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Pääkirjoitus
Se on sitten syksyn ensimmäisen Hirvikärpäsen aika (tai
oikeastaan talven, jos lumikerrokseen olisi uskominen). Kuten jo
lehden paksuudesta huomaatte, on tämäkin numero täynnänsä
tarinoita tapahtuneista ja turinoita tulevista. Kannesta huolimatta lehtisestä ei
tullut sitä taannoin uhkailemaani (?!) psykedelia-numeroa (?!!). Resurssit ja
lukijat (?!!!) olisivat loppuneet kesken, joten päätimme toimituksen kanssa
pysyä tässä tavallisessa ilmiasussa. Ensi kerralla sitten ...
Jokainen on varmasti viimeistään nyt saanut kiinni arjesta kiireisen kesän
jälkeen (allekirjoittanutkin alkaa saada jo mukavan otteen talviajasta ja
kylmyydestä). Kesäiset vaellukset ovat ohi ja pian voidaankin siirtyä suksiin,
minkä moni talvikisojen lähestyessä tekeekin. Tämän numeron ilmestyttyä on
syksyn joukkueretkemme ohi ja on aika siirtyä syksyisistä tunnelmista joulun
odotukseen, johon tietenkin kuuluu perinteisten joulukalentereiden myymiset
(toivottavasti kalenterit ovat tälläkin hetkellä myynnissä) sekä uusille
tulokkaille ja uraansa edistäville itsenäisyyspäivän lupauksenanto Hollolan
kirkossa. Myöhemmin joulukuussa saamme ilomielin avustaa kiireisiä ihmisiä
joulupaketoinnissa ja tämän uurastuksen kunniaksi voimme hemmotella
itseämme ja toisiamme lippukunnan joulujuhlassa.
Vuodenvaihteen jälkeen lippukuntamme tapahtumakalenterin tärkein kohta,
ensi kesän Norjan matka, lähestyy aimo harppauksin ja kaikkia kynnelle
kykeneviä kehotetaan lähtemään mukaan yhteiselle retkellemme Norjan
uljaille vuonoille (toim.huom. matkasta kuvitettu mainos juuri tässä lehdessä).
Ja jos tässä ei tullut kaikkea, voit löytää sen tästä lehtisestä, sillä Hirvarissa on
kaikki mitä sinun tulee tietää Hirvenhiihtäjistä.
“Never mind the b******s” sanoisi eräs punklaulaja, mutta näin “joulun
alla” minä sanon “Muistakaa toisianne, jotta hekin muistaisivat teitä...”
(tyylikäs lopetus, vaikka itse sanonkin)

Partiovasemmalla (oikeakätisyydestä huolimatta)

Tulevia tapahtumia...
2002
1-3.11 Joukkueretki vartiolaisille
3.11 Lippukunnan syyskokous Hedelmätarhalla klo 17.30,
ljn ja vjn syyskokouksen jälkeen.
1.12 Kokousputki Hedelmätarhalla,
hallitus klo 15, ljn ja vjn klo 17
6.12 Lupauksenanto Hollolan kirkossa
15.12 Hirvenhiihtäjien joulujuhla
2003
8.-9.2. Ultima Thule, lippukuntamme
järjestämä SaPan talvi-pt-kisa
2.-10.8 Norjan reissu
+ paljon muuta
Lippukunnan kotisivut:
http://www.lpk.partio.fi/sapa/hhh/
Tämän lehden tekijät:
Antti
Teppo
Make
sekä:
Riikka
Ritva
Ellu
Jukka
Mape
Hattiwatit
Mikko

päätoimittaja, kuvat
taitto
kuvat

Joulu lähestyy…
Ja meidän lippukuntamme on taas lupautunut Paavolan Citymarkettiin
auttamaan tonttuja, eli paketoimaan lahjoja. Asiasta ei ole vielä tarkkaan
sovittu, mutta luultavaa on, että samoin kuin viime vuonna otamme
vastuullemme arki-illat ajalla 28.11.-24.12.2002.
Eli kun saan asiasta tarkempaa tietoa laitan sen johtajistolle
sähköpostina, jolloin kaikki ahkerat partiolaiset vanhempineen voivat ottaa
minuun yhteyttä ja ilmoittautua paketoimaan. Se on mukavaa ja siitä tulee
hyvä mieli!
Riikka
p. 050-5877778 / 7805605
riikka_ko@hotmail.com

Adventtikalenterit 2002
Tehdään yhdessä uusi myyntiennätys!
KUKA SAA MYYDÄ?

Jokainen jäsenmaksunsa maksanut lippukunnan jäsen.
MIKSI KANNATTAA MYYDÄ?

Adventtikalenterimyynti on täysin riskitön keino hankkia lippukunnalle
toimintarahaa, jolla pystymme tuottamaan jäsenistöllemme laadukasta toimintaa
ilman, että retkien ja leirien osallistumismaksut kohoavat tarpeettoman suuriksi.
MIKSI JUURI SINUN KANNATTAA MYYDÄ?

Edellä kerrotun lisäksi sinut palkitaan aktiivisuudestasi sitä reilummin, mitä
aktiivisempi myyjä olet.Myyntipalkinnot ja palkintoon oikeuttavat myyntimäärät
ovat tänä vuonna seuraavat:
MITEN SIIS TOIMIT?

1.
Kalenterimyynnin suuri BIG BANG-aloitus oli jo 16.10.2002. Jos et vielä
ole saanut kalentereita myytäväksesi, ehdit vielä hyvin. Jos olet sudari/
vartiolainen OTA YHTEYS lauman-/vartionjohtajaasi ja hoputa... TAI SITTEN
soita Ritvalle p.734 4064 tai lähetä sähköpostia ritva.suominen@hollola.fi, niin
saat niin paljon kalentereita kuin myydä ennätät...
2.
Sitten vaan partioasu (=väh.partiohuivi) päälle ja myymään. Muista, että
adventtikalenterimyyjänä olet partion käyntikortti! (On tapana kiittää! Katso
silmiin!)
3.
Tilitä myydyt kalenterit ja palauta mahdollisesti myymättä jääneet sille
henkilölle, jolta ne sait viimeistään perjantaina 29.11.2002.

Myyntipalkinnot ja palkintoon oikeuttavat myyntimäärät ovat tänä vuonna
seuraavat:
6 kalenteria

Partionalle-heijastin

25 kalenteria

JOKO Retkipatja-makuualusta
TAI Victorinox Classic-avaimenperälinkkkari
TAI Silva Premium 50-vetoketjukompassi partiologolla
TAI Trail-X lusikka-veitsi-haarukka-yhdistelmä
TAI Trai-X teräsmuki
TAI Tunturihaukka kannellinen ruokakuksa

35 kalenteria

JOKO Suomen Höyhen retkityyny
TAI Trail-X Mastertool monitoimityökalu
TAI Trail-X-terästermospullo
TAI Suunto A30-kompassi
TAI Mini Maglite AA-taskulamppu

40 kalenteria

JOKO Retki-lehden vuosikerta
TAI Ortlieb wc-paperiteline
TAI Kiikari 8X21
TAI Marttiini Partiopuukko
TAI Karrimor 4-season makuualusta

50 kalenteria

Petzl Tikka otsavalaisin

60 kalenteria

JOKO Halti Ultra 6-makuupussi
TAI Trangia 251
TAI Haglöfs Tight L-reppu

80 kalenteria

JOKO Haglöfs Rabot Fjell pants-housut
TAI
Haglöfs Serac-fleece

100 kalenteria

JOKO Haglöfs Ultra 12-makuupussi
TAI Halti Green-rinkka

120 kalenteria

JOKO Joutsen Polar-untuvatakki
TAI Joutsen 1000-untuvamakuupussi
TAI Haglöfs Victor 70-85-rinkka

*Jokaisesta myydystä kalenterista saat itsellesi 1 euron.
(huom! vartiot saattavat kerätä tämän euron yhteiseen kassaan leiriä tai muuta
yhteishanketta varten)
*Jos olet piirin eniten myynyt kalenterimyyjä voit lisäksi valita JOKO Suunto Observer-rannetietokoneen TAI Joutsen-untuvamakuupussin.
*Ja vielä... Jos olet myynyt 11 kalenteria tai enemmän, olet mukana
toukokuussa 2003 piirin paraatissa suoritettavassa arvonnassa, jonka voittaja saa
omakseen Halti Vaelluskupoli 4-vaellusteltan (ovh. 160 euroa).

Onnea myyntityöllesi
toivottaa kalenteriasiamies Ritva puh. 734 4064

TERVEISIÄ BOLIVIASTA!

Lippukunnallamme on kummityttö Maria Jose Chavez Paz Boliviasta. Maria Jose
asuu pienessä kylässä nimeltä Villa Fatima. Perheeseen kuuluu äiti Nelda, isä
Reynaldo, Maria Jose 8 v. ja Katerine, Maria Josen pikkusisko. Jokainen vartio ja
lauma toimii vuorollaan kummina 1 kuukauden ajan, jolloin tutustutaan tarkemmin
Maria Joseen perheineen ja kerätään kummiavustus 23,50 €.
Elokuun posti toi mukanaan kirjeen Boliviasta:

13.6.2002

Hei!
Sain kirjeenne ja olen iloinen saadessani tietää maastanne, kuinka kaunis se on ja
millaista elämänne on siellä.
Kiitokset lahjastanne: pelivihosta. Maria Jose oli iloinen saadessaan sen,
sillä hän pitää maalaamisesta ja piirtämisestä.
Hän pitää myös pelaamisesta puistossa tai leikkikentällä.
Täällä aurinko on hyvin kuuma ja talvi ei ole kovin kylmä. Sataa vain vähän.
Tässä kaikki tällä erää. Myöhemmin kerron paikasta, jossa Maria Jose asuu.
Terveisin,
Maria Josen äiti

Eilen 22.10. saimme uutta postia. Maria Jose on lähettänyt
meille piirustuksen. Piirroksen löydät kummikansiosta.
Kummikansion saatte käsiinne toimiessanne kummilaumana
tai -vartiona. Voit kysyä lj:täsi tai vj:täsi, koska on teidän
vuoronne olla kummeja. Lpk:n kummilapsiasioita hoitaa Ellu.

Way to Nor eli Norway 2003
Nyt olisi loistava mahdollisuus lähteä ensi kesänä katsastamaan
Norjan luonnon kauneus. Lippukunta järjestää vaelluksen
Jotunheimeniin, erääseen Norjan suurimmista kansallispuistoista,
2.- 10.8.2003. Tarkoituksena olisi viedä noin bussilastillinen
reippaita partiolaisia nauttimaan Norjan luonnosta viikon ajaksi.
Puistosta löytyy kaikille kaikkea, tasaista kaunista laaksoa ja
kirkkaita järviä luonnon rauhasta nauttiville, mutta myös Norjan
korkeimmat huiput ja jäätiköitä tosi-seikkailijoille. Sinun ei
kuitenkaan tarvitse olla eräopas tai puoliammatti-retkeilijä, vaan
tarkoitus on järjestää reissu, johon kaikki lippukunnan yli 12vuotiaat jäsenet voivat osallistua. Talven ja kevään aikana
suunnitellaan reittejä, opetellaan pakkaamaan rinkka oikein,
kuivaamaan muonat ja monia muita hyödyllisiä taitoja luonnossa liikkumiseen,
etenkin tuolle vaellukselle. Reittejä suunnitellaan monen tasoisia, niin että
ensikertalainen kuin kokenut lapinkävijäkin löytävät sopivan ja jos ei tahdo löytyä,
niin aina voi koota oman porukan ja suunnitella oman reitin!
Eikä hinnankaan pitäisi olla este, sillä vaeltaminen on sentään vielä Norjassakin
ilmaista!
Lisää infoa kaikille kiinnostuneille on jaossa 24.11.2002 klo 16.00 kololla. Vaikka
ensikesän suunnitelmista ei olisi vielä mitään tietoa, kannattaa tulla paikalla sillä
tätä reissua ei kannata jättää väliin!
Jos kysymyksiä tai muuta turinoitavaa,
niin ota yhteyttä Jukkaan
Jukka_ko@hotmail.com

040-7080675

OHJEITA LPK:N RAHALIIKENTEESEEN
Tilinkäyttöoikeutetut
Käyttötiliä Merita 230118-6785 voivat käyttää
hallituksen jäsenet (Hönö, Osku, Pipsa, Samu, Mikko,
Jukka ja Kalle sekä taloudenhoitaja (Ellu). Sveitsin
leiritiliä Merita 145250-94318 voi käyttää Osku, Samu
ja Ellu.

Ennakot
Tilienkäyttöoikeutetut voivat tarvittaessa nostaa tililtä rahaa ennakkona. Yleisohjeena pidetään
kuitenkin turhien pankkikulujen välttämiseksi sitä, että rahastonhoitaja hoitaa maksut kuitteja
vastaan. Tilisiirto konttorissa maksaa 1,5-2 • ja Solo-palvelulla 0,2 •. Jos on kuitenkin
välttämätöntä nostaa rahaa ennakkoon tililtä, on nostoa vastaavat kuitit toimitettava kuukauden
kuluessa rahastonhoitajalle.
Nostoa vastaavat kuitit liitetään yhteen nostokuitin kanssa, jotta käy SELVÄSTI ilmi, että
kuitit koskevat juuri ko. nostoa. Lisäksi jokaisen kuitin taakse kirjoitetaan nostaja ja
nostotarkoitus. Jos nostosta jää ylimääräistä rahaa, palautetaan rahat välittömästi tilille.
Noston olisi suositeltavaa koskea vain yhden kirjanpitotilin kuluja esim. pelkästään retkikuluja,
ei merkkejä.

Saatavat
Ostaessasi omalla rahalla, ota mahd. mukaan ostostasi paragon-kuitti. Oleellista siis on, että
kuitissa lukee Hollolan Hirvenhiihtäjät ry, ei suinkaan se, näkyykö alv:t. Kirjoita kuitin taakse
oma nimesi, ostotarkoitus ja tiliyhteystiedot, esim. Ellu/ riihitysruokia/ PoP 111222-3334.
Taloudenhoitaja pyrkii maksamaan kuitin mukaan parin viikon sisällä. Jos saatavilla on kiire, ole
hyvä ja huomauta siitä. Kuluvan vuoden kuitit on syytä toimittaa kuluvan vuoden (tilikauden)
aikana. Eli joulukuun kuitit aina kiireesti rahastonhoitajalle.

Tilitykset lpk:n tilille
Kun sinulle kertyy retki-, merkki-, pukkipalvelu- yms. rahoja, tilitä ne tilille käyttäen viitteellistä
siirtoa (viitesiirto 0,2 •, viitteetön 0,5 •). Tilitykset tulee tehdä mahd. pian rahojen saamisesta.
Viitesiirron maksajan kappale toimitetaan rahastonhoitajalle selityksin varustettuna (kuka,
mitä) kuukauden kuluessa. Yhdellä viitesiirrolla korkeintaan 2 eri tilitystä esim. merkkejä
(erittele mitä, montako, liitä oheen Partioretken ostokuitti tai viesti: saatu merkkisihteeriltä)
ja retkimaksuja. Lisää viitesiirtoja saa rahastonhoitajalta. Kuluvan kauden tilityksen kuluvan
vuoden (tilikauden) aikana.

Ostot Partioretkestä
Partioretkestä voi ostaa lpk:n laskuun. Ostaessasi ota kuitti, jonka toiselle puolelle kirjoitat,
kuka osti ja mitä varten. Jos ostat merkkejä, tilitä rahat saatuasi ja tilityksen yhteydessä
ilmoita, mitä Partioretken ostoa tilitys koskee (liitä Partioretken kuitti viitesiirtoon).
Murisee, kassarotta Elina ”Ellu” Pilke
Läntinen Kehät. 9, 31400 Somero, puh. 040 581 8424, elina.pilke@metsa.fi

Hattiwattien runoja syksystä
SYKSYSTÄ:

Ulkona on ilma kuulas.
Käy pihan läpi kylmä tuuli.
Sateinen on syksyinen taivas:
oravakin hukkuvansa luuli.
Lehdet puissa väriään vaihtaa,
kun pakkanen jo herää.
Kurre terhojansa maistaa
samalla, kun varastojaan kerää.
Kaikki olennot puuhissaan häärää.
Lehdet puista varisee.
Luontoäiti eläimet nukkumaan määrää.
ettei kukaan kylmissään marise.
-JonnaLUONTO rap

On kesä ihan cool, mut meitsi ei diggaa.
Syksy rulaa ja kaikki huutaa HURAA!!
On joulu ihan plösö ilman lunta,
ja sydän lyö tulta.
Kun kevät tulee,
ja koko Suomi kuulee:
; YO, hei luonto säästäkää
ja mopon kaasukahvaa vähempään
kääntäkää!
on metsä meidän frendi,
se on uus trendi! ;
Voit silti olla rap-stara,
mut jätä silti luontoon vara!
Jottei siit tuu vihamies,
ettei se aja sua tiehes!
Keksikää vaikka metsä-rap,
heittäkää roskiin kokaiini, crack.
Mä puhun täyttä asiaa,
nyt mua siis kuunnelkaa:
; YO, hei luonto säästäkää
ja mopon kaasukahvaa vähempään
kääntäkää!
on metsä meidän frendi,
se on uus trendi! ;
-Suvi & Sara-

SYKSY SAAPUU
LEHDET MAATUU.
SYKSY SAAPUU
KUKAT KAATUU
SYKSY TAIVAS
HYVIN MAUKAS
-by: Jenna-

VUODENAJAT

kevät
Luontoäiti kukat kukkimaan saa,
aikun on ihanaa!
Västäräkki Suomeen kiiruhtaa,
haarapyrstö vilahtaa.
kesä
Järven vedet puhtahat,
niin kuin vauvan pakarat.
Kalat pomppii polskuttaa,
kaikki järveen hyppää vaa.
syksy
Syksyllä kukat lakastuu,
myöskin Puhin satupuu.
Kurjet pois lentävät,
samalla kun hevoset kyntävät.
talvi
Puhtaat hanget nietokset,
hiihdon myöskin hallitset!
Talitintin rinta punainen,
näkyy kun on pakkanen

CULUCIDAE
4 – 8.6. 2002
Vaellus aloitettiin 18 hengen porukalla Evon metsäoppilaitoksen
pihasta. Aurinko paistoi ja rinkka tuntui kevyeltä. Matka taittui
nopeasti ja ongelmitta. Ensimmäisen illan ja yön vietimme
Valkemustajärven-laavun ympärillä teltoissa. Muutamat
uskaltautuivat uimaan. Lammella yönsä vietti myös
joutsenpariskunta. Aamun herätys tuntui monista yökukkujista
kovin aikaiselta, mutta jokainen pääsi ylös varsin rivakasti.
Vaelluksen aikana suoritimme köysi-taitomerkin. Taitoja kertytimme vaeltamisen
taukojen aikana. Matkan teko taisi alkaa painaa, koska vauhti hidastui iltaa kohden.
Löysimme hyvissä ajoin Vaarinkorven laavun. Tosin laavu oli poltettu, mutta
kuitenkin. Nukuimme runsaat yöunet. Aamun herätyksen jälkeen nopeasti kengät
jalkaan, koska edessä oli vaelluksen pisin päivämatka. Yöpymispaikka sijaitsi
Pitkäniemenjärven rannalla. Paikalle saavuttuamme oli aikaa nautti kauniista
kesäillasta. Järvi kutsui hikistä vaeltajaa. Vedet haimme läheisestä lähteestä. Hyvin
nukutun yön jälkeen alkoi loppu häämöttää. Viimeinen kävelypäivä. Päivä sujui
ongelmitta. Viimein löysimme Rieskatuvan, jonne asetuimme taloksi.
… lettukestit.saunomista.jutustelua.saunasetti perustetaan.yökukkumista.väsynyttä
hihitystä.
herätys.loppusiivous.loppusanat.loppuilotus.KIITOS!
Vaellusseurasta kiittäen
Mikko

Lippukuntamme hallitus vuosimallia 2002
HUOM!
Tiedot vuodelta 2002, vuoden 2003 toimihenkilöt
valitaan vuosikokouksessa ilmestymispäivänä
Lippukunnanjohtaja
Jari Henttonen
gsm 040-595 8046, koti 03-735 3537
jari.henttonen@retki.com
Lippukunnan apulaisjohtaja
Oskari Hentilä
gsm 040-719 6256
oskari.hentila@originator.fi
Tiedottaja
Katariina Nyman
gsm 050-375 2212
Riina007@hotmail.com
Akela
Pirjo Henttonen
gsm 040-773 7409, koti 03-735 3537
phentton@edu.lahti.fi
Sampo
Mikko Karjalainen
gsm 050 3849600, koti 758 0338
mikko_kar@hotmail.com
Sampo
Samu Suominen
gsm 050-350 3344
samu.suominen@kolumbus.fi
Valtermanni
Oskari Hentilä
ks. yllä
Norjan Matkavastaava
Jukka Koskinen

040-7080675
Jukka_ko@hotmail.com

