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Ville Vaarala, päätoimittaja
Lassi Kirjalainen, toimitussihteeri
Mikko Häyrinen, toimittaja/ajattelija
Ville Käkönen, vastaava päätoimittaja
Tämäkin lehti on toimitettu Pamauksessa turbotoimitusviikonlopussa talkoovoimin.

3

Pääkirjoitus
Keväiset luonnon jäät ja auringonpaiste on mitä loistavin (teko)syy kaivaa
hokkarit, kaunoluistimet tai retkiterät naftaliinista ja lähteä ulos sirklaamaan. Meidän tamperelaisten kelpaa, kun Näsijärven retkiluisteluradalle
pääsee aivan keskustan tuntumasta. Mainittakoon silti, että jäät ovat olleet
nyt mitä mainioimmat myös huolletun radan ulkopuolella.
Retkiluistelu on siitä hieno laji, että harrastuksen aloittamiseen ei tarvita sen
ihmeempiä varusteita. Jokapojan hokkareilla ja naskaleilla pääsee pitkälle.
Urheilua luisteluun voi sisällyttää juuri sen verran kun itselle sopii. Sopivan
rauhallisesti edeten ehtii nauttia auringosta, maisemista ja vaikka kahvista
Siilinkarilla. Lenkkeilystäkin luistelu menee, kun potkii hieman kovampaa ja
liukuu sulavasti ohi radan vieressä hiihtävistä ja kävelevistä kansalaisista.

Aina eivät jäät ole olleet luisteltavassa kunnossa tänä talvena. Seikkailijareissussa Pukalaan jäällä eteneminen oli suksillakin hankalaa, kuten suksilla
eteneminen yleensä on. Jään päällä ollut hanki petti suksien alla ja hangen
alainen vesisohjo imeytyi +4°C-asteisena monoihin.
Kehotankin käyttämään hyväksi tilaisuudet, kun aurinko paistaa ja keli ei
taistele luonnossa liikkumista vastaan. Lehden ilmestyessä jäät saattavat
Tampereen leveyspiirillä olla jo heikkoja, joten toistamiseen, menkää luontoon liikkumaan hanakasti silloin, kun kelit suosii!

Ville Vaarala
Kiljukotkan päätoimittaja
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Johtajisto järisee:
Ville Käkönen, LPKJ

Vuoden vaihduttua vaihtui myös
aikakausi Kotkissa Timon luovutettua
lippukunnanjohtajuuden
minulle. Kiitos Timolle kaikista
näistä viidestä vuodesta kotkien
johdossa - tästä on hyvä jatkaa!

Lippukunnanjohtajan
vaihduttua
vaihtuu myös tapa johtaa Kotkissa
SP:n johtokolmikko mallin tullessa
toden teolla käyttöön. Vastaisuudessa
lippukunnanjohtajana vastaan hallinnosta ja taloudesta, ohjelmajohtaja
Janin vastatessa, että lippukunnan
toiminta on laadukasta ja partio-ohjelman mukaista. Pestijohtaja Henkka
huolehtii, että kaikissa pesteissä on
tekijät ja että he voivat hyvin. Käytännössä siis vanha lippukunnanjohtajan
pesti on jaettu kolmelle henkilölle.
Malli hakee vielä hieman muotoaan
ja meillä kaikilla on varmasti opeteltavaa sen sisäistämisessä. Uskon
kuitenkin, että tällä järjestelmällä
voimme tulevaisuudessa tehdä vieläkin laadukkaampaa toimintaa ja
varmistaa, että meillä on jatkossakin
#parastapartiotatampereella.
Namikan myytyä Nikaman talon on
johtajisto kokoontunut vuoden alusta
lähtien Pamauksen takkahuoneella.
Kokoukset hakevat vielä muotoaan
saunan poistuttua ohjelmasta, mutta

eiköhän ajan kanssa uusia perinteitä synny. Muuten johtajistossa menee hyvin nuorten johtajien otettua
esimerkillisesti vastuuta. Kaikkiin
tapahtumiin ja projekteihin on löytynyt innokkaita vastuuhenkilöitä ja
muutenkin yhteishenki on korkealla.
Kiitos siitä kuuluu kaikille johtajiston
jäsenille!
Jatketaan samaa tahtia kohti kesää!
Kovaa ja korkealle,
Ville

5

Ulkopolitiikkaa
Lukkoremontti on Pamauksen osalta jo selvästi loppusuoralla. Avaimet
sopivat jo kaikkiin partiotilojen oviin,
mutta riippulukkojen avaaminen
avaimilla on vielä mahdotonta. Myöskään varaston käytävälle ei uudella
avaimella pääse muuten kuin hankalasti. KK salamamediana raportoi
heti, kun loputkin lukot toimivat kuten pitää.

Vuosittaisen Hämeen pPrtiopiirin
marssikilpailun taso on selvästi kovassa laskussa. Kotkat ei viime vuonna osallistunut koko kilpailuun ja silti
marssikilpailun kiertopalkinto on
pysynyt Pamauksessa takan reunalla.
Tänä vuonna palkintoa on tarkoitus
ulkoiluttaa Tampereella järjestettävässä partioparaatissa ja jatkaa perättäisten marssikilpailujen voittoja.
Antiikin kreikkalainen historioitsija
Herodotos yrittää horjuttaa Kotkien
ansioita ja esittää, että telttasaunan
keksiminen olisi tapahtunut jo pari
tuhatta vuotta sitten. Historiankirjoituksen mukaan barbaariset skyytit
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ovat löylytelleet kuumien kivien ylle
pystytetyissä teltoissa jo ajanlaskun
alun aikoihin. Ensimmäiset varmat
havainnot telttasaunasta ovat kuitenkin peräisin vuodelta 1929 Kotkien
kesäleiriltä. KK pitää mahdollisena,
että ensimmäisen telttasaunan keksineet skyytit ovat olleet tamperelaisia
NMKY-partiolaisia aikamatkalla Volgan mutkassa.

Sisäpolitiikkaa
Johtajistojen pitäminen Pamauksessa on sujunut varsin mukavissa
merkeissä. Kokousten kesto on ollut esimerkillisesti lyhyempi kuin
Nikamalla pidetyissä kokouksissa.
Ainoastaan paheksumme johtajistosaunan puutetta. Ehkä seuraavan
johtajiston tarjoiluista vastaava johtajiston jäsen lämmittää saunateltan
sisäpihalle.
Talvileiri oli suurmenestys, kiitos mahtavan leirinjohtajan ja Kotka-Lokki-yhteistyön! Leiriläispalautteesta nousi vahvasti esille kaipuu
Heimolaan, jossa kaikki oli paremmin, paitsi leirin ohjelma. KK haastaa
kuitenkin tulevat talvileirin johtajat
luovempaan paikanvalintaan. Onko
talvileiriä koskaan kokeiltu järjestää
esimerkiksi Konsulinsaaressa?
Isännän mukaan Pamauksella on ollut kiitettävän siistiä. Puoliksi syötyjä eineksiä ei ole löytynyt kaapeista
tai penkkien alta. Keittiön astiatkin
joku on osannut tiskata omatoimisesti, koska keittiössä on havaittu

puhtaita astioita vaikka isäntä ei ole
ollut tiskaamassa.

Nykytilanne partiotaitokisojen suhteen on surullinen. Laaja palkintokokoelma ei laajene enää entistä
vauhtia eikä nuoremmilla kotkasukupolvilla ole kisaaminen verissä
- mikään ei ole enään kuin ennen.
Onneksi johtajisto on havahtunut tilanteeseen, jossa erilaiset sahatkaan
eivät riitä takaamaan palkintokokoelman eksponentiaalista laajenemista. Kilpailuvastaavalla on nyt
kovat paineet ilmoittaa voittavia vartioita kilpailuihin kaikkiin sarjoihin.
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PAMAUKSELLA
1/2019
- Pohdittiin saunamahdollisuutta johtajiston jälkilöylyihin
- Johtajisto järjestyi ja hyväksyi johtajiston pestikuvaukset
- Aloitettiin juhlavuosivastaavien pestihaku
- Päätettiin siirtää kuva-arkisto Google Photosiin

2/2019
- Ilmoitetiin kuva-arkiston muuttaneen intraan
- Käytiin läpi Kotkien viestintäsuunnitelma
- Päätettiin hakea Waldemar von Frenckelin säätiöltä avustusta perhepartioon
- Päätettiin talkoilla Muumien taikatalvessa
- Ville Vaarala kertoi ryhtyvänsä järjestämään 100-vuotisjuhlaa

3/2019
- Keskusteltiin mahdollisesti nimimuutoksesta Y-Scouts Tampereen Kotkiksi
- Keskusteltiin syksyn seikkailijakisojen järjestelyvastuusta
- Päätettiin osallistua Reissu 2019 -paraatiin Voitto Saarisen johdolla
- Päätettiin pitää puhuttelu kilpailu- ja tarpojavastaaville PT-kilpailuista
- Päätettiin ostaa 500 kynttilää myytäväksi joulumyyntikampanjan yhteydessä
- Kommentoitiin Y-Scouts-merkkiä
- Päätettiin kutsua kevätkokous koolle 16.4. klo 19.15
- Valittiin kevätkokouksiin edustajia
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Kinkunpolttajaiset 2019
Teksti: Kivi Vaahtera

Perinteiset Kinkunpolttajaiset pidettiin taas kerran tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Reissussa
poltettiin joulukinkun viimeisetkin
rippeet.

nät höpistyämme suuntasimme kohti
viimeistä määränpäätä - Kortejärven
leirikeskusta.

Heräsimme lauantaina kauniiseen
ilmaan ja linnun lauluun. Rapeat aamukahvit juotuamme ja porisevat
puuromme syötyämme purimme teltan ja valmistauduimme edessä siintävään hiihtoon.

Nukkumaan mentiin hyvissä ajoin,
sekä nauttien.

Kotkien ja Lokkien samoajien perinteiseen talvireissuun lähdettiin
perjantaina 4.1. Pamaukselta. Autoilla suunnattiin Teiskon tuttuun
mastoon, jossa pääsimmekin jo heti
ensimmäisenä iltana hiihtämään
Kaulamoiselle. Yöpymispaikalle saavuttuamme pystytimme puolijoukkueteltan.

Hiihtelimme kauniissa Teiskon maastossa Kaukaloiselle nauttimaan ravitsevaa lounasta kiintolaavulla.
Iltapäiväkahveet juotuamme ja höpi-

Muutaman verkkaisen kilometrin
hiihdettyämme
saavuimme
viimein märänpäähämme. Siellä
pääsimmekin heti töihin. Puuta kannettiin, kunnes viimein pääsimme
sisälle lämpimään mökkiin. Loppupäivä otettiinkin rauhassa makoillen,
jengaa pelaten ja tietenkin saunoen.
Myös joogaa oli tarjolla. Asia erikseen
kuka sitä sitten loppujen lopuksi harrastikaan.

Sinä samaisena yönä Suomi voitti
nuorten jääkiekon maailmanmestaruuden. Hyvä Suomi!
Sunnuntaina pääsimmekin lähtemään kotia kohtia siivottuamme jälkemme.
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Vastauksia partioon, maailmankaikkeuteen
ja kaikkeen muuhun sellaiseen:

KINOS-19 TALVILEIRI - FIILIKSIÄ JA JÄLKIAJATUKSIA

Kinos19 alkoi kuten melkein mikä
tahansa suurelta osin alle 20-vuotiaille suunnattu useamman päivän
tapahtuma, nimittäin tilausajobusseilla käydyllä matkalla esteettisesti
70-luvulle juuttuneeseen leirikeskukseen, jonka käytävillä voi vieläkin kuulla minkälie circa 2003
rippikoulun käyneen Samin pärinänhuudot. Keskuksen sisällä eivät
kuitenkaan nukkuneet muut kuin
pienimät sudenpennut. Ruokailu
tosin tapahtui aina sisällä, muuten
kuin PERINTEIseeN PARTioTYllin1!!!
järjestettyjen kisojen ja leirinuotion
aikana. Leirinuotion, jolla syötävä
ruoka oli vartioiden itse metsästettävä, symbolisesti ruokakasseja
suunnistamalla tietenkin. Ja kisojen,
joiden ruokarastilla tuli valmistaa
kasvisruokaa jään päälle rakennetul-
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la nuotiolla. Kisoissa mukanani ollut
seikkailijakatras jaksoi päivän yllättävän hyvin, ottaen huomioon, että
puolelta heistä puuttui suksivoide.
Yleisesti ottaen leiri oli, jos ei puhdasta riemunrallatusta, niin ainakin
suurimmilta osin positiivinen kokemus, jota uskoisin useimpien ihmisten ainakin pitkällä tähtäimellä
muistelevan positiivisesti. Se myös
sementoi partion paikan, jos ei nyt
PaRhAIMPANA mAHDOlliSENA HArrAStukSENA!!1!, niin ainakin yhtenä
hyvällä tavalla omalaatuisimmista.
Kinos19:sta esimerkiksi saattoi tai
ei saattanut tapahtua napakelkalla
alasti-ajelua.
- Mikko Häyrinen, ajattelija

Emännän vinkki:
Ravintolavaunuspesiaali
Tarvikkeet:
- Kananmunia 1+
- Pekonia 3+
- Croissantteja 1+
Lisäksi:
- paistovehkeitä
- rucolan tai koivun lehtiä

Valmisteluja
Valmistelevat toimitukset:
- Croissantit. Nämä voi hankkia valmiina paikallisesta leipomosta, puolivalmisteena pakkasesta tai leipaista
kokonaan itse.
- Pekoni & kananmunat. Paista kaValmis annos
nanmunat häränsilmiksi pekonien
kanssa nuotio- tai tavallisella paistinHalkaise croissantit. Sivele molem- pannulla.
mille leikkuupinnoille pekonirasvaa tai ihraa. Asettele pekonisiivut
itä-länsisuuntaisesti
halkaistulle
croissantille
Aseta paistettu kananmuna päälle,
tarjoile heti. Croissantin voi syödä
arkisesti lautaselta tai polvelta, mutta juhlahetkiin Piirin marssikilpailupalkinto on mitä mainioin. Kattauksen kruunaa ruokailutilaan levitellyt
rucolan tai rauduskoivun lehdet.

Tarjoiluehdotus
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Y-Scouts-evankeliumi
Teksti: Ville Vaarala

Tapahtui näinä päivinä, että Tamperelaisten NMKY-partiolaisten tietoon
tuotiin toive ja suunnitelma Y-Scouts
toiminnan paremmasta näkyvyydestä partiotoiminnassa. Nykyisellään
Y-lippukuntia on hankala nähdä ja
erottaa otsalla (tai silmälläkään)
esimerkiksi
partiotaitokilpailujen
tuloslistoilla muista partiolippukunnista. Toisaalta joidenkin asiantuntijalausuntojen mukaan NMKY- tai NNKY-tausta ei tule nykyään riittävän
selvästi esille Y-lippukunnissa partiouransa aloittaville sudenpennuille.
Ratkaisuksi on suunniteltu Y-Scouts
lippukuntien nimiin lisättävää täsmennystä, josta selviää, että kyse on
Y-Scouts-lippukunnasta. Samanlaisia
nimeämispaineita on havaittavissa
myös Tampereen NMKY:n Pirkanmaan musiikkiopiston suhteen.
Tampereen NMKY:n lippukuntalehden toimitus päätti viedä tätä ajatusta
pidemmälle ja valmistella logoehdotuksia kaikkien Y-Scouts-lippukuntien käyttöön. Näillä logopohjilla
nimiuudistus voidaan viedä erittäin
nopeasti läpi - toimituksen näkemyksen mukaan maanlaajuinen NMKY-,
NNKY-, KFUM- ja KFUK-lippukuntien
nimien vaihtaminen on mahdollista
jo tällä kevätkokouskierroksella.
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Ensimmäisenä vaihtoehtona on
erittäin virallisen näköinen muunnelma Suomen Partiolaisten lippukuntalogopohjasta. Logon suunnittelussa tärkeimpinä tavoitteina oli
Y-Scouts ja partiotoiminnan näkyville tuominen. Logon Y:ksi valittiin Suomen NMKY:n Y. Kirjasin on
esteettinen, dynaaminen ja tunnistettava myös hennosti kallistettuna.
Punainen väri sopii hyvin Suomen
Partiolaisten sinisen värin kanssa.
Toisen ehdotuksen pohjaksi valit-

tiin Tampereen NMKY:n partiotiloissa tehdyn tiedonhaun perusteella
Scottsdaleläisen Y Scouts -rekrytointitalon logo ja heidän käyttämä, erittäin toimiva, Roboto Light –kirjasin.
Slogania ei lähdetty muuttamaan,
koska Y-Scouts-toiminta on voimauttavaa ja merkityksellistä. Partiotoiminta on luonteeltaan vahvasti
tapahtumaprojektivetoista. “Hiring”
voidaan siis ymmärtää tässä yhteydessä pestirekrytointina.

Viimeisenä halusimme auttaa myös
Pirkanmaan musiikkiopistoa logon päivittämisessä. Näimme tässä kohtaa myös mahdollisuuden
Y-Scouts-partiotoiminnan
tunnettuuden parantamiseksi myös muusikkopiireissä. Jatkossa Pirkanmaan
musiikkiopisto voisikin siis olla
Y-PMO-Scouts musiikkiopisto.
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Kotkat Himalajan rinteillä
Teksti ja kuvat: Henri Backman ja Timo Moilanen

Lentokentällä on iloisia ja osin jännittyneitä ilmeitä, kun 40 partiolaista
on hetken päästä lähtemässä kohti
Nepalia ja lähes kuukauden seikkailua. Tampereen Kotkista joukossa on
Timo Moilanen ja Henri Backman.
Ennen lentokentälle saapumista takana on ollut kolme ennakkotapaamista, joissa on tutustuttu Nepalin
kulttuuriin ja ruokiin ja harjoiteltu
muun muassa kieltä ja ensiapua.
Timo on valittu lähes 80 hakijan
joukosta mukaan matkalle. Henkka
kuuluu staabiin vastuualueena terveys- ja turvallisuus, joten Henkan
valmistautuminen on alkanut jo lähes puoli vuotta ennen ensimmäistä ennakkotapaamista helmikuussa
2018. Yhtäkaikki nyt oli valmis alkamaan SP:n kolmas Nepalin matka.
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Tervetuloa mukaan!
Lentokoneessa oli hyvää aikaa leffojen katselemisen ohella pohtia mitä
kaikkea Nepal toisi tullessaan. Ajatuksissa pyöri pomppuiset tiet, vaellus, koskenlasku ja kehitysyhteistyö.
Jokaisella oli omat mielikuvansa ja
kohta ne kääntyisivät konkretiaksi.
Taakse jäisi myös syksyn pimeys ja
kolkkous, kun luvassa olisi lämpöä ja
paljon kauniita maisemia.

Ennen vaellusta oli muutama päivä
aikaa valmistautua tulevaan. Osa osti
vaellukselle tarvikkeita, osa tutustui
Kathmanduun ja Pokharaan ja osalla
oli jo ensimmäiset vatsavaivat alkaneet. Kaikki osallistuivat kuitenkin
yleisiin infoihin vaelluksesta. Vihdoin torstaina 25.10 starttasi bussit
kohti Nayapulia.

Kohti Annapurna base campia
Luvassa oli 12 päivää vaihtelevaa
maastoa, jossa pääsääntöisesti mentiin ylös- tai alaspäin. Tasaisia osia
oli myös, mutta kuten Nepalissa sanotaan: ”Nepal flat, a little bit down,
a little bit up”. Vaelluksella otettiin
heti alussa luulot pois, kun matkalla kohti Ulleria saimme kiivetä yli
3600 rappusta ylöspäin. Voi sanoa,
että Pispalan portaat ovat lopulta
aika lyhkäiset. Lopulta muutaman
tunnin vaeltamisen jälkeen olimme
nousseet 1070 metristä 1960 metriin. Seuraavat päivät noudattivat
samaa kaavaa, herää, syö, kävele, juo,

syö, kävele, venyttele, kylmä suihku
ja nukkumaan. Reitti kulki pienien
kylien, laakson pohjien ja viidakkojen halki kohti määränpäätämme Annapurna Base Campia. Päivämatkat
kestivät 2 tunnista aina kahdeksaan
tuntiin.

Itse annapurna on sanskritia ja tarkoittaa elonkorjuun jumalatarta.
Annapurna on itse asiassa vuorijono
Himalajalla ja koostuu kuudesta yli
7200 metrin huipusta. Korkeimmalle
kohoaa Annapurna I aina 8091 metriin ollen maailman kymmenenneksi

Henkka ja Timo base campilla
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Henkka vierailee sirkuksessa
korkein vuori.

Vaelluksella majoituttiin teemajoissa. Aina välillä täytimme kylän suurimman teemajan. Koko retkikuntamme koostui 40 partiolaisesta, 21
kantajasta ja 7 oppaasta. Olimmekin huiveinemme aikamoinen näky
Himalajan rinteillä. Vastaantulijat
ympäri maailmaa saikin kuulla Suomesta ja partiosta aika monta kertaa.
Ihan peräkanaa emme kävelleet vaan
jakauduimme kunnon ja nopeuden
mukaan seitsemään eri ryhmään.
Jokaisella ryhmällä oli oma opas.
Vaelluspäivän jälkeen oli sitten aikaa
venyttelyn lomassa kerrata päivän
kulkua ja kysellä ketkä kaikki olivat
nähneet apinan ja kuka oli joutunut
keskelle 300 lampaan laumaa. Timo
oli ottanut ukulelen mukaan ja usein

16

kaikuikin Nepalin pimenevässä illassa laulu toisensa jälkeen.

Mitä korkeammalle kipusimme sitä
”kalliimmaksi” ja karummaksi elämä kävi. Kokistölkin hinta kohosi
muutamasta kymmenestä sentistä
yli kahteen euroon. Puhelimen latauksesta ja internetistä sai pulittaa
vielä enemmän, lämpimästä suihkusta puhumattakaan. Tosin hikisen
vaelluspäivän jälkeen reipas suihku
muutaman asteen lämpöisessä vedessä tuntui hyvältä, varsinkin kun
oli saanut riittävästi vaateetta päälle.
8. vaelluspäivä alkoi odottavissa tunnelmissa. Matkaa oli taivallettu hyvässä hengessä. Käyty matkan varrella Poon Hillillä katsomassa upea
auringonnousu, opeteltu nepalia ja

ennen kaikkea menty ylös ja alas.
Tämä 8. vaelluspäivä johdattaisi meidät vihdoin Annapurna Base Campille. Matka ei ollut enää pitkä, nousua
olisi reilu 400 metriä ja matkaan
menisi noin kaksi tuntia. Parasta oli,
että koko retkikunta oli vielä koossa
ja me kaikki pääsisimme määränpäähän asti. Vaelluskengät jalkaan,
päiväreppu selkään ja vaellussauvat
käteen ja kohti ABC:tä.
Perillä fiilis oli mitä mahtavin! Aurinko paistoi ja vaikka matkalla oli
nähty lumihuippuisia vuoria yksi jos
toinenkin, niin perillä näky oli vielä
uskomattomampi. 360 astetta lumihuippuista vuoristoa, pienen matkan

päässä jyrkkä reuna, jonka alapuolella valtava jäätikkö. Retkikunnasta
kaikki vain hymyilivät ja puhelimeen
ja kameroihin tallentui satoja kuvia.
Oppaat saivat lisäksi vastata useamman kerran mikä huippu oli mikäkin.
Auringon laskettua Annapurna base
camp tarjosi vielä yhden unohtumattoman näyn. Vuoret näkyivät taustalla mystisinä hahmoina ja taivaalla
niin kirkas tähtitaivas, jota ei meistä
kukaan ollut koskaan nähnyt. Moni
ihmettelikin niska vinossa sitä tähdenlentojen määrää ja oikein kukaan
ei malttanut mennä nukkumaan.

Jos ilta oli upea, niin sitä oli myös
aamu. Vaikka aamu alkoi pilvisenä,

Aamu base campilla
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niin samaan aikaan auringon noustessa pilvet väistyivät ja auringon ensisäteet kultasivat koko vuorijonon.
Pimeyden mystiset vuoret kylpivät
valossa antaen tällä retkikunnalla
mieleenpainuvan näyn ja puheenaiheen pitkälle paluumatkalle. Ensimmäinen paluupäivä olikin kyllä pitkä
sillä noin 8 tunnin vaeltamisen jälkeen olimme vihdoin Sinuwassa. Alas
oli tultu lähes 1800 korkeusmetriä
ja se tuntui polvissa. Varsinkin kun
portaat eivät muistuttaneet mitenkään niitä portaita mihin olemme
Suomessa tottuneet. Polvikipuihin
ja muutenkin rasittuneihin jalkoihin
oli luvassa kuitenkin helpotusta, kun
lauantain kunniaksi pääsimme Jhinu
Hillissa kuumiin lähteisiin. Toki sinne oli noin 20 minuutin kävelymatka
alaspäin ja sitten taas ylöspäin, että
sai taas hien pintaan.

Koskien kautta kohti Kathmandua, Kakania ja kehitysyhteistyötä ja kotia

Koskenlasku mukavan leppoista
puuhaa vaelluksen jälkeen. Toki
matkaan kuului hyppyjä ja pomppuja, kun kuohut heittelivät veneitä.
Kukaan ei tippunut veneestä paitsi silloin kun saimme luvan hypätä
koskeen uimaan. Lempeän lämpöinen vesi ja virta kuljettivat mukavasti kohti yöpaikkaa. Jos joessa oli
saanut ihan viimeisetkin vuoripölyt
huuhdeltua pois, niin yöpaikka toisi
mukanaan hiekan. Hiekkarannalla on sinänsä mukava yöpyä, mutta
hiekkaa on joka paikassa - ihan joka
paikassa. Se ei kuitenkaan vähentänyt sitä nautintoa, jonka Nepalin Ceti
Lopulta 12 päivän vaelluksen jälkeen -joki meille tarjosi.
olimme takaisin Pokharassa, jossa
pääsi lämpimään paineella tulevaan
suihkuun ja sai nukkua lämpöisessä Koskenlaskun jälkeen suuntasimme
isossa sängyssä. Kuitenkaan turistei- takaisin Kathmandun pölyisille kalua ei olisi luvassa kauaa, kun Pokha- duille. Maassa vietettiin Tiharia ja
ra jäisi taakse ja matka jatkuisi isoilla se näkyi laulavina lapsikuoroina ja
kumiveneillä kohti Kathmandua.
koristelluin kaduin. Se näkyi myös
siinä, että monet paikat olivat kiinni
ja ruokaa säilyttiin ravintoloissa ilman sen parempia kylmäsäilytyksiä.
Tästä johtuen joukkue kokikin muutamien henkilöiden voimin pahoinvointi-ripuli kokemuksen. Onneksi
kuitenkin oli aikaa toipua, kun suurin osa suuntasi kohti Kakania nepa-
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lilaisten partiolaisten leirille.

Bussimatka Kakaniin oli pomppuisa,
mutta näkymät sitäkin upeammat –
parintuhannen metrin korkeudessa
olevasta leirikeskuksesta avautuu
joka suuntaan Himalajan vuoririvit, mm. aiempien Nepal-reissujen
kohteena ollut Baden-Powell Peak.
Maisemien ihailun lisäksi paikalliset
ystävämme olivat järjestäneet kiipeilyä, lentopalloa vesi-ilmapalloilla
ja tietenkin pääsimme mittelemään
myös Nepalin kansallislajissa kabbadissa. Ilta huipentui iltanuotioon,
jossa teimme suklaabanaaneja ja
vaihdoimme perinteitä. Seuraavana
aamuna saimme vielä kokea nepalilaisen leirinlopetusrituaalin ennen

paluumatkaa.
Joukkueen ollessa taas koossa oli
monet kipeistäkin vahvistuneet siinä määrin, että he pääsivät osallistumaan kehitysyhteistyöhankkeisiin.
Mahdollisuuksia oli monia. Useat kävivät kouluissa viemässä WAGGGS:in
Stop the Violence -hanketta, jolla
ehkäistään tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Timo osallistui
kouluvierailuihin ja Henkka puolestaan pääsi tutustumaan kierrätystä
tekevään start-upiin.
Kehitysyhteistyöhankkeet olivat käytännön työtä, kun kierrätysyrityksessä pääsimme purkamaan mappeja ja
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televisioita. Kouluissa taas pääsimme
vetämään Stop the Violence -työpajoja, tietysti ilman ennakkovaroitusta.
Alkuhämmennyksen jälkeen syntyi
kuitenkin upeita keskusteluja siitä,
mistä tunnistaa seksuaalisen väkivallan ja miten siihen voi puuttua.

pia partiolaisia. Tässä oli yksi niistä
tiivistettynä. Nepalin matkasta voi
käydä kuuntelemassa podcasteja
osoitteessa:
https://soundcloud.com/jakitkarkaa . Tulevaisuudessa on varmasti luvassa uusia Nepalin vaelluksia. Tälle
reissulle osallistuneet kotkat voivat
Reissun viimeiset päivät vietettiin lämpimästä suositella osallistumista.
historiallisessa Bakhtapurin kau- Yksi parhaista partiomatkoista, joka
pungissa, jossa ensimmäiset raken- ei unohdu koskaan.
nukset olivat vuodelta 700 j.a.a. Punatiilestä oli rakennettu niin kadut
kuin talotkin. Vaikka vuoden 2015
maanjäristys vaurioitti myös Bakhtapuria, oli kaupungissa paljon nähtävää. Myös jälleenrakentaminen oli
kovassa vauhdissa.
Matkalla takaisin Suomeen lentokone oli täynnä monta tarinaa rikkaam-
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Ilweksen reissu

Teksti ja kuvat: Aarni Vaahtera
Matkaan lähdettiin koko armadan
voimin usealla aluksella, joista toinen meinasi haaksirikkoutua pienellä metsätiellä ajettaessa ohi paikasta, jossa miehistön oli tarkoitus
jättäytyä villiin luontoon. Seuraava
klassinen tultiin ja mentiin -tekstipätkä Kiljukotkaa toimitetaan iltamyöhään muistellen useiden kuukausien takaista reissua. Eikä ole
kyse siitä, etteikö reissu olisi ollut
mieleenpainuva. Hieman on vain
palautettava tapahtumia mieleen,
jotta saadaan sidottua runsaat juonenkäänteet yhteen kuitenkin tarinan punainen lanka esillä pitäen.

Joulukuinen maa oli retkipaikalla
routainen, mikä ei kuitenkaan estänyt urhoollisia kotkanpoikasia
kaivautumasta maaperään pesän
pystyttämiseksi. Uusi ennennäkemätön nuotiopaikka Nokian saariston Kivikeskulla sai iloiset arviot
jokaiselta heti paikan päällä:
”Ihan okei!”
”Ehkä tänne voi uudelleenkin tulla!”
”Sentään ei muita ihmisiä ole!”
”Turhan kivistä!”
Illalla tehty arvio sai aamulla kovan
kolauksen muiden ihmisten, mikä
monessa tapauksessa tarkoitti
vanhempia, kahta lasta ja kultaista

Ilweksen ykkösketju
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Näkymä nuotiopaikalta
noutajaa, alkaessa virrata Kivikeskulle. Ihme kyllä muut retkeilijät
kävelivät ohitsemme samalla järvellä sijaitsevalle seuraavalle nuotiopaikalle. Mikä lieneekään ollut
syynä tälle mielenkiintoiselle käyttäytymiselle? Polttopuut ne varmaankin ovat toisella nuotiopaikalla paremmat.
Reissun miehistö otti roolin Kotkien ykkösketjun pelaajina alkaen
veistämään mailoja. Lopputulemana totesimme, että taitaa media viilata tavallista kansalaista tässäkin
asiassa silmään: eivät ne NHL-pelaajat taidakaan omin käsin mailojaan väkertää, saatikka sitten männystä.

22

Kaikesta huolimatta saimme hyvät
pelit aikaan ja pienen luisteluretkenkin teimme, minä tosin vain yhdellä luistimella kahden vasemman
jalan luistimen satuttua mukaan.

Alun uhoaminen runsaista juonenkäänteistä ei välttämättä toteutunut aivan täysin, mutta Hyvä mieli
-takuu Ilwes-vartion reissusta toteutui tälläkin kertaa ja on luvattavissa jatkoa ajatellen, tietenkin sillä
edellytyksellä, että tämänhetkinen
mainospuhe iskee kovaa jokaiseen
Kiljukotkan suurkuluttajaan ja seuraavaan reissuun Kivikeskulle lähdetään sankoin joukoin.

Suuri piirroskilpailu
Hei!
Tampereen Kotkien junasuunnittelija on ollut kateissa jo muutaman viikon, mutta junat
pitäisi saada tilattua mahdollisimman pian.
Tehtävänänne on leikata tämä sivu irti ja piirtää sen toiselle puolelle maailman hienoin
juna. Palautathan piirroksesi mahdollisimman pian Pamauksen käytävältä löytyvään
postilaatikkoon. Täytä myös alla oleva lomake, jotta tiedämme mikä mestariteos on kenenkin tekemä. Parhaat piirrokset palkitaan.

Nimi:_____________________________
Lauma/joukkue/vartio:________________
Ikä:_______________________________
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Sa-lai-nen a-gent-ti koo-di-ni-mel-lä 5p013 on ka-don-nut teh-tävää suo-rit-ta-es-saan. Tei-dän teh-tä-vän-ne on sel-vit-tää mi-kä
suu-ren a-gent-ti 5p013n teh-tä-vä o-li. On-nek-si 5p013 jät-ti jälkeen-sä muis-tiin-pa-not joi-den a-vul-la pi-täi-si teh-tä-väs-tä saada sel-ko.
Al-la ku-va ka-don-nees-ta a-gent-ti 5p013sta se-kä täy-sin sa-tunnai-ses-ta pah-vi-u-kos-ta:
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KK:n Suuri junaspesiaali
Teksti ja kuvat: Jani ja Eetu ja Ville ja Lassi

Talvileiri oli edennyt toisen päivän
iltaan kun keskikokoinen joukko
johtajia oli kokoontunut Vahojärven
lerikeskuksessa Hankala-kilpailun kisakansliaan kuulemaan maanantain
päiväkäskyä. Kilpailun järjestelytoimikunta jakoi rastitehtäviä ja pian
tuli ilmi, että keskeisen osan kilpailua muodostaa kalustointensiivinen
Hankalampi osasto. Kahdelle rastille
tarvittiin metrikaupalla riukua, syleittäin polttopuuta, tölkeittäin peltiä,
litroittain kahvia ja ravintolakalusto. Jo pian oli ilmiselvää, että kolmen
hengen osastomme ei koko kalustoa
pelkästään taskuissa kanna.
Leirille oli siunaantunut erinomainen
luistelukeli, joten oli päivänselvää,
että kalusto voitaisiin kuljettaa paikalle junalla. Partiolippukunta Tampereen Kotkien kalusto kattaa myös
talviseen junakäyttöön soveltuvat
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ahkiot, joita junaan varustettiin kolme kappaletta. Vahojärven leirikeskuksen järjestelyraiteiston huonon
kunnon takia vaunut kuormattiin yksitellen ja kuljetettiin erikseen Hankajärven järjestelyratapihalle koottavaksi. Veturista luettuna vaunut olivat
sekatavaravaunu, ravintolavaunu ja
puutavaravaunu.
Matkanteko Hankajärven rataosuudella oli vaivatonta, jo yhdellä veturilla
juna saatiin täyteen matkanopeuteen.
Raiteiden sivuttaistuki oli kuitenkin
olematon ja tiukat käännökset aiheuttivat koko junan driftaamisen. Junailuosaston ensimmäiset haasteet kohdattiin Hankajärven-Hankalamman
välisessä koskiosuudessa,jossa kiskot
olivat nestemäiset ja junan oli siirryttävä mantereelle. Lumiosuuksille oli
mukaan varustettu kahden luistimilla
liikkuvan veturin lisäksi suksikäyttöi-

Reittikartta
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nen veturi, joka kuitenkin osoittautui
vetokyvyltään riittämättömäksi kolmivaunuisen junan vetämiseen umpihangessa. Juna saatiin kuitenkin
liikkeelle kun luistinkäyttöiset veturit vaihdettiin
maantiekengitykselle ja siirrettiin junan eteen. Ongelmatonta
ei maantiejunan
käy t tö
kuitenkaan ollut,
sillä
kengän
alla oli mustaa
jäätä ja vaunujen alla
soraa.

Juna saatiin kuitenkin aikataulussa Hankalammille ja
rastit toimintalmiiksi vikkelästi.
Aktiivisen rastinpitoajan puitteissa
liikennöitiin yksivaunuista (ravintola/konduktöörivaunuyhdistelmä)
paikallisjunaa Hankalampi Pohjoinen
ja Hankalampi Etelä -asemien välillä.
Paikallisjuna oli erityisen hyödyllinen suksiveturin kuljettamiseen rastipaikkojen välillä. Hankalampi oli
varsin idyllinen liikennepaikka monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen (pihakiekko ja ringette). Jopa
junavuoroa kyettiin ajamaan kiekkoa
kuljettaen.
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Tavarajunan toimittamien materiaalien turvin kisavartiot valmistivat
havuteetä itse tehdyillä risukeittimillä ja lounaan nuotioilla. Vetureillekin
tarjottiin herkullista bataattimuusia
ja kesäkurpitsapihvejä. Rasteilla viihdyttiin niin hyvin että paluujunan
aikataulun mukainen lähtöaika
viivästyi parilla tunnilla.
Ennen pitkää paluujunaa
alettiin kuitenkin koota, joskin aiemmasta
kokoonpanosta
p o i k ke ava l l a
järjestyksellä.

Junapienoismallilelu - kohta kaupoissa!
Paluujunaan ensimmäiseksi vaunuksi
varustettiin jälleen sekatavaravaunu,
toisena konduktöörinvaunu/ravintolavaunu ja viimeiseksi jätevaunu,
johon koottiin likaisia astioita, roskaa
ja biojätettä. Lähtö Hankalammilta oli
epäonninen, sillä pian junan lähdön
jälkeen ravintolavaunu kaatui tiukassa käännöksessä, jolloin kahvisäiliö,

mehusäiliö ja bataatti (1kpl) levisivät
ympäri hankia.

Aikaan juna saatiin Hankajärvelle,
jossa päätettiin kokeilla vikkelämpää
kokoonpanoa kahdella veturilla ja
konduktöörillä. Pian toinen veturi (lyhyemmällä hokkariterällä varustettu)
osoittautui turhaksi, sillä retkiterällä
varustettu veturi saavutti junan kanssa suuremman matkanopeuden kuin
hokkariveturi ilman vaunuja. Junavuoro oli jo niin paljon myöhässä, että
paluuaikataulu todettiin turhaksi.
Niinpä ylimääräinen junavuoro Hankajärvi keskinuppi - Hankajärvi Pohjoisnuppi ajettiin kuun valossa. Matka
ei ollut turha sillä paikallisjunaverkosto saatiin näin yhdistettyä valtakunnan junaverkkoon Pohjanmaan
radan vaihtoasemalla. Paikallisjuna
odotti InterCity junan Tampereelle,
jonka jälkeen yhdellä veturilla vedettiin juna järjestelyratapihalle purettavaksi.

Vaunukaavio

maantiejuna.jpg
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”Ei nykyään enää tarvitse osata laskea. Kaikilla on laskimet taskussa. Mulla on puhelin saunassa. Okei vien puhelimen pois.”
- Spole talvileirin saunassa
”Pyry mielellään leikkii munaa”
- EA-kurssilla kuultua
”Aina muistetaan, että sille annetaan yksinäisyyttä.”
- EA-kouluttaja neuvoo kuinka potilaasta huolehditaan
partioleirillä
”Alkaako raksuttaa vai oletteko kaikki täysiä toopeja?!”
- Seikkailija vartiolaisilleen
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Mainokset
Osta mainostilaa tästä itsellesi tai
yrityksellesi!

Lassi Kirjalainen
0451296019
lassi.kirjalainen@tampereenkotkat.fi

Partiolpk Tampereen Kotkat
Hämeenpuisto 14 F
33210 Tampere

Nikaman muistoa kunnioittaen:
”Olit kuin taivaan lintu,
sitten kuolit”
”mietelause”

