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Nimipäivät
Ruokalista / Dagens meny / Today's menu

Maire

Sunnuntai 1.8.2004

Aamupala / Frukost / Breakfast:

Cornaflakes

Cornaflakes

Cornaflakes

Lounas / Lunch / Lunch:

Hernekeitto

Ärtsoppa

Pea soup

Päivällinen / Middag / Dinner:

Bolognese - kastike

Bolognese -sås

Bolognese-sauce

Iltapala / Kvällste / Eveningtea:

Kokojyväkorput

Kokojyväkorput

Whole-meal rusk

Paremman
maailman tori

Suuri iltanuotio villitsi leirin

Aarnikratille nousi eilen
maailmantori, jossa voi tutustua
eri järjestöjen toimintaan, sekä
esimerkiksi Suomen Partiolaisten
kehitysyhteistyöhön.

Kuva: Eeva Kivilä

Teksti: Aino “Tintti” Osola

Extreme-kokemuksia vierailijoille
Teksti: Marianne Lindgren

Eilen kuultiin vihdoinkin 12 300 suusta “Tää on Tarus”. Suuren
iltanuotion tunnelma piti syleilyssään alusta loppuun.

Leirien normaali vierailupäivä sujuu
aina saman mallin mukaan: Vanhemmat saapuvat leirille ison kassin
kanssa, joka sisältää kuivia vaatteita, kumisaappaita, sadeasuja ja
paljon karkkia. Ensin vanhemmille
näytetään oma savu ja teltta, ja sitten
käydään alaleirin kahvilassa nauttimassa kahvia ja pullaa.
Partiolaisvierailijat ovat yleensä
tottuneetkin osallistumaan savujen
toimintaan, komentelemaan tuttuja partiolaisia ja auttamaan johtajia.
Mutta jos haluaa tarjota vanhemmilleen
extreme-leirikokemuksia,

kannattaa vanhemmat ottaa mukaan
myös savujen tavallisiin tehtäviin.
Miespuoliset vieraat voivat esitellä
machomies-puoltaan ja auttaa vallihautojen kaivamisessa telttojen ympärille. Lisäksi veden kantamisessa
savuihin ovat ylimääräiset kädet aina
tervetulleita. Sateiden takia varmasti
jokaisessa savussa on kuivausteltta,
jonka kipinämikkovuoroihin ovat
epäilemättä vieraatkin tervetulleita
osallistumaan. Ja jos haluaa saada
todellisen kosketuksen leirielämään,
tiskialtaiden ääressä on varmasti aina
tilaa innokkaille äideille.

Ensimmäisten joukossa torille nousi
Reilun kaupan puolesta ry:n (Repu)
koju, josta voi hakea esitteitä ja ostaa reilun kaupan tuotteita. Kojun
ympäri kiertää ajatuksia herättävä
”reilu polku”, jonka kysymyksistä
voi kierroksen jälkeen keskustella
Repulaisten kanssa.
Repulaiset Eeva ja Paula ovat itsekin partiolaisia.
– Partioaatteessa ja reilun kaupan
edistämisessä on paljon samaa, sanoo Paula, ja toivoo mahdollisimman
monen leiriläisen ja vierailijan tulevan
tutustumaan reiluun kauppaan.
Myös monen muun järjestön pisteellä voi osallistua itse toimintaan.
Luontoliiton kojulla voi heittää
tikkaa, WWF:llä on öljyntorjuntaan
liittyvä arvauskilpailu, ja SETA ry:n
teltassa voi pelata H-peliä 2–6 hengen ryhmissä.
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Sää / Vädret / Weather
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Tänään sadekuuroja, aurinko pilkahtaa
Huomenna sadekuuroja, aurinko pilkahtelee

+19 C

+66 F

Sisukasta
toimintaa
Taruksella
Teksti: Marianne Lindgren

Taruksella Stockenin alaleiriin on perustettu sisusavu, jonka vahvuus tällä
hetkellä on 78 partiolaista. Heistä 28
on johtajia ja avustajia. Sisusavun
tarkoituksena oli luoda sellaiset puitteet, että leirillä olo onnistuisi myös
sisuille. Esimerkiksi pyörätuolissa
olijoita varten on hankittu taloteltta.
Vaikka olosuhteet onkin tehty
sisujen tarpeiden mukaisiksi, Taruksella velloneet rankkasateet pakottivat sisut yöpymään sisätiloihin,
läheiseen leirikeskukseen. Sisusavun
johtaja Pekka “Upi” Uurto pitää
päätöstä järkevänä, koska ei haluttu
ottaa turhia riskejä. Bussit kuljettivat
sisut aamuisin leirialueelle, jossa he
osallistuivat omaan sisuohjelmaansa.
Sisuohjelma seuraa Taruksen ohjelmalaaksojen toimintaa mukautetusti,
esimerkiksi Partiovyö-pisteessä ollaan useampana päivänä peräkkäin.
Taruksella järjestettiin myös sisujohtajien tapaaminen. Tapaamisessa
keskusteltiin lähinnä siitä, millaisia
ihmisiä sisujohtajiksi valikoituu, ja
kuinka erilaisia taustoja ohjaajilla on.
Yhdestä asiasta oltiin kuitenkin yhtä
mieltä: sisupartioinnissa kaikilla on
iloinen asenne ja elämästä otetaan
ilo irti. -Aurinkoinen sää on korvien
välissä, Upi muistuttaa.

Pönttöä meininkiä Unicefin keräykseen.

Justeeri päättäväisesti tulvaa vastaan
Teksti: Lasse Roiha

Sateiden jo hieman laannuttua
Justeerissa ollaan jouduttu uusien
haasteiden eteen. Ennätyksellinen
vesimäärä on saanut alaleirin takana
olevan River of Love -joen tulvimaan ja normaalisti noin metrin
levyinen puro on muuttunut kymmenen metriä leveäksi joeksi.

Hur är det med utrustningen?
Teksti: Maja Kevin ja Riikka Turkumäki

Om vi kunde packa om vår utrustning
nu, vad skulle vi då ta med oss och
vad skulle vi lämna hemma?
Aino, 10 år och Petteri, 18 år skulle
båda ha lämnat bort shortsen. Hittills har de båda haft tillräckligt med
torra kläder. Ville, 13 år tycker att
några par extra strumpor inte skulle
skada. En ylletröja kunde också vara
bra.
Enligt Anita ”Ananas” Isokääntä
är de tre viktigaste sakerna på lägret
en fleece, yllesockor och sovsäck.
Hon har köpt en ny regnrock på
lägret, eftersom den gamla inte var
tillräckligt bra.Alla tycks klara sig bra
med den utrustning de har med sig.
Som tur hade alla de som svarat på
gallupen tillräckligt med strumpor
med sig, så vi klarar av regnet. Vi kan
bara hoppas att också shortsen kommer att behövas ännu under lägret.

- Jo ensimmäisenä yönä siirsimme kaksi savua. Tulvan vuoksi
jouduimme siirtämään vielä joitain
kymmeniä ihmisiä, Justeerin johtaja
Juha Ourila kertoo. Alaleirissä ollaan
varauduttu jatkamaan päättäväisiä
toimia. Vara-alueita on tiedusteltu
alaleirin sisällä ja muista alaleireistä.
- Kukaan ei joudu nukkumaan
joessa, Ourila vakuuttaa.

Ennätysmäärä osallistujia
SP:n suunnistuskilpailuihin
Teksti: Tiina ”Timi” Tuomainen

Taruksella kilpaillaan tänään SP:n
suunnistusmestaruudesta. Kilpailussa on 20 henkilökohtaista sarjaa sekä
neljä viestisarjaa.
- Henkilökohtaiseen kilpailuun
on ilmoittautunut 244 osallistujaa ja
viestisarjoihin 35 joukkuetta, mikä
on kaikkien aikojen ennätysmäärä,
kilpailun johtaja Esko Junttila kertoo.
Kilpailu alkaa klo 13.30, kilpailukeskus sijaitsee liikuntapuistossa.
Kilpailuun voi ilmoittautua vielä
sunnuntaina kilpailupaikalla niin
kauan kun karttoja riittää. Jälki-ilmoittautuneiden lähtö on ennen
puoli kahta.
Kilpailun ohella järjestetään myös
kuntosuunnistus, johon kaikki ovat
tervetulleita osallistumaan. Sarjoja
on kaksi ja lähdöt radalle klo 14–17
välisenä aikana. Osallistumismaksu
on 3 euroa.
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Leirillä tapahtuu tänään
Mitä

Missä

Milloin

Partiomessu

Leirikirkko

9.30-10.30

Pekka Simojoki ja Fisu laulattavat

Leirikirkko

12.15

Eräopas –ja erätaitokouluttajatapaaminen Tori

16

Piirtäjä Jyrki Vainio kertoo hahmoistaan

VJ-Klubi

18

Eurojam –joukkueenjohtaja tavattavissa

Patikan portti

18

Kehitysyhteistyön esittely

Johtajakahvila Poiju

20

Partioelokuvafestivaali

Johtajakahvila Poiju

22-01

Ilmoitusasiaa
Lääkinnän ohjeistusta

Haikille lähdettäessä on omat lääkkeet ehdottomasti muistettava ottaa
mukaan. Johtajien tulee huolehtia
tästä jokaisen vartiolaisensa kohdalla. Sairaana ei tule lähteä haikille
lainkaan.
Pikkuvammat, kuten haavat, hoidetaan savuissa. Jos savuista loppuu esimerkiksi laastari, voi sitä
tarvittaessa hakea lisää alaleirien EAlaukuista. Alaleirit voivat vastaavasti
täydentää laukkujaan leirisairaalan
varastolta. Varasto on kuitenkin rajallinen, joten materiaalitäydennykset
on tehtävä vasta sitten, kun se on
todella tarpeellista.
Hyvän käsihygienian lisäksi on
myös jalkoihin kiinnitettävä huomiota. Kosteilla keleillä tulee käyttää
tukevia kenkiä tai kumisaappaita,
sekä kuivia sukkia. Avojaloin tai
sandaaleissa liikkumista ei suositella.

Savunumero näkyviin

Kiinnittäkää savunumerolappunne
selkeästi portteihinne. Se helpottaa
savujen löytymistä vierailupäivänä.

Kuljetus ei yksittäisiä
leiriläisiä varten

Kuljetus ei vie yksittäisiä leiriläisiä
leirin ulkopuolelle, jollei tilaajalla ole
erittäin painavaa syytä. Tällöinkin
vaaditaan ilmoitus leiriltä poistumisesta.

Kyynärsauvoja kaivataan

Ilman sauvoja kävelemään pystyvien
henkilöiden tulee palauttaa hallussaan olevat sauvat johonkin EA-pisteeseen, sillä uudet ihmiset tarvitsevat niitä.

Ilmoittautuminen LPKJtapaamiseen

Ylimääräisiä
suunnistuskarttoja

3000 kappaletta suunnistuskarttoja
levitetään alaleirien toimistoihin ja
yleiseen infoon. Palvelutehtäväläiset
voivat hakea karttoja omaan käyttöönsä.

Vielä ehdit Deittiliitteeseen!

Lippukunnanjohtajilla on mahdollisuus myös aamusaunaan johtajakylässä ennen tapaamista. Ilmoittautuminen tänään klo. 19 mennessä
Torilla sijaitsevaan partiotaloon.

TauluTaruksen deittiliite ilmestyy
huomenna. Jätä ilmoituksesi tänään
klo 15.30 mennessä leirialueen postilaatikkoon. Osoite:

Kaasupoletit

Date Edition of TauluTarus will be
published tomorrow. Leave your
messages in the post boxes before
15.30. today. Address:

Poletit ovat myynnissä Stockenin
Hard Stock Cafessa, ei Hanke-marketissa.

TauluTarus/Tiedotus/Oulu

TauluTarus/Tiedotus/Oulu

Lakua tyhjistä limupulloista

Taruksen kahvilat, kioskit sekä Hanke-market ottavat vastaan tyhjiä
limupulloja. ”Pantti” puolen litran
pullosta on yksi lakupatukka, litran ja
puolentoista litran pulloista saa kaksi
lakua.

Recycle empty bottles

Cafees, kiosks, and Hanke-market
receive empty bottles. In return you
will get some sweets.
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