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Kiljukotka

Toimitus

Riippumaton edustaja
Tampereen Kotkien pyrstönkannattaja
Painos 260
Painopaikka: Grano
Luettavissa osoitteessa:
www.tampereenkotkat.fi

Lehti on toimitettu koko lippukunnan
voimin kaikille avoimessa Kiljukotkan
superviikonlopussa 10.3.2018
Pamauksella.
kiljukotka@tampereenkotkat.fi
Timo Nurmilo, vastaava päätoimittaja
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Vielä yksi viimeinen

Pääkirjoitus
Yhteistyö on voimaa. Niin ajatel‑
tiin myös silloin, kun päätoimit‑
tajan
puutteessa
johtajisto
päätti tehdä tämän lehden kaik‑
kien niiden kesken, jotka halua‑
vat saapua paikalle tiettävästi
kautta aikain ensimmäisenä Kil‑
jukotkan superviikonloppuna.
Myönnettäköön, että entisenä
päätoimittajana olin aluksi hie‑
man skeptinen tämän keinon
toimivuudesta, mutta totesin
sen lopulta olevan loistava. Vih‑
doin on keksitty tapa, jolla saa‑
daan aidosti useampi kirjoittaja
mukaan kirjoittamisprosessiin.
Onneksi entinen luottotaittajani
Jussi lupautui mukaan asemoi‑
maan lehteen tulevan materiaa‑
lin paikoilleen. Lopulta kaikki
sujui kuin akuston onkiminen
avannosta konsanaan sillä erotuksella, että saatiin jotain aikaiseksi ‑ yhdes‑
sä tehden.

Kiljukotkan kirjoittamisessa on enemmän työtä kuin äkkiseltään voisi kuvi‑
tella. Matka yksittäisestä juttuideasta valmiiksi lehden sivuksi tai aukea‑
maksi on pitkä ja kivinen. Teksti on kirjoitettava ytimekkääksi ja
ymmärrettäväksi, täytyy valita sopivat kuvat ja koittaa olla pahoittamatta
kenenkään mieltä kovin pahasti. Viimeiseksi teksti ja kuvat on taitettava
kohdilleen siten, että ne näyttävät hyvältä ja mahtuvat vaatimattoman ko‑
koisen lehtemme sivuille. Kun kerran on päästy maaliin, on sama toistetta‑
va vielä monta kertaa, että saadaan riittävästi materiaalia koko lehden
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täyttämiseen. Jossain kohtaa ideat loppuvat. Siksi on hienoa, että tällä ker‑
taa kirjoittamisprosessiin osallistui useampi henkilö. Yhteistyössä isomman
porukan kanssa lehden tekeminen eteni todella nopeasti. Taittaja sai mate‑
riaalia uskomatonta vauhtia, eikä umpikujaan päätynyt kirjoittaja jäänyt
yksin. Apua tarjottiin ja ideoita kehitettiin porukalla. Lopputuloksena saa‑
tiin eittämättä vuoden paras lehti tähän mennessä. Tule mukaan kirjoitta‑
maan oma juttusi seuraavaan Kiljukotkan superviikonloppuun, niin saat
sen kaikkien luettavaksi rakkaan lippukuntalehtemme sivuille. Se ei oikeas‑
ti ole vaikeaa ja kokeneemmilta kirjoittajilta saa varmasti hyviä neuvoja ta‑
rinaa luodessa.

Tarina KK 1/18 takana on vähintäänkin urhoollinen. Seitsemän pelotonta
kotkaa uhrasi lauantaipäivänsä kunnioittaen perinnettä julkaista nauruher‑
moja kutkuttava, viiltävästi päivänpolttaviin puheenaiheisiin puuttuva ja
ylpeästi kotkamainen pakkaus laatujournalismia lähetettäväksi pitkin Suo‑
mea kahvipöytäkeskustelujen ykköspuheenaiheeksi. Samalla pidettiin tie‑
tenkin hauskaa ja ideoitiin roppakaupalla painokelvotonta materiaalia. Silti
toivon tämän olevan vihdoin minun viimeinen Kiljukotkan pääkirjoitus, sil‑
lä koen ajan olevan jo kypsä antamaan tilaa jollekin nuoremmalle ja nälkäi‑
semmälle kirjoittajalle.

Yhteistyöllä saadaan ihmeitä aikaan.
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Johtajiston terveiset
Äänessä lippukunnanjohtaja
Kiljukotkan toimitus on päättänyt tarjota johtajiston jäsenille ka‑
navan ajankohtaisten asioiden ruotimiseen ja omaan pestiin liitty‑
vien asioiden esittelyyn. Tällä kertaa kuulumisiaan kertoo vielä
entiseen tapaan lippukunnanjohtaja, mutta jatkossa voit lukea täl‑
tä palstalta myös muiden johtajiston jäsenten kirjoituksia. Johtajis‑
to jakaa keskenään kirjoitusvuorot, mutta jos haluat ehdottomasti
vaikuttaa siihen kuka pääsee ääneen tällä palstalla, voit jättää eh‑
dotuksesi perustelujen kera KK:n postilaatikkoon. Kiljukotka toivot‑
taa antoisia lukuhetkiä vaihtelevien ja mielenkiintoisten
kirjoitusten parissa!
Hyvää alkuvuotta kaikille ja terveiset Gambian lämmöstä. Alkuvuo‑
desta on tapahtunut jo vaikka mitä ja kaiken lisäksi aivan mahtavissa ke‑
leissä. Itse olin talvileirin aikaan etelässä, mutta kuvista päätellä kelit
suosivat taas pitkästä aikaan kunnolla talvileiriäkin.
Kotkissa pitkään jatkunut huoli osallistujamäärien vähenemisestä on
nostanut taas päätään alkuvuodesta. Tämän vuoden toiminnan pääpainona
on kehittää ja tukea ryhmien perustoimintaa niin viikoittaisissa kokouksis‑
sa kuin reissuissa. Tämän vuoksi myös johtajistossa on entistä tarkemmin
keskusteltu syistä osallistujamäärien vähyyteen. Alkuvuoden keskustelun
takana on palautteet kotiväeltä. Kysyttäessä haluttomuudesta lähteä reis‑
suihin ja leireihin, pari teema toistaa itseään. Ei ole halua lähteä tai on liian
rankkaa.
Ei ole halua lähteä reissuun. Haluttomuus voi lähtökohtaisesti johtua
oikeastaan mistä vaan. Ei ole mielenkiintoista ohjelmaa, kaverit tai johtajat
eivät miellytä, edelliset reissut ovat olleet ikäviä tai vaikkapa kotiin on tu‑
lossa uusi jääkaappi. Haluttomuus voi olla myös monen asian summa. Oh‑
jelmaan panostetaan tällä hetkellä entistä enemmän ja jo nyt ryhmien
reissuissa on nähtävillä laadun nousu. Oman nuoruuteni ”johtaja kirjoittaa
puurohiutaleilla oman nimensä hankeen ja sitten nuoret peittelevät sen” ei
onneksi ole enää tätä päivää. Jos reissujen ohjelman laatu on kuitenkin
nousussa, mistä sitten kiikastaa?
On liian rankkaa. Kotkat ovat tottuneesti kohdentaneet toimintaansa
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hieman enemmän eräpainot‑
teisemmaksi ja muutenkin ”ko‑
vemmaksi” lippukunnaksi kuin
useimmat muut lippukunnat.
Tälle liian rankkaa ‑väitteelle
olisi vain 5‑10 vuotta sitten vii‑
tattu kintaalla ja jatkettu täy‑
sillä eteenpäin. Nyt kuitenkin
näyttää siltä, että myös tähän
argumenttiin täytyy kiinnittää
entistä enemmän huomiota.
Jos väitän, että ennen oli ko‑
vempaa ja rankempaa, olen
varmasti enemmiltä osin oi‑
keassa. Jos väitän, että ennen
oli kaikki paremmin ja miehet
rautaa yms., osun hieman
enemmän harhaan, mutta silti
tuntuu kuin olisin edes jossain
määrin oikeassa. Reilu viikon
kesäleiri tai jo pelkästään vii‑
konlopun, perjantai‑sunnuntai,
mittainen reissu tuntuu nyky‑
ään liian pitkältä ja rankalta tapahtumalta. Minkä takia?
Olin Gambiassa FINYMCA6‑koulutuksen takia. Eli Suomen NMKY‑lii‑
ton järjestämä nuorten kansainvälinen johtajuusohjelma. FINYMCA ryh‑
mässä on ihmisiä namikan eri osa‑alueilta ympäri Suomen. Lisäksi
Gambiassa oli mukana vielä namikan eri työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Osa‑
alueita oli edustettu mm. partiosta, nuorisotoiminnasta, iltapäivätoimin‑
nasta ja urheilusta. Otin matkalla puheeksi tämän saman huolen nuorison
vähenevästä halusta osallistua muuhun kuin säännöllisiin viikoittaisiin ly‑
hyisiin tapaamisiin/treeneihin. Samanlaista trendiä on kuulemma nähtävis‑
sä myös muussa nuorisotoiminnassa. Emme ole siis yksin asian kanssa.
Otan keskusteluista muutaman asian tähän.
Keskusteluissa kävi ilmi, että lasten ja nuorten vaatimustasot ovat tä‑
tä nykyä todella korkealla. Nyky‑yhteiskunnassa on tapana antaa lasten
ulottuville oikeastaan kaikki mitä he haluavat ja loput asiat löytyvät puheli‑
men kautta netistä. Reissuille ja tapahtumiin ei haluta lähteä sillä ”kaikki”
löytyy jo kotoa. Jos vain lähtisivät edes ensimmäisen kerran, voisivat huo‑
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mata suuren eron. Tätä ensimmäistä kertaa ei useinkaan tule, ellei kotoa
kannusteta tai/ja patistella matkaan. Vanhemmat eivät halua pakottaa las‑
taan, jos lapsi ei jotain halua. Miten lapsi voi tietää mitä hän ei halua, jos
hän ei edes tiedä sitä? Toisena asiana nousi tapahtumasta ennen aikojaan
pois lähteminen. Suurimmalle osalle lapsia tulee varmasti jossain kohtaa
koti‑ikävä reissuilla. Näistä on kuitenkin aina selvitty johtajien/vetäjien/ai‑
kuisten rautaisella ammattitaidolla. Jos kuitenkin kotona on luvattu hakea
lapsi tapahtumasta, niin tätähän se lapsi sitten odottaa eikä tapahtumasta
saa enää sen jälkeen mitään irti. Keskusteluissa nousi esiin myös vanhem‑
pien ylisuojelevaisuus, jolloin lasten ei anneta edes lähteä minnekään pi‑
demmälle.
Aurinkotuolissa käydyt keskustelut kuulostavat yllättävän tutuilta,
kun vertaa niitä meidän omaan toimintaan. Keskusteluiden sävy oli enim‑
mäkseen vanhempia ja kasvavaa holhousta syyllistävä. Nämä ovat silti vas‑
ta puolet ongelmasta. Toinen puolisko täytyy löytyä meistä. Yhteiskunta
muuttuu ja niin täytyy meidänkin. Meidän täytyy luoda hyvin matalat kyn‑
nykset tulla mukaan toimintaan ja lähteä tutustumaan reissuihin ja tapah‑
tumiin. Lisäksi toimintamme, toimintatapojemme sekä toimijoidemme
tekeminen riittävän tunnetuksi kotiväelle luo hyvät mahdollisuudet kasvat‑
taa toimintaamme. Riittävä vuorovaikutus johtajien, lasten, nuorten ja van‑
hempien välillä voi olla se ongelman avain mitä kaivataan.

8

1/18
 Hyväksyttiin lippukunnan jäsenlista.
 Valittiin ansiomerkkitoimikuntaan Timo Nurmilo, Jarkko Mäkinen, Valtteri
Käkönen, Ville Käkönen ja Voitto Saarinen.
2/18
 Kiljukotkan toimituksen edelleen puuttuessa johtajisto päätti kutsua koolle
yleisen toimituskokouksen, jossa valmistetaan vuoden ensimmäinen lehti.
 Varustetilausta lykätään yllättävien piilokulujen ilmaannuttua.
 Johtajisto päätti järjestää Yrjönpäiväjuhlan Finlaysonin kirkossa. Tarjolle tulee
munkkeja pullan sijaan.
3/18
 Johtajisto päätti kutsua lippukunnan kevätkokouksen koolle.
 Huhu kertoi, että syksyn lukkouudistuksen myötä varaston avaimia saadaan
rahvaalle jakoon.

Kalenteri
Maaliskuu
21.3.
Lippukunnan kevätkokous
25.3.
Lippukunnan kevätretki
Huhtikuu
13.15.4. Reissuviikonloppu
23.4.
Yrjönpäiväjuhla
Toukokuu
5.5.
Kaste sudenpentukilpailut
9.10.5. Yöralli
19.5.
Akatemia kevätSMkilpailut
19.20.5. Leon Lenkki & Hilkan Kilpa
25.27.5. Johtajaviikonloppu + ROK

Heinäkuu
26.7.29.7. Sudenpentujen kesäleiri
Niinisaaressa
26.72.8. Kesäleiri Niinisaaressa
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Pipa

Kuvat: Anne Hautakangas
ja Milla Kajala

Talvileiri Vahojärvellä 24.28.2.
Talvileiristä kirjoitettiin jo viime numerossa, joten leiriä voi muistella sitä
lukemalla. Niinpä tämä juttu keskittyy leirin esittelyyn kuvien välityksellä.
Kiljukotka ylpeänä esittää: Pipan parhaat otokset.

Korikiipeilyyn tarvitaan paljon koreja. Onneksi
kantajiakin oli leirillä reilusti.
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Kaatuu!

Voi ei, Lassi on tippumassa avantoon!

Mukavan raikkaasta vedestä pääsee ylös naskaleiden avulla.
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Sudenpennut rakentelivat leirillä lintulautoja.

Leiriolympialaissa kilpailtiin tandemhiihdossa.
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Käskynjako menossa.

Leiriolympialaisissa tehtiin myös
korkeita ihmispyramideja.

Spolea naurattaa.
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Ulkopolitiikkaa
Partiotaitokilpailujen sään‑
töihin päätettiin tehdä uudis‑
tuksia. Ilman mitään varoitusta
esille ilmaantui sääntöluonnos,
jonka seuraksena haudankaiva‑
jat vieläkin tasoittelevat edes‑
menneiden
kisailijoiden
myllääntyneitä hautapaikkoja.
Kaikki kynnelle kykenevät kil‑
pailujen ystävät antoivat raken‑
tavaa palautetta muun muassa
sarjajaosta ja kyselivät, olisiko
nihin mahdollista tehdä vielä
pientä viilausta. Sääntöuudis‑
tusta ajanut työryhmä on tois‑
taiseksi ollut kuitenkin niin
luottavainen oman kätensä jäl‑
keen, että kaikki palaute on
kaikunut kuuroille korville. KK
jää odottamaan ensimmäisiä
kilpailuja uusilla säännöillä se‑
kä eritoten juhlallista lohdutus‑
palkintojen jakamista “heille,
joilla ei ole todennäköisesti
14

mahdollisuuksia voittaa samas‑
sa sarjassa kilpailevia fyysisesti
vahvempia vartioita.”
Hämeen Partiopiiri on des‑
poottimaisessa ahneudessaan
esittänyt kevätkokoukselle jä‑
senmaksun nostamista eurolla.
Tämä korotus tulee vähentä‑
mään lippukuntien mahdolli‑
suutta
kerätä
omaa
jäsenmaksuaan, joka sentään
menisi hyvään tarkoitukseen ‑
päivittäiseen partiotoimintaan.
Partion maine edullisena ja kai‑
killa avoimena harrastuksena ei
juuri kiillotu kasvattamalla jär‑
jestötason paperipartiolaisten
tilipussia “työukkojen” kustan‑
nuksella.

Sisäpolitiikkaa
Ensimmäistä kertaa järjestettä‑
vä koko lippukunnan perin‑
teikäs kevätretki kerää yhteen
kaikki lippukuntalaiset sekä
heidän perheenjäsenensä viih‑
tymään monipuolisen ohjelman
parissa Särkänniemen edustalle
sunnuntaina 25.3. klo 10
alkaen. On hienoa, että järjeste‑
tään mahdollisuus osallistua
hyvän mielen tapahtumaan
viihtymään kevätauringon hel‑
liessä kasvoja. KK kokee arvok‑
kaaksi
myös
partiolaisten
perheiden kutsumisen paikalle
tutustumaan partiotoimintaan.
Nähdään Nässyllä!

Kotkat ja Lokit olivat yhdessä
auttamassa
Muumi‑museon
Taikatalven järjestelyissä. Ta‑
pahtuma‑alueelle
Sorsapuis‑
toon pystytettiin muutama kota
ja laavuja, myytiin lettuja sekä
viime hetken innovaationa ra‑

kennettiin talvileiriltäkin tuttu
napakelkka. Vierailijat nauttivat
kauniin talvipäivän siivittämä‑
nä tapahtumasta täysin rinnoin.
KK kiittää ahkeraa talkooväkeä
ja Tampereen kaupunkia tapah‑
tuman sujuvasta läpiviennistä.
KK:n teettämän melko laajan
selvityksen mukaan lehteä teh‑
dään ensimmäistä kertaa isom‑
malla
porukalla
yhden
viikonlopun aikana. Vanhaan
yhden päätoimittajan, parin
apurin ja venyvien aikataulujen
malliin verrattuna uusi systee‑
mi tuottaa paljon enemmän ja
paljon mielipuolisempaa mate‑
riaalia lukijoiden iloksi. Seuraa‑
vaan KK:n superviikonloppuun
toivotaan vielä useampia älyttö‑
miä ideoita omaavia toimittaja‑
nalkuja.
15
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OLETKIN

KILJUKOTKAN SIVUILLA
850 WRC‑AUTON. NYT SINULLAKIN ON

JO VARMAAN HUOMANNUT TÄMÄN

KOMEASTI TUUNATUN

VOLVO

MAHDOLLISUUS SAADA OMASI JA VOIT TUUNATA SEN JUURI SELLAISEKSI

KUIN HALUAT.

SEURAAVALTA

AUKEAMALTA LÖYTYY AUTON PIIRROSKUVA,

JOKA PITÄÄ LEIKATA ULKOREUNOJA MYÖTEN.

(1) AUTON
AUTON. OHJEVIDEON

SINULLA PITÄISI OLLA YKSI

LIIMATTUA OMAN

PÄÄTTEEKSI

AIHIO, JOSTA SAAT TAITELTUA JA

JA AUTON PIIRUSTUKSET LÖYDÄT

KOTKIEN SOMEKANAVILTA TAI NETTISIVUILTA.
PS. KOTKIEN

LEIKKAUKSEN

VOLVOOSI
TOIMITETAAN SINULLE SEURAAVAN KK:N MATKASSA!
NETTISIVUILTA VOIT TILATA

TUNING‑OSIA, JOTKA
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Teksti & kuvat: Timo Nurmilo

FINYMCA 6 Gambiassa

Suurvisiiriä tapaamassa Gambiassa 17.2.3.3.

Graffiti paikallisen NMKY:n
FINYMCA 6 koulutuksen isoin
tapahtuma edessä. Gambian matka!
Kaksi viikkoa Afrikan lämmössä tu‑
tustuen paikallisen YMCA:n toimin‑
taan sekä auringon palvontaan.
Kuulostaa tietenkin vain hyvältä
reissulta.
Olen siis mukana Suomen
YMCA:n järjestämässä kaksivuoti‑
sessa FINYMCA koulutuksessa. Kou‑
lutus on nuorten kansainvälinen
johtajuusohjelma, jossa tutustutaan
YMCA:n monipuoliseen toimintaan
kotimaassa, Euroopassa ja känsäin‑
välisesti. Tämänkertainen matka
suuntautui siis Gambiaan. Gambian
ja Suomen namikalla on pitkä yhtei‑
nen historia erilaisten kehitys‑ ja
yhteistyöohjelmien kautta. Viimei‑
simpänä hankkeena on ollut Dinba‑
lante, jossa tarkoituksena on
vähentää köyhyyttä ja sosiaalista
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eristäytymistä Gam‑
biassa liikuntakas‑
vatuksen
avulla.
Muun muassa tätä
olisi luvassa Gam‑
biassa.
Matkaan läh‑
dettiin varhain Hel‑
sinki‑Vantaalta
ja
Las Palmasin väli‑
laskun kautta, olim‑
me
vihdoin
seinässä
lähtöpäivän loppu‑
puolella Gambian Banjulissa. Kuu‑
muus, mitä olikin jo odotettu, iski jo
heti lentokentällä. Tasaisen tappa‑
vaa veden ryystämistä siis tiedossa
koko reissun ajan. Jo kuitenkin tulo‑
päivän iltana, tervetuliais aterialla,
tuli huomattua, että Afrikan yöt voi‑
vat olla hyvinkin viileitä. Varsinkin
jos on tuulisella Atlantin rannikolla.
Ensimmäinen
kokonainen
päivä Gambiassa kului laiskotellen
Gambia joella. Auringonoton, kalas‑
tamisen ja hirmuisen nestetank‑
kauksen lomassa pääsi onneksi
käymään myös pulahtamassa. Koko
reissu ei tulisi kuitenkaan olemaan
pelkkää auringonpalvomista, vaan
tiedossa olisi tutustumista paikalli‑
seen namikaan ja sen yhteistyökou‑
luihin. Dinbalante‑hankkeseen, niin
lähinamikalla kuin kauempana sisä‑
maassa Somassa. Lisäksi ohjelmassa

Suomi‐Gambia ‐koripallomatsi
olisi tutustumista SOS‑lapsikylään ja
paikallisiin virastoihin, ministerin
tapaaminen, kiertoajelu Senegalin
puolella Fathalan villieläin puistoon
sekä tietenkin tutustumista paikalli‑
seen markkina ja ruokakulttuuriin.
Roskalehdissäkin uutisoituihin tie‑
tynlaisiin turistimatkoihin, emme
tulisi kuitenkaan perehtymään tar‑
kemmin.
Paikallisella namikalla on isot
omat tilat, josta löytyy mm. koulu‑
luokkia, työtiloja, pajoja, kuntosali,
koripallo ja lentopallokentät sekä
hostelli, joka oli vielä tällä hetkellä
vuokrattu eteenpäin. Kuulostaa hie‑
nolta ja mahtavalta paikalta, mutta
täytyy muistaa, että tilojen taso ja
kunto ei aivan länsimaista ole. Esi‑

merkiksi koripallo kentän laidalta
löytyy namikan oma ”kaatopaikka”.
Namikalla nähtiin ja kuultiin nami‑
kanuorten esityksiä namikan toi‑
minnasta sekä pelattiin Suomen ja
Gambian namikan välinen koripallo‑
ottelu. Pistelasku jäi loppua kohden
vähemmälle, mutta Suomi sen voitti,
ainakin tuomarin mukaan. Namikal‑
la piti myös koota pulpetteja, mutta
kaikkien kommelluksien jälkeen se
tehtävä ei jäänyt FINYMCAlle.
Namikan yhteistyökouluista
jäi mieleen lähinnä vankiloita muis‑
tuttavat luokkahuoneet, kalterei‑
neen
päivineen,
järjettömät
opiskelija‑ sekä alilukuiset opettaja‑
määrät. Parhaimmilla kouluilla li‑
säksi myös ATK‑luokat sekä oma
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Matka toi mu‑
kanaan ison annok‑
sen
tutustumista
paikalliseen kulttuu‑
riin ja paikalliseen
väestöön. Kaupusteli‑
jat, rantaelämä, ra‑
vintolat, yöelämä ja
ihmiset olivat mahta‑
via kokemuksia joita
ei kovin usein pääse
Kaira Konkon partiolaiset iltanuotiolla
kokemaan. Tutustu‑
miset
paikallisten
kasvimaa, josta osa olikin itse rehto‑ kanssa sekä hyvät ja syvällisetkin
rin. Opiskelijat olivat kuitenkin hy‑ keskustelut oman ryhmämme sisällä
vin iloisen ja ahkeran oloisia.
olivat mitä mieleenpainuvampia.
Somaan teimme kahden päi‑ Asioita pääsi näkemään aivan eri
vän reissun. Soma sijaitsee noin 170 näkökulmasta kuin täältä Suomen
rannikolta itään sisämaassa. Somas‑ lintukodista. Jälleen kerran oli vain
sa yövyimme Kaira Konko Scout todettava, että ne asiat mistä me itse
Lodgessa. Päältä päin ei pystynyt sa‑ täällä Suomessa riitelemme ja väit‑
nomaan ketkä siellä olivat partiolai‑ telemme, ovat hyvin pieniä pieruja
sia, mutta pienen ja sitäkin tuulessa. Päällimmäisenä asiana jäi
rohkeamman tutustumisen jälkeen mieleen aurinko, ihmisten hyvän‑
selvisi noin puolien paikalla olleiden tuulisuus ja kohteliaisuus sekä tois‑
lasten ja nuorten olevan mukana ten huomioonottaminen.
partiotoiminnassakin. Loput olivat
Vaikka Gambian matkaa tässä
sitten niitä EVP:tä (ei vielä partiolai‑ muodossa suosittelen lämpimästi
sia). Somassa tutustuimme Dinba‑ kaikille, en itse silti välttämättä heti
lante‑projektiin istuttamalla mm. seuraavaa matkaa suuntaa Gambi‑
jokainen oman hedelmä puun ja aut‑ aan. Kaikille halukkaille voin pitää
tamalla kasvimaan kastelussa. Jän‑ vielä tarkemman presentaation ihan
nittävin
kokemus
syntyi valokuvien kanssa. Toivottavasti
paikallisessa
terveyskeskuksessa seuraavaan FINYMCA koulutukseen
vieraillessamme, kun vuohet käveli‑ saadaan taas joku kotkista mukaan.
vät vapaasti ympäri keskusta ja la‑ Koulutus muuten alkaa jo heti ensi
boratorion
hoitaja
esitteli vuoden alussa ja haku on tämän
veripankkia kuin mitäkin rihkama‑ vuoden syksyllä.
tavara hyllyä.
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PTkisojen sääntöuudistus:
Kiljukotkan vastine

Teksti: Ville Vaarala
Kuva: Jussi Käkönen

Me Tampereen Kotkissa olemme hankkineet mittavan palkintokokoelman
ja voittaneet enemmän partiotaitojen suomenmestaruuskilpailuja kuin
mikään muu lippukunta. Näillä meriiteillä Kiljukotkan toimitus katsoo
olevansa hyvinkin pätevä kokoamaan vastaehdotuksen maanlaajuista
kohua herättäneelle partiotaitokisojen sääntöuudistusehdotukselle.

Sarjajako

Nykyinen ja ehdotettu sarjajako kaipaa kovasti uudistusta. Me
toimituksessa haluamme viedä ehdotetun rekursiivisen, Inception‑
elokuvaan viittaavan, sarja sarjan sisällä sarjajaon vielä pidemmälle.
Ehdotuksemme uudelle sarjajaolle onkin vain yksi “suljettu” sarja.
Suljetussa sarjassa ei ratkota mestaruuksia, mutta sarjan sisältä valitaan
paras sudenpentulauma, seikkailijavartio, tarpojavartio, vaeltajavartio ja
aikuisvartio. Suljetussa sarjassa laumat ja vartiot etenevät viidellä eri
radalla, mutta tasapuolisuuden nimissä kaikki kisaajat suorittavat
tismalleen samat tehtävät. Lisäksi kustakin mestaruusluokasta valitaan
luokan sisältä laumat ja vartiot seuraavien palkintojen voittajiksi:
tsempparipalkinto, säälipalkinto ja lohdutuspalkinto.

Sallitut varusteet

Kisojen järjestäminen on vaativaa puuhaa. Järjestelytaakkaa helpottaisi
suuresti, jos kisaajat toisivat tehtävissä käytettävät materiaalit, tarvikkeet
ja työkalut mukanaan. Uusissa säännöissä siis kieltäisimme järjestäjiä
hankkimasta kilpailuun lainkaan materiaaleja, tarvikkeita tai työkaluja.
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Tehtäväryhmät
Samanlaiset ihmiset: Kaikki ihmiset ovat samanlaisia ja eroja on turha
lähteä hakemaan sukupuolen, uskonnon tai minkään muunkaan tekijän
perusteella.
Yllätys: Tehtäväryhmän nimi kertookin jo kattavasti tehtävien sisällöstä.
Ilmapartio: Ilmailuun ja partioon liittyviä tehtäviä
Maapartio: Eri maalajeihin ja partioon liittyviä tehtäviä
Meripartio: Merenkulkuun, aluksiin ja partioon liittyviä tehtäviä

Listatut tehtävät ovat pakollisia kaikissa kilpailuissa, mutta toimitus
kehottaa kilpailun järjestäjiä harkitsemaan myös erillisiä tehtäväryhmiä
esimerkiksi nettipartiolle ja ei‑vielä‑partiolle.

Ilmoittautuminen

Suurin syy kisojen osallistujamäärien laskuun on mutuilun perusteella liian
pitkät ja vaikeat ilmoittautumislinkit. Uusissa säännöissä linkkien pituus
määrätään enintään 10 merkkiin ja kaikki erikoismerkit linkeissä
kielletään. Tällä muutoksella odotetaan kisojen osallistujamäärien
kasvavan vähintään 200% heti sääntöjen tultua voimaan.

Näin mittavan palkintokokoelman turvin kelpaa huudella.

25

Teksti ja kuvat: Juho Virtanen

KK testaa: Spolestojumppa

Spolesto‐jumppa on kovaa urheilua.
Haluatko päästä kesäksi rantakuntoon Niinisaaren ympäriuintia varten?
Vai onko ikuinen haaveesi ollut saada yhtä isot rintalihakset kuin eräällä
Nurmilon suvun gorillalla, mutta mikään määrä reeniä ei ole tuottanut
haluamaasi lopputulosta?

Ei hätää, ei tämäkään! Tällä Spoleston ohjaamalla jumpalla olet hapoilla jo
ennen kuin se edes alkaa.
Jumppa on hyvin yksinkertainen ja sopii kaikille ikäkausille. Jumpan
ainoana rajoittavana tekijänä on ehkä siihen tarvittavat välineet, joita ei
joka taloudesta löydy. Mukaan tarvitset:
‑1kpl Spolesto (oman elämänsä Valtteri Hyvönen)
‑1kpl Spolen Volvosto, kuivapaino <1600kg
‑4kpl nastarengasta
‑8kpl nastaa (renkaissa)
‑600kg kalustoa (PJ‑teltta, kamina, kupariputket yms.)
‑7kpl kulukorvauslomaketta (bensaa, jäähdytintä yms. varten)
KK:n testaaman Spolesto‑jumpan kulku on seuraava:

1. askel: Valmistelu
Houkuttele Spole ja Volvosto paikalle jonkun tekosyyn, kuten
seikkailijareissun avulla. Jos Spolesto ei suostu, lahjo Spole kahvilla. Juo
itsekin kahvia, mieluiten liikaa, että hapottaa.
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2. askel: Alkulämmöt
Kanna koko 20 hengen reissun tavarat Volvostoon. Muista olla
vähentämättä vaatetusta, jotta saat mukavasti joka paikan hikoamaan. Istu
alas pelkääjän paikalle ja odota.

3. askel: Törmä RAW 2300kg
Kuten kaikki kunnon autot, myös Spoleston Volvo kuluttaa bensiiniä
9l/100m ja renkaiden täyttöväli on siinä päivän hujakoilla. Tästä syystä
illan treenipaikaksi valikoitui ABC Kalevan ympäristö. Pienen etsinnän
jälkeen löytyikin jo hyvä ensimmäinen paikka, jossa oli tasaisen hyvä suhde
haastavuuden ja yleisömäärän kanssa.
Spolesto otti Volvon, painoi kaasua, ajoi Teiskontielle (katso havainnekuva)
ja pysäytti renkaat tukevasti uraan. Spole näki, että näin on hyvä. Ennen
urheilusuoritusta valmentaja‑Spolesto testasi kaasulla, että tässä todella on
potentiaalinen paikka. Spolesto nyökkäsi, että nyt mennään.
Paineet onnistumisesta olivat suuret, kun toistasataa autoa pysäytti
valtaväylälle kannustamaan meitä. Spolesto aloitti edestakaisen
heijaamisen urassa ja minä työnsin Volvostoa kaikilla voimillani. Puolen
minuutin Via Dolorosan jälkeen auto nousi urasta kuin Spol‑lintu tuhkasta.
Tunsin olevani voittaja. Autoilijat tööttäilivät meille suosionosoituksiaan.
Sitten Spole peruutti 1,5m ja pysäytti eturenkaat seuraavaan uraan.

Spolesto‐jumppa ei ole yksilölaji, vaan siinä tarvitaan
koko joukkueen panosta.
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4. askel: Sama homma uusiksi
Tööttäilevien autoilijoiden määrä kasvaa. Ura on syvempi kuin edellinen.
Lopulta Volvo lähti irti, kun koko sielulla nosti.

5. askel: Uudet haasteet
ABC Kalevalta päästyämme luulin illan jumpan olevan loppu. Kuinka
väärässä voikaan pieni ihminen olla. Taajamasta päästyämme Spolesto
päätti väistää vastaantulevaa seikkailijan vanhempaa, tietysti hieman
penkan puolelle. Onneksi kyseinen herra oli avulias, joten
työntövoimamme tuplaantui hetkessä! Hapotti silti.
6. askel: Loppusilaus
Sitten Spole jäi määränpään parkkipaikallekin jumiin.
Nykytilanne:
Volvossa on uudet renkaat.

Jäinen ura

Havainnekuva Spolesto‐jumpasta
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Tulevat kisat
HP:n kevätmestaruuskilpailut:
Leon Lenkki LXV ja Hilkan Kilpa XLIX
(Kotkien ja Lokkien järjestämä)
19.‑20.5.2018 Tampereella
www.tampereenkotkat.fi/leon‑lenkki‑2018
Sininen, punainen, ruskea ja harmaa sarja
Lisäksi kevyempi ja rennompi vaaleanpunainen sarja
Hakkapeliittojen matkassa
21.4.2018 Hämeenlinnassa
www.hp.partio.fi/kalenteri/kevatkisa2018
Oranssi ja vihreä sarja

SP:n kevätmestaruuskilpailut:
Akatemia
19.5.2018 Kouvolassa
www.akatemia.webnode.fi
Oranssi ja vihreä sarja
Lisäksi rennommat kirjava ja violetti sarja

SP:n syysmestaruuskilpailut:
Mökkitiä
29.‑30.9.2018 Tampereella
www.mokkitia2018.wordpress.com
Sininen, punainen, ruskea ja harmaa sarja
Lisäksi kevyempi ja rennompi vaaleanpunainen sarja
Oranssi ja vihreä sarja: Viisi 12‑17‑vuotiasta jäsentä
Sininen ja punainen sarja: Neljä 14‑18‑vuotiasta jäsentä
Ruskea ja harmaa sarja: Kolme vähintään 18‑vuotiasta jäsentä
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Seikkailijoiden yhteisreissu
Teiskossa 2.4.2.

“It’s gonna be huge” totesi
seikkailijoiden
(ja
tarpojien)
yhteisreissunjohtaja Juho Virtanen
kylmänä tammikuisena keskiviik‑
koiltana aloittaessaan kunnianhi‑
moisesti
vuoden
suurimman
seikkailijareissun suunnittelua. Täs‑
sä hieman kyseisen n. 1,8 päivää
kestäneen reissun tapahtumista en‑
simmäisessä persoonassa.

Teksti: Mikko Häyrinen
Kuvat: Juho Virtanen

0. Osa

Pre‑reissu oli omalta osaltani
oikein rattoisaa, sillä minun ei tar‑
vinnut tehdä mitään missä olisi tar‑
vittu
aivoja,
vaan
pääsin
hinkkaamaan kattilaa rautapölystä.
Minua ei melkein saatu kyseisestä
kattilasta eroon, koska halusin kiil‑
lottaa kattilan sataprosenttisen hei‑
jastavaksi.
Rautapöly varmaan kulkeutui
aivoihini hengitysilman kautta ja
vaikutti tajuntaani kattilamyöntei‑
sellä tavalla.
1. Osa

Reissun alku oli hyvin nor‑
maali. Kuljimme jalan yöpymispai‑
kalle ja kuljetimme tavaramme
ahkiossa. Matka oli lyhyt, mutta kul‑
ki kaikkien elementtien läpi. Paitsi
tulen. Onneksi...
Määränpäähän saapumisen
jälkeen aloitimme työt. Oli avannon
kairaamista, teltan viemän alueen
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"Pois alta!"
raivaamista, samaiselle alueelle tel‑
tan pystyttämistä ja muita puhteita.
Yhdessä vaiheessa viisas
työnjohtajamme totesi, että työ va‑
pauttaa. Tämä resonoi minussa sy‑
västi, mikä selitti sen, että suurin
osa tekemistäni töistä todettiin
myöhemmin tarpeettomiksi samai‑
sen työnjohtajan toimesta kjeh kje‑
hiä yllyttävällä tavalla.
Iltasyömisemme koostui van‑
hojen hyvien perinteiden mukaan
makkarasta ja muista sisälmyksiä
panssaroivista ruokatuotteista, joita
oli yllättävästi juuri sopiva määrä.

Ruokailun jäl‑
keen olikin hyvä aika
mennä nukkumaan
ja uneksimaan siitä
kaikesta tervehenki‑
sestä ja ihan normaa‑
lin turmelevasta mitä
huomenna tulee ta‑
pahtumaan.
(Jos ette tiedä
niin ahkio on hyöty‑
käyttöön tarkoitettu
pulkka. Pulkka on
taas ahkiosta muo‑
toutunut huvitteluvä‑
line.)
2. Osa

Teiskon VPK kävi reissussa opettamassa
alkusammutusta. Seikkailijoilta sujui
hienosti niin liekehtivän kattilan kuin
palavan ihmisenkin sammuttaminen.

Herättyämme ja aamupalalle
päästyämme totesimme päivän ole‑
van lämpöisyyden kannalta anoma‑
lia nyky‑Suomen talvessa. Nimittäin
ulkona ei tehnyt mieli liikkua ilman
hiostavia paitoja, vaikka tätä olikin
tapahtunut viime iltana. Ei. Lämpö‑
tila oli enemmänkin sellainen, että
kahvi alkoi jo jäätyä ilmassa ennen
kuin se koski kuppiin. Noh ei ehkä,
mutta onnistuin kyllä saamaan itse‑
ni sairaaksi.
Päivän ohjelma koostui nor‑
maalista sellaisesta. Eli siis suunnis‑
tuskilpailusta,
ruuanlaitosta,
opettavaisista tuokioista, deadma‑
neilystä ja niin edelleen. Opetustuo‑
kiosta sen verran, että se käsitteli
paloturvallisuutta ja mitä tehdä kun
ihminen syttyy tuleen. Ketään ei va‑
litettavasti sytytetty tuleen vaikka

sitäkin ehdotettiin. Illalliseksi ajatel‑
tiin pilkittyä kalaa, mutta kalaa ei
tullut, joten päädyimme valmisjau‑
helihapihveihin. Päivä ei ollut tapah‑
tumarikas, mutta ihan kelpo.
3. Osa

Heräsin sunnuntaiaamuna rä‑
käisenä ja eiliset kipeyden aaviste‑
lutkin
olivat
kasvaneet
ihan
vakuuttaviksi, joten reissun loppu ei
ollut erityisen mukava. Osaatte var‑
maan arvata mitä reissun lopussa
tapahtuu.
“It was huge” arvioi reissunjohtaja
Juho Virtanen leutona maaliskuise‑
na lauantaina Tampereen Kotkien
kololla Pamauksella pohtiessaan pi‑
täisikö reissusta jo kirjoittaa partio‑
johtajan peruskurssin harjoitustyön
raportti.

31

Tulokset
Pehtoori, HP:n talvimestaruuskilpailut Lopella
Vihreä sarja (Max. 60 pistettä):
1. Ilwes, TaKo
48.6

Punainen sarja (Max 80 pistettä):
3. Er‑Ha, TaKo
36.2
Harmaa sarja (Max 100 pistettä):
4. Nu‑Ha, TaKo
66.3
(Vaeltajasarjan voittaja)

Ukko 2018, SP:n Talvimestaruuskilpailut Vantaalla
Vihreä sarja (Max. 80 pistettä):
1. Ilwes
57.5
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Löytötavarat

Teksti: Jussi Käkönen
Kuva: Voitto Saarinen

Perjantaina 9.3. Voitto löysi Clasun vierestä puusta
roikkumasta harmaan kotkahuivin. Huivi on otettu
talteen ja sitä voi kysellä lippukunnanjohtajalta. KK
muistuttaa, että niin omista kuin yhteisistäkin tavaroista
kannattaa pitää huolta, ettei niitä tarvitse keräillä
talteen ympäri kaupunkia. Tavarat olisi luonnollisesti
hyvä myös nimikoida, jotta ne mahdollisen katoamisen
jälkeen löytävät takaisin oikeille omistajilleen. Voitto
päivystää kuitenkin varmuuden vuoksi jatkossakin
kaupungilla ja etsii kotkilta hukkuneita vaatekappaleita.
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”Laitetaan siihen keskiarvo, niin ei tuu valehdeltua hirveesti kumpaankaan
suuntaan.”
‑ Spolen kommentti olemattomasta samoajatoiminnasta
”Käskettiinkö sut siihen vai onks toi luontainen vietti?”
‑ Alisa tiskaa Pamauksella
”Tuli aika romanttinen fiilis. Lassi, suudellaanko?”
‑ Spole ihastelee auringonlaskua johtajistossa

”Kakkostyypin diabetes tulee siitä, kun polttaa hirveesti tupakkaa ja leikkii
Snoop Doggia.”
‑ Seikkailija valistaa muita reissussa
”Leirinjohtajalla on yleensä ollut valta päättää ohjelmasta hyvin pitkälle,
kun vaan kunnioittaa sitä mitä on aina tehty.”
‑ Yliakela Matti etsii sudenpentujen leirille johtajaa
"Aika hyvin saatiin tää lehti 12 tunnissa valmiiksi."
"Joo, aika nollasta lähdettiin kun ei ollut mitään valmiina eikä suunniteltuna
ennen tätä, paitsi ne Timon pari juttua."
"Oikeastaan lähdettiin siis vähän nollan alapuolelta kun oli ne Timon jutut."
‑ Toimituksen pohdiskelua valmiin lehden ääressä
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Se on lehti,
se on lehti,
se on joo.

