänmaallisuudesta ja uskonnollisuu-
desta. Kiljukotkakin otti osaa julkiseen keskusteluun ja totesi, että tehdään 
mieluiten ihan miten vaan lippukunnalle parhaiten sopii. Saa nähdä mitä 
Suomen Partiolaisten jäsenkokouksen käynnistämä peruskirjan muuttami-
nen saa aikaan – vai jääkö Jumala sittenkin partiolupaukseen.

 Siirretään katseet jo vuoteen 2019. Ilotulitus raketit on ammuttu, 
partiotoiminta on pyörähtänyt käyntiin ja talvileiri on onnistuneesti takana.  
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Vilkaisullakin on selvää, että villistä arvokeskustelusta huolimatta Kotkat on 
edelleen Tampereen NMKY:n poikalippukunta, jonka toiminnassa on kris-
tilliset arvot mukana. Tarkasti katsomalla voi huomata kuinka Kiljukotkan 
toimitus puurtaa 1/19 numeron kimpussa apunaan joukko toimittamisesta 
kiinnostuneita kotkia. Avoimista toimitustapahtumista ei siis luovuta, vaan 
niitä kehitetään ensi vuoden aikana yhä paremmiksi.

Ville Vaarala

Päätoimittaja
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Ulkopolitiikkaa
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Suomen Partiolaisten jäsenko-
kous päätti suuressa viisaudessaan 
aloittaa peruskirjan avaamisen 
muutoksille. Ilmeisesti tarkoituk-
sena on muuttaa ainakin partiolu-
paus Jumalattomaksi. KK:n toimi-
tus odottaa pelolla ja innolla mitä 
näin radikaaleilla toimenpiteillä 
voidaan saada aikaan.

Hämeen Partiopiiri ry:n syysko-
kous ei valinnut piirihallitukseen 
yhtäkään kotkaa ensi vuodelle. Tyr-
mistyttävästä ohjelmaministeri-
päätöksestä huolimatta oli hienoa 
nähdä, että Loisto osattiin myöntää 
oikeaan osoitteeseen. Onnittelut 
Tampereen Lokeille Loistosta! 

Ensi kesänä kotkat eivät pää-
se Niinisaareen saaren käytön 
90-vuotisjuhlaleirille. Syy tähän 
on piirin Ilves19-piirileiri, joka on 
varmasti tahallisesti ja pahantah-
toisesti asetettu toimintakalen-

teriin juuri tulevalle kesälle. Pii-
rileirin osallistumismaksua ei voi 
kuitenkaan moittia yhtä paljon, kun 
Roihun leirimaksuja 2016. Onhan 
piirileiri kokonaiset 5€ halvempi 
osallistujille.



7

Sisäpolitiikkaa
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Uusi vuosi, uusi lippukunnan-
johtaja ja johtajistolle uusi kokous-
paikka. Tampereen NMKY myy 
Nikaman kiinteistön ja heittää joh-
tajiston ulos kokouspaikastaan. 
Toimituksen saamien tietojen mu-
kaan johtajiston jäsenet ovat kau-
huissaan, koska Pamauksessa tai 
TaNMKY:n toimistolla ei ole sau-
naa, johon kokouksen jälkeen voisi 
mennä rauhoittumaan.

Kaiken maailman rakennustyö-
läiset ovat saaneet kaiken maail-
man remontit valmiiksi Puisto-Em-
mauksessa. Pamaukseen kuljetaan 
taas vanhaa hyvää kautta ja suden-
pennut voivat leikkiä sisäpihalla 
kokouksissaan.

Ilmeisesti osalle töistä sanan 
”valmis” merkitys poikkeaa huo-
mattavasti urakoitsijan ja nykysuo-
men sanakirjoissa. Lukkoremontin 
valmistumisen luulisi tarkoittavan, 

että uudet lukot ovat kaikissa ovis-
sa paikoillaan ja aukeavat sovituil-
la avaimilla. Ilmanvaihtoremontin 
valmistumisen taas luulisi tarkoit-
tavan, että remontin yhteydessä 
uusittu takan hormi olisi ehjä ja 
muutenkin käyttökuntoinen. Jou-
lun viettoon on siis lähdettävä ti-
lanteessa, jossa Pamauksen toimis-
ton lukko ei toimi kotkien avaimilla 
ja takka on asetettu käyttökieltoon 
koepolton perusteella.
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23.-25.11.Karjalohja
Teksti: Pyry Nurmilo

Oli perjantainen synkkä ja myrskytön 
ilta. Istun auton takapenkillä valmiina 
matkaan kohti etelän tuntematonta 
eli Karjalohjaa ja Pellin leirikeskusta. 
Y-Scout johtajaseminaari on alkamai-
sillansa. Olemme myöhässä VR:n juna-
liikenteestä johtuen ja teemme välipy-
sähdyksen Tuusulassa. Tai ainakin niin 
luulen, kun puhelimeen soitetaan ja 
kysytään missä menemme. Paikanpää-
hän päästyämme kohtaamme vähän 
savuisen ilman, kun kanssa osallistu-
jat miettivät, miksi Kotkien delegaatio 
pysähtyy Tuusulassa matkalla Karja-
lohjalle. Onneksi Timo palauttaa minut 
ja muut maanpinnalle kertomalla, py-
sähdyksen olleen Nummelassa. En to-
dellakaan tiedä minne olen saapunut. 
Missä ihmeessä on Karjalohja? Miksi 
olimmekin Nummelassa emmekä Tuu-

sulassa? Ja mikä ihme edes on Y-scout 
seminaari? Mahtava alku yllätyksien 
täyteiselle viikonlopulle.

Olin ollut syksyn alussa Euroopan 
YMCA partiolaisten kanssa Tšekeis-
sä. Se tapahtuma oli ollut silmiä 
avaava ja todella mukava tapahtuma, 
joten olin ennakkoluulottomasti läh-
tenyt mukaan tähänkin seikkailuun. 
Y-scoutit ovat partiolaisia, joidenka 
lippukuntien taustayhteisönä toimii 
Namika. Johtajaseminaari tarkoituk-
sena on kerätä samoajista ylöspäin 

Y-scout Johtajaseminaari

Y-scout merkki

Yhteiskuva seminaariin osallistuneista
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johtajia viettämään hauskaa aikaa yh-
dessä sekä kokoontua edustajainko-
koukseen tekemään päätöksiä. Tapah-
tumassa olikin mukava parikymmentä 
henkeä ympäri Suomea, joista alkuun-
sa tunsin kolme. Kotkien delegaationa 
tässä tapahtumassa toimi allekirjoitta-
nut ja Timo. Näillä tiedoilla lähdin siis 

viikonloppuun. 

Perjantaina olimme saapuneet niin 
myöhään, että varsinaista ohjelmaa 
kerkesi olla tutustumisen verran. Sau-
nan kautta painuimme pehkuihin, jotta 
voisimme nousta virkeinä seuraavaan 
päivään. Ohjelmaa lauantaina oli oi-
keinkin reippaasti. Oli niin kakkukisaa, 
luonnonläheistä Afrikan Tähteä ja ruot-
sinkielistä aktiviteettia. Kaikista aktivi-
teetit olivat hyvinkin toiminnallisia ja 
hauskoja. Kakkukisan aineksia varten 
jouduimme muun muassa ylittämään 
leveän Jordanin, seisomaan päälläm-
me, leikkiä rikkinäistä puhelinta ja 
esittämään kuuroa. Kaikki aktiviteetit 
toimivat erinomaisesta toisiaan vähän 
tunteville aikuisille. Todellakin plussat 
kotiin hauskuudesta ja toimivuudesta.
Lauantaina oli myös Y-scouttien toi-
mintaa edistäviä aktiviteetteja. Luoda 

Kakkukisan voittajan valinta

pohjaa Y-scout johtajakoulutukselle, 
suunnitella merkkiä ja unelmoida ESG 
jamboreesta. Mielestäni aina on kivaa 
ja hauskaa päästä toteuttamaan uu-
sia asioita, joten tykkäsin myös näistä 
aktiviteeteista. Toisaalta varsinainen 
päättäminen näistä asioista jätettiin 
sunnuntain edustajainkokoukselle. 
Kaikki muu ylimääräinen aika käy-
tettiin hyödyksi pelien pelailuun ja 
syömiseen. Illalla vietimme nuotioil-
taa ja nautimme hyvin lämmitetystä 
saunasta.

Sunnuntain suurin ja ainut ohjelma 
siivoamisen lisäksi oli edustajainko-
kous. Kokouksessa päätimme eilisen 
ideoinnin perusteella Y-scouttien 
merkistä, mistä tuli mielestäni yllät-
tävän hyvä. Asialistalla oli myös ESG 
jamboreen suurista linjoista päättä-
mistä. Leiri järjestetään vuonna 2021. 
Ikähaarukka on tarpojista ylöspäin ja 
leirille saapuu osanottajia myös muis-
ta Euroopan maista. Kansainvälinen 
kokemus, mikä tuodaan suoraan tar-
jottimella Suomeen. Siitä kannattaa 
ottaa ilo irti. 

Kaiken kaikkiaan tapahtumasta jäi to-
della hyvä maku suuhun. Sain jälleen 
todella monta uutta partiokaveria 
ja rikasta muistoa. Käteen jäi myös 
kiva kokemus Y-scout toiminnasta ja 
monta uutta asiaa, joita voisi kokeilla 
myös omassa toiminnassansa. Suosit-
telen kaikille lähtöä ensivuoden semi-
naariin, mikä järjestetään lähellä koti 
Tamperetta ensi vuoden marraskuun 
viimeinen viikonloppu.
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Ilwes-vartion 
tutkimus
Tämän partiovuoden alussa 
Ilwes-vartiolle muodostui idea jon-
kinlaisesta tutkimuksesta, jonka 
voisi tehdä lippukunnan jäsenistön 
mieltymyksistä ja kehityksestä lip-
pukunnan pestistössä. Syksyn aikana 
idean annettiin tekeytyä vartiolais-
ten mielissä, kunnes marraskuussa 
päätettiin viikkokokouksessa, että 
nyt on aika laatia tutkimus lippukun-
nan johtajille. Kokouksessa pidettiin 
aivoriihi tutkimuksen kysymyksistä 
ja tavoitteista. 

Keskustelussamme selvisi, että 
nuoremmilla lippukuntalaisilla on 
vaikeuksia muodostaa luottamuk-
sellinen suhde johtajaan vähäisen 
tietämyksen vuoksi. Tutkimuksen 
päämääräksi siis muodostui lopul-

ta tiedon levittäminen lippukunnan 
johtajista. Tutkimus koettiin todella 
tarpeelliseksi Kotkien nykyisessä ti-
lanteessa, koska useat tutkimukset-
kin osoittavat, että jos henkilö tietää 
toisen henkilön kahvitottumuksista 
(suurimpana tekijänä on valinta kah-
vin paahtoasteesta), on häneen huo-
mattavasti helpompi luottaa.(1) 
Tutkimuksemme mukaan johta-
jiimme on hyvin vaivatonta luottaa, 
koska useimmat heistä valitsee tum-
mapaahtokahvin muiden paahtoas-
teiden sijasta. Myöskin huonekalu- ja 
saunomistottumukset olivat yleisen 
moraalikäsityksen mukaisia, joten 
niidenkään ei pitäisi vaikuttaa nega-
tiivisesti luottamuksen syntymiseen.
ois kätevää jos pamauksella olis tis-
kikone
se on kyllä hankalaa kun isännän pi-
täis aina tulla täyttään se

1. (Cambridgen yliopiston tutkimus 
ihmisten kahvitottumuksien ja luot-
tamussuhteiden syy-seuraussuhteis-
ta)

Vaikeasta kyselystä kerättyä
 statistiikkaa hankalasti esitettynä
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“Syysretkellä mm. leikimme yhdessä, 
vuolimme makkaratikut, valmistim-
me nakkikeittoa trangioilla, kävimme 
eväsretkällä, askartelimme heijasti-
met, saunoimme, paistoimme takassa 
makkaraa ja kiersimme eri rasteilla”, 
muistelivat Karhut lauman sudenpen-
nut. ”Saunassa saunottiin ja uitiin, siel-
lä oli kivaa. Aika pieni sauna oli, mutta 
iso pukuhuone. Vesi oli kylmää.”

Kolmannen vuoden sudenpennut 
nukkuivat kaminateltassa johtajiensa 
kanssa. Jokainen pääsi pitämään kipi-
nää yön aikana. Tuli loimusi koko yön 
kaminassa ja kaikki suoriutuvat ensim-
mäisestä kaminateltta yöstään hienos-
ti.
” Olimme kotkien syysretkellä 2018. 

pian ei enää sattunut ollenkaan” On-
neksi tästä selvittiin reippaalla asen-
teella ja käymällä Acutassa tarkistuk-
sessa. 

Mukana syysretkellä oli sudenpentuja 
myös Korpeista ja Ahmoista. Sunnun-
taina ohjelmassa oli yhteinen rastirata. 
”1. rastilla meidän piti naulata naula 2. 
piti tehdä jousipyssy 3. heitettiin palloa 
ämpäriin 4. käännettiin pressu oikein-
päin niin että kaikki pentueesta pysyi-
vät pressun päällä samaan aikaan 5. 
mentiin verkon läpi koskematta siihen”

Syysretkellä ruoka oli hyvää ja viikon-
loppu huippu kiva!

18 reipasta sudenpentua 
suuntasivat syysretkelle
Teksti: Aarni, Wäinö, Väinö Topi ja Aaro Karhuista

Kipinävuorolla oli erittäin 
pimeää. Ei nähty missä 
kukin nukkui. Välillä aina 
katsoimme taskulampun 
valossa kuinka paljon kello 
on. Kun kipinävuoromme 
loppui herätimme kaikki 
koska meillä oli aamun vii-
meinen kipinävuoro.”

Leireillä ja retkillä aina 
välillä sattuu ja tapahtuu. 
”Kompastuin ja otin tukea 
kaminasta. Aluksi sattui 
hirveästi, mutta lääkärin 
jälkeen sattui tosi vähän ja 

Aarni, Wäinö, Väinö Topi ja Aaro
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VILLE KÄKÖNEN
Tuleva lippukunnanjohtaja

Missä olitte 14.11.2018 klo 19.30?
Pamauksella.

Voiko joku vahvistaa tämän?
Epäilemättä voi - ainakin Juho Virta-
nen.

Miten tunnette seuraavat henki-
löt:
Henri Backman ja Jani Sulunsilta?
Henri Backman on se kekkosimitaat-
tori, eikös?

Janin siskohan oli mun kanssa sa-
massa työpaikassa.
Mä tunnen sen sitä kautta.

Miten luonnehtisitte tätä koko ti-
lannetta?
Onhan tää nyt vähintäänkin selkeän 
kaoottinen.

Voitteko vahvistaa huhun Kotkien 
ja Lokkien yhdistymisestä?

En nyt ehkä tähän heti ensimmäisenä 
mee tämmöstä vahvistamaan.

Mutta et kielläkään?
Kyllä voisin jopa kieltää.

Johtokolmikon kuulustelu
Kiljukotkan toimitus tavoitti pahamaineisen, johtokolmikoksi, kärkikolmi-
koksi, triumfiraatiksi, kolmeksi pieneksi porsaaksi, Kasperiksi, Jesperiksi 
ja Joonataniksi, Leenuksi, Liinuksi ja Tiinuksi ja Kolmeksi Ässäksi kutsutun 
koplan puhelimitse. Otimme selvää mitä he oikein aikovat, onko tämä kaikki 
huijausta ja olivatko he edes paikalla, kun heille määrättiin pestit lippukun-
nan syyskokouksessa. Heti kärkeen saatiin kiinni poppoon pääjehu, joka on 
pidätyskuvassakin koko ajan liikkeessä. Hetken päästä saatiin kiinni myös 
loput kolmikosta vastaamaan toimituksen kiperiin kysymyksiin.
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Osaatteko arvata miten Kiljukot-
kan toimitus pääsi teidän koplan 
jäljille?
Ihan varmaan syyskokouksen pöytä-
kirjasta.

Mitä aiotte tehdä ensimmäisenä, 
kun koplanne pääsee valtaan vuo-
den alussa?
Ens vuoden alussa... Kai me varmaan 
johtajiston kokous pidetään ja sitten 
mennään saunaan.

Onko kyseessä siis kansainvälinen 
homma?
No onhan Kotkat nyt kansainvälinen 
lippukunta tietenkin. Ens vuonnahan 
ollaan menossa jo Ameriikkaan asti. 
Ollaan lähettämässä delegaatiota 
sinne miettimään toiminnan laajen-
tamista sinne mantereelle.

Onko tämä siis salajuoni, että ol-

laan laajentumassa?
Totta kai. Ettehän te sitä laita sinne 
lehteen?

HENRI BACKMAN 
Tuleva pestijohtaja

Missä olitte 14.11.2018 
klo 19.30 Suomen aikaa?
Varmaan Nepalissa. 

Voiko joku vahvistaa tämän?
Noin 39 partiolaista ympäri Suomen 
voi vahvistaa tämän.

Eli kyseessä on siis kansainvälinen 
homma?
Kyseessä oli kansainvälinen homma. 
Ja ootas nyt, kun tarkistetaan tosta 
noin niin... Sanoisin, että olin Kat-
mandussa silloin.

Miten tunnette seuraavat henkilöt: 
Ville Käkönen ja Jani Sulunsilta?
Tunnen ne ihan tällain niin kun Tam-
pereen Kotkien kautta. Villen kanssa 
ollaan vedetty seikkailijajoukkuetta 
ja Janinkin kanssa seikkailija toimin-
taa. Ja sitten tietysti Jani on kanssa 
tässä viime aikoina ollut sihteeri ja 
itse pestijohtaja. Niin sitä kautta.

Miten luonnehtisitte tätä koko ti-
lannetta?
Mitä tilannetta?

Onko tämä siis salajuoni?
Mikä?
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Osaatteko arvata miten Kiljukot-
kan toimitus pääsi teidän kolmi-
kon jäljille?
No mä veikkaan, että tää 14.11. päivä 
on antanut jotain viitteitä tähän. Kos-
ka en oo ollut siellä paikalla ja mähän 
olen ollut muualla niin en oo missään 
nimessä mihinkään salajuoneen täs-
sä osallistunut. Mä oon aivan täysi ul-
kopuolinen näistä päätöksistä. Mua 
lähinnä tiedotettiin sen jälkeen.

Teillä ei ollut osaa eikä arpaa näi-
hin tapahtumiin?
No ei, jonkin verran on siis suostu-
musta kysytty, mutta silloin se jäi vä-
hän epäselväksi, että mihin on tullut 
nimi luvattua.

Voitteko vahvistaa huhun Kotkien 
ja Lokkien yhdistymisestä?
En voi vahvistaa huhua Kotkien ja 
Lokkien yhdistymisestä.

Kiellättekö tämmöisen väitteen?
No en ole kuullut tämmöistä. Ensim-
mäinen kerta kun kuulen tämmöisen 
väitteen, että toki myönnän semmo-
sen, että edellisissä Cembaloista, 
mistä nyt siis on 2 vuotta aikaa, niin 
silloin on ollut leikkimielinen puheen 
kirjoitus, missä on puhuttu tämmöi-
sestä yhdistymisestä. Siinä sitten sil-
lon ei ole ollut mitään totuusperää, 
että en tiedä onko tästä lähtenyt joku 
siemen itämään sitten. Jos joku ei 
oo ymmärtänyt sillon sitä, mikä sen 
perimmäinen pohja on ollut. Mähän 
olen vaan vastuussa siitä mitä mä pu-

hun, enkä siitä miten muut ymmärtä-
vät sen mitä mä puhun.

Mitä teidän kolmikko aikoo ensim-
mäisenä tehdä ensi vuoden alussa, 
kun pääsette kolmikkona valtaan?
Kyllä mä uskon, että jo ennen sitä ens 
vuoden alkua me mietitään miten me 
saadaan tän lippukunnan kotkan sii-
vet entistä laajemmalle, semmoiseen 
kauniiseen liitoon, miten määkin 
näin tuolla Nepalissa kuinka kotkat 
liiteli hienosti siellä taivaalla. Kyl 
mä veikkaan, että meidän pitää sitä 
ruveta pohtimaan. Ja sitten tietysti 
ei tää kolmikko (yksin) mitään tee. 
Kyllä me tarvitaan aika paljon muita 
siihen. Kaikki ketkä itsensä kotkik-
si mieltää niin mukaan siihen. Tossa 
justiinsa tais Matti Heikkinen lähteä 
hiihtämään. Lillehammerissa vä-
hän vesikeli tässä näin. Mä oon ekaa 
päivää töissä kahden kuukauden 
jälkeen ja puoleentoista vuoteen 
ambulanssissa. Ihan hyvin menee. 
Mulla on perheasiat kunnossa ja 
hiihto on hieno laji.

JANI SULUNSILTA
Tuleva ohjelmajohtaja

Missä olitte 14.11.2018 kello 
19.30 Suomen aikaa?
Nottaa... En tiiä. En muista. Se on ollut 
varmaankin kahvio, jossa olen ollut.

Voiko joku vahvistaa tämän?
Ei voi vahvistaa. Ei ollut kahviossa 



15

tai töissä. Kahvio voi olla töissä. (Pu-
helun taustalla kuuluu kahvikoneen 
ääntä.)

Miten tunnet tämmöiset henkilöt, 
kun Ville Käkönen ja Henri Back-
man?
Vahingossa. Ihan vahingossa.

Miten luonnehtisit tätä tilannetta?
Hankala.

Onko tämä siis salajuoni?
Ei.

Voitteko vahvistaa huhun Kotkien 
ja Lokkien yhdistymisestä?
Emme voi.

Ette voi... Eli toimitte kuitenkin yh-
dessä?
Emme toimi.

Onko tämä kansainvälinen hom-
ma?
Totta kai.

Osaatko arvata, miten Kiljukotkan 
toimitus on päässyt teidän kolmi-
kon jäljille?

Kahvin keittimen kautta.

Mitä aiotte tällä kolmikolla tehdä, 
kun pääsette valtaan?
Välittömästi ens vuoden alussa am-
mutaan yksi raketti, jolla juhlistetaan 
vuoden vaihtumista. Ja jos tää ens 
vuosi on tämmönen teema, niin kyl-

lä mä toivotan kaikille hankalaa ja 
monimutkaista vuotta 2019!
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Reissuun lähdettiin Pamaukselta n. 
klo 18. Kun saavuttiin parkkipaikoil-
le jaettiin yhteiset ruokatavarat ja 
Oiva alkoi valittaa koska lähdetään. 
No sitten Oiva sai lisää tavaraa ja 
johtajat alkoivat valittaa koska lähde-
tään. Siitä noin kymmenisen minuu-
tin päästä lähdettiin laavuille. Matka 
leiripaikalle oli aivan liian lyhyt. Kun 
saavuimme leiripaikalle, pystytimme 
laavut. Sitten syötiin iltapala, joka 
koostui lihapiirakasta, kasvispiira-
kasta, makkarasta ja kasvisnakista. 
Seuraavana aamuna teimme aamu-
palaksi puuroa ja kävin muuten ui-

massa Aapon kanssa. Sitten teimme 
puita ja juttelimme. Kohta taas alkoi 
suunnistus, jonka lippujen paikat oli 
keksinyt Aapeli. Suunnistuksen jäl-
keen söimme lounaan, jolla tarjoiltiin 
italianpataa. Kun olimme syöneet ita-
lianpadan minä mulasin. Sen jälkeen 
oli vapaa-aikaa, jolla teimme puita 
ja juttelimme. Sen jälkeen alkoi hir-
veä kaatosade jonka ajan piileskelin 
Oivan kanssa laavussa Sen jälkeen 
polttokoversimme lusikoita. Sitten 
söimme päivällisen, jolla tarjottiin 
ruisburgeria ja perunaa. Päivällisen 
jälkeen söimme lettuja jotka olivat 

Huuhkajan reissu 14.-16.9.
Teksti: Aalto Koponen
Kuvat: Ville Vaarala

Aamu-uintiasioiden erikois-
asiantuntija Aalto.

Suunnistusasioiden erikois-
asiantuntija Aapeli
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iltapala. Seuraavana aamuna herä-
simme ja lähdin Aapelin ja Eeron 
kanssa tekemään nuotiota ja puita, 
jonka jälkeen söimme aamupalan jol-
la tarjoiltiin makkaraa, kasvisnakkia, 

munakasta, pauja, sipulia, halloumia 
ja lettuja. Sitten pakkasimme laavut 
ja rinkat ja lähdimme Pamaukselle, 
jossa laitettiin laavut kuivumaan ja 
lähdettiin kotiin.

Seikkalijat kuuntelemassa härkisburgerin ohjetta

M
ato-onginta-asioiden erikois-

asiantuntija Aapo
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Sulkkis-cup
Teksti: Lassi Kirjalainen

Kotkien perinteikästäkin perinteik-
käämpi perinteinen Sulkkiscup jär-
jestettiin jälleen kerran Namikan 
salissa perjantaina 30.11. sulkapallo-
toimikunnan järjestämänä. Kyseisen 
toimikunnan puheenjohtajana voin 
paljastaa, että jokainen toimikunnan 
jäsen antoi syksyn aikana kaikkensa 
tapahtumalle, eikä tapahtumasta oli-
si voinut saada enää yhtään parem-
paa tekemälläkään.

Varsinaisena turnauspäivänä paikal-
le saapui kymmeniä kisaajia, jotka 
olivat toinen toistaan parempia. Ki-
saajia saapui tarpojien sarjaan vali-
tettavasti niin monta, ettei kyseisen 
sarjan järjestäminen ollut mitenkään 
mahdollista. Katsojia paikalle saapui 
niinkin paljon, että salin lavalle ei oli-
si mahtunut enää yhtäkään enempää.  
Ennen turnauksen alkua päätettiin 
yhdistää sarjat aikuisten sarjan vä-
häisen osallistumisen vuoksi. Kun 
olimme saaneet sovittua kilpailujär-
jestelyistä, aloitimme kilpailun alku-
lohkon, jossa jokainen pelasi viisi ot-
telua. Jokaisen pelattua viisi ottelua, 

Runkosarjan ottelutaulukko
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saatiin kilpailijat järjestettyä parem-
muusjärjestykseen, jonka pohjalta 
muodostettiin pudotuspelien kaavio.
Pudotuspelien alussa paikalle saapui 
kaksi uutta kilpailijaa aikuisten sar-
jaan. Tilanne oli hyvin sekava, joten 
sulkapallotoimikunnan kesken tote-
simme, että tilanteesta on pidettävä 
kokous pikapuoliin. Kokouksessa 
päätimme pitkän keskustelun tulok-
sena järjestää kaksi pudotuspeliä. 
Ensimmäinen pudotuspeleistä oli ai-
kuisille, ja kahden uuden kilpailijan 
pätevyyden vuoksi he pääsivät suo-
raan pudotuspeleihin kilpailematta 

yhtäkään ottelua alkulohkossa. Toi-
nen pudotuspeleistä oli nuorisolai-
sille, jotka olivat neljän parhaan jou-
kossa alkulohkossa.
Pudotuspelien ottelut olivat huomat-
tavasti tiukemmat kuin alkulohkon 
ottelut, mutta niistäkin lopulta sel-
vittiin kunnialla. Lopulliset tulokset 
selvisivät lukuisten tarkistuslaskel-
mien jälkeen. Aikuisten sarjasta en-
simmäiseksi valikoitui Juha-Matti 
”Juspe” Rautiainen. Nuorisolaisista 
ensimmäiselle sijalle kapusi Eetu 
”EETU” Honkanen.

Va
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te

n 
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tu

sp
el

it
Nuorison pudotuspelit
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Seikkailijakisa Kaislikko
Nokialla 6.10.
Kuvat: Ville Vaarala

Jopa kiritaival avaa itse kullekin tiedon ja ym
m

ärryk-

sen portin kohti yleispätevien toim
intaohjeiden tavan-

om
aisia käyttökohteita.
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Arkielämä on opettanut meille, että lähtökätevyys 
aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa kisavartion 

sisäisiä ratkaisumalleja.

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta tehtäväkäsky 
asettaa vartiomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa 

yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.
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”VO-I Ei!!”, PA-MAU-KSEN REM-PPA-MIES ON HU-
KA-NNUT SILM-ÄLA-SIN-SA JA ON NYT PORA-
AMAS-SA REIK-IÄ PATT-ERI-HIN. AU-TA REMP-
PA-MIES-TÄ LÖYT-ÄMÄÄN SILM-ÄLA-SI-NSA, 
JOT-TA REM-ONT-TI SAAD-AAN VALM-II-KSI 
AJA-L LA-AN .
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Teksti: Mikko Häyrinen

Erityiskokouksemme alkoi jo 
puolitoista vuotta vanhaa pe-
rinnettä noudattaen siten, että 
kokoukseen käytetään massii-
vinen määrä aikaa suunnitte-
luun ja varojen hankintaan, 
jonka jälkeen muistetaan, 
että kokouksen kä-
vijämäärä tulee 
olemaan luok-
kaa 1 - 2,5 (Kysei-
sellä kerralla yksi 
- minä). Tällä kertaa 
kokouksen ohjelma-
na oli valmistaa lohta 
avotulen yllä Varalan 
urheiluopiston läheisessä 
kodassa. 
Kokouksemme alkoi sulavas-
ti ilman välittömiä ongelmia. 
Katos oli kelpo eikä kuham-
mekaan ollut käynyt pahaksi. 
Kattila oli tosin unohtunut, 
joten lähdin sellaista hake-
maan kotoani Lassin pyöräl-
lä, joka päätti Murphyn lakia 
noudattaen hajota yhtäkki-
sesti. Palattuani sankarilli-

sesti kattilan kanssa jatkoim-
me lahnan ja sen lisäkkeiden 
muuttamista paistetuiksijoh-
dannaisikseen lähistöllä hyp-
pelehtivän pikkulapsiryhmän 
tarmoa peilaten.
Itse lopputulos oli oikein 

toimiva. Siika oli sopivan 
rasvainen ja aiemmin 

mainitut lisäkkeet eli vi-
hannekset ja perunat 

olivat muuttuneet 
maukkaan rapeiksi.

Tässä itse johta-
jien – Aarnin ja 

Lassin mielipi-
de koko koke-

muksesta:

PAHOITTELUMME :
JOHTAJIEN MIELIPI-
TEITÄ EI SAATUKKAAN 
TIETYN SIENISAA-
LAATTIIN  LIITTYVÄN 
SELKKAUKSEN VUOKSI.

ILWES-vartion ruokakokous Varalassa
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Juhlavuoden ilme -kilpailu

Kotkien satavuotisen taipaleen merkkipaalu on lähestymässä. Tuo 
merkkipaalu, juhlavuosi, ansaitsee arvoisensa ilmeen. Niinpä julis-
tetaan avatuksi kilpailu, jossa on kolme sarjaa logo, ilme ja juhla-
merkki. Alla tarkemmat tiedot sarjoista. Jokaisen sarjan voittaja saa 
omaksensa juhlavuoden T-paidan ilmaiseksi! Omat ehdotuksensa 
kilpailuun tulee lähettää 1.3. mennessä osoitteeseen pyry.nur-
milo@tampereenkotkat.fi tai pamauksen postilaatikkoon.
Paras voittakoon!

Juhlavuoden logon pitäisi edustaa ja muistuttaa kotkien satavuo-
tisesta taipaleesta. Logolla haetaan raikasta ilmettä juhlavuoteen. 
Logo tulee näkymään kaikissa vaatteissa ja painomateriaaleissa 
mitä juhlavuodelle tehdään. Logon saa piirtää paperille tai sähköi-
senä.

Millainen on sinun unelmiesi merkki? Entämä mikä on sinun mie-
lestäsi kotkien tavaramerkki? Ideoi merkki, mikä tuo nykyajan kot-
kat parhaiten esille. Ehdotukset joko paperille tai sähköisenä.

Onko sinulla mielessäsi jokin vaate, esine tai vaikkapa väri mitkä 
eivät saa unohtua juhlavuodesta? Kerro siis kaikki hurjimmatkin 
ideasi siitä, miltä kotkien juhlavuosi näyttää. Raadin mielestä nok-
kelin, hauskin sekä toteuttamiskelpoinen idea palkitaan!
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Osta tästä mainostilaa      
itsellesi tai yrityksellesi

Lassi Kirjalainen
0451296019
lassi.kirjalainen@tampereenkotkat.fi 
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”Meidän talossa on kauheen vanhaa sähköö”
      -Aarni pohtii

”Miks toiminnan pitäis loppua kesällä? Ei kaikilla oo omaa 
mökkiö Roodoksella, niinkun mulla.”

-Pitkien suunnitelmien yössä kuultua

“Tää kahvi on tosi katkeraa.”
-Voitto seikkailijareissussa

“Mitä on semmosia asioita mistä vois tulla haava kun men-
nään reissuun?”
“Asfalttileikkuri”

-Seikkailijajoukkueen ensiapukokouksessa kuultua

“Ois kätevää jos pamauksella olis tiskikone”
“Se ois kyllä hankalaa kun isännän pitäis aina tulla täyt-
tään se”

- Nikaman pöydän ääressä kuultua



Tällä sivulla testaam
m

e tulostuksen laatua.

Toimitus pahoittelee syvästi lehden myöhästymistä useilla kuukausilla. 
Lehdet lähetettiin täysin ajallaan, mutta postilla meni kuukausia toimit-
taa lehdet koteihin.
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”Eikö takakanteen tuu mietelausetta?”
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