TauluTarus

Kimmo

Maanantai 2.8.2004

Aurinko paistaa ja vettä sataa
– taitaa olla Tarus-vierailupäivä!

Saapumisen jälkeen suunnistus tuotti päänvaivaa. Ruokaa tarjoiltiin Torilla ja Muonituskeskuksessa.

Leirille odotettiin noin 15 000 vierailijaa. Tuliaisrepuissa
oli ainakin karkkia ja kuivia vaatteita.
Teksti: Marianne Lindgren
Kuvat: Niko Blomberg

Taruksen vierailupäivät sujuivat onnistuneesti ja sääkin parani sopivasti
viikonlopuksi. Näky olikin huvittava,
kun ensimmäiset vanhemmat saapuivat leirille isojen reppujen kansa aivan
kuin olisivat itse jäämässä leirille.
Kiitosta vierailijoille voidaan antaa
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Nimipäivät

ainakin asianmukaisesta pukeutumisesta: Sadetakit ja kunnolliset kengät
oli muistettu pukea päälle. Lisäksi
vanhemmat tiesivät hyvin partiolaistensa alaleirit ja savunumerot.
Vieraiden saapuminen leirille ei
vielä lauantaina sujunut ongelmitta,
sillä sateiden takia peltoparkkeja ei
voitu käyttää, mikä aiheutti busseihin
jonoja.

- Lauantai oli ikään kuin kenraaliharjoitus sunnuntaita varten, vierailupäivän mestari Tuula ”Tuuti”
Ihamäki myöntää, mutta lisää sunnuntain liikennejärjestelyjen sujuneen
loistavasti. Sunnuntain odotettiin
olevan vilkkaampi vierailupäivä,
mutta vielä alkuiltapäivästä oli rauhallista.
- Vieraat kenties tulevat vasta
mökeiltä palattuaan, Tuuti arveli.
Vieraiden
ruokailu
järjestettiin torilla ja muonituskeskuksessa.
Hernekeittoa tarjottiin lauantaina

Ruokalista / Dagens meny / Today's menu
Aamupala / Frukost / Breakfast:

Kaurapuuro

Havregrynsgröt

Oatmeal porridge

Lounas / Lunch / Lunch:

Makkarakastike

Kokt potatis

Sausage sauce

Päivällinen / Middag / Dinner:

Lihakeitto

Köttsoppa

Meat soup

Iltapala / Kvällste / Eveningtea:

Mansikkakeitto

Jordgubbssoppa

Strawberry soup

Hur uppfattas Tarus av en besökare?
Text: Maja Kevin

Många föräldrar kommer med
torra kläder och gummistövlar åt
sina barn, men de är här också av
ren nyfikenhet, de vill veta hur
man lever på ett storläger.Familjen
Kielevainen har kommit för att
hälsa på sin dotter.De har fått
en karta för att hitta fram och är
glada att informationen fungerar
så bra. Familjen tackar parkeringsarrangemangen.

noin 7000 annosta ja sunnuntaina
rokkaa oli tehty 16 000 henkilölle.
Vieraat olivat myös huomioineet
partiotoiminnan
ekologisuuden:
Omat ruokailuvälineet olivat lauantaina mukana reilulla tuhannella
vieraalla.
- Ainoat pikku ongelmat olivat
lauenneet hernekeittopussit, kertoi
ruokailusta vastaava keittiömestari
Jouko Pallonen virnuillen.

Vierailupäivät oiva piristysruiske

Savuissa vierailupäivät näkyivät ennen kaikkea ylimääräisenä vipinänä,
mutta savunjohtajat Nora ja Kiira
kiistivät vanhempien häirinneen
normaalia savuelämää. Molemmissa
savuissa oli vierailupäivän jälkeen
varsin reippaat tunnelmat eikä kukaan tuntunut potevan koti-ikävää.

- Det var lätt att hitta när man
fick åka buss från parkeringen,
säger Jukka Kielevainen.’
Olavi Kemppainen som själv
är en gammal scout hälsar på sitt
barnbarn. Familjen Kemppainen
tycker att organiseringen av Tarus fungerar bra, men röknumren
kunde vara mer synliga.
Besökarna tycks ha haft en
trevlig utfärd. Resten av lägret
behöver de inte ens oroa sig för
att deltagarna skulle frysa i våta
kläder.
- Leiriläisillä on mahdoton tsemppi
päällä, Meripei -savun johtaja Nora
kehaisee poppootaan. Etukäteen
arveltiin useammankin leiriläisen
lähtevän kotiin vanhempien matkassa, mutta lähtijöiden joukko jäi
aika pieneksi.
- Karistuksesta lähti yksi jalkavamman ja toinen koti-ikävän takia, Kiira
kertoo.
Leiriläisten Jaakon ja Santran
mielestä ”vanhempien näkeminen
oli ihan kivaa”. Vanhemmat olivat
tuoneet molemmille kuivia vaatteita
ja karkkia, lisäksi likaiset ja märät
vaatteet oli viety pois. Sekä Jaakko
että Santra sanovat jaksavansa hyvin
leirin loppuun asti.
- Vielä ei edes tee mieli lähteä kotiin, Jaakko kertoo,
- Mutta haikille ei viitsisi lähteä,
Santra tunnustaa.

Nappulakaulat tapasivat
tuttuja
Teksti: Anna “Jojo” Kosonen

Café Poijussa koettiin lauantaina
monta iloista jälleennäkemistä Kolmiapila-, Gilwell tai Ko-Gi –kurssin
käyneiden vuotuisessa tapaamisessa.
Lähes 350 nappulakaulaa, heidän
joukossaan 17 vastaavan kurssin käynyttä ulkomaalaista, nautti kahvista
ja ohjelmasta. Erityisesti osallistujat
kiittelivät mahdollisuutta tavata vanhoja tuttuja kurssilta ja muista partiotapahtumista.
Jorma “Nekku” Niinimäki kävi
Gilwell-kurssin vuonna 1965. Hän
kehui erityisesti tapaamisen hyvää
henkeä.
Vuosikymmenien
takaisia tuttuja tapaa harvoin, mutta Nekun mukaan heitäkin oli tässä
tapaamisessa ollut.
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Sää / Vädret / Weather
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Tänään pilvistä, illalla sadekuuroja
Huomenna sataa ja paistaa

+22 C

+72 F

Elämää savuissa
Teksti: Tiina “Timi” Tuomainen

Savuissa käy vilske aamusta iltaan.
Siellä syödään, nukutaan, rakennetaan, huolletaan varusteita ja vietetään vapaa-aikaa.
- Parasta on vapaa-aika, Tytti Merisisko, Janita ja Susanna Kuusenkävyistä kertovat. Silloin Stockenin Marassavussa asuvat tytöt syövät karkkia ja
nauravat paljon.

Kansainvälisiä kavereita

Kulon savussa 1026 tulijat toivottaa
portilla tervetulleiksi Elvis-lehmä.
Savussa kaikista pidetään hyvää huolta – myös Elviksesta, jonka suojaksi
on saatu uusia pressuja.
- Kivointa on jutella englantilaisten
kanssa, jotka asuvat meidän savussa,
Ville ja Niilo Tupshaukoista sekä
Eero Pyhärannan Korpiankkureista
kertovat.

Hyvää ruokaa

Perheleiri Lastussa on vilskettä, kun
ympäriinsä juoksentelee pieniä taruslaisia.
– Ruoka on ollut tosi hyvää, 9-vuotias Lotta sanoo.

Tuo outo luonnonilmiö on näkynyt taivaalla.

Tukea ikihongasta

Camping styles
around the world

Joka alaleirissä liikkuu leiriläisten ja johtajien joukossa ikihonkia. He
eivät välttämättä ole ikihonkia iältään, mutta taustalla on usein pitkä
partioura sekä kokemusta useista suurleireistä ja partioprojekteista.
Nimitys valittiin juuri metsäteemaan liittyen, ikihongathan ovat jo
vuosikausia kestäneet säiden ja olosuhteiden vaihteluja pysyen edelleen
pystyssä.
Teksti: Anna ”Jojo” Kosonen

Ikihongilla ei ole varsinaista pestiä
leirillä, vaan heidän tehtävänsä on
kulkea alueella muiden ihmisten joukossa. He kuuntelevat, keskustelevat
ja antavat aikaansa.
Hallanvaara-mestari Leena Kivikankaan mukaan ajatus ikihongista
syntyi siitä, että useat ovat kertoneet
saaneensa joskus kriisin hetkellä
tukea aivan tuntemattomilta ihmisiltä. Tämän yllättävän tuen avulla
on selvitty vaikeasta hetkestä. Nyt
vastaavia tukihenkilöitä haluttiin
kokeilla Taruksella, ja samalla kerätä
kokemuksia tulevaisuuden varalle.

Keskustelua tai hetki rauhassa

Ikihongilla on erityisenä tavoitteena
löytää ne avuntarvitsijat, jotka eivät
pidä meteliä omasta hädästään.
Auttamiskeinot vaihtelevat: Jollekin
parasta tukea on keskustelu, joku
toinen taas tarvitsee hetken, jolloin
voi olla yksin ja ajatella rauhassa.
Ikihongat on koulutettu tarjoamaan
tukea tarvitsevalle eri tapoja ja paikkoja rentoutumiseen ja latautumiseen. Kivikangas linjaa, että mikäli
joku jaksaa ikihongalta saamansa
tuen avulla selvitä pestissään, ovat he
saavuttaneet tavoitteensa.

Olo on jees

- Ihan jees olo, sääkin on tällainen
suomalainen kesäsää, Esa Kulmankiertäjistä virnistää. Savun palaverissa tarjoiltu kahvi ja pulla piristivät Korven Siperia-savun johtajia.
Tärkeintä heille kuitenkin on, että
leiriläiset viihtyvät.

TauluTarus
Taruksen tiedotusjulkaisu. Päätoimittaja: Lasse Roiha, toimitussihteerit: Ville Laiho,
Inka Savolainen, piirrokset: Sanna Palmu, taitto: Tuomas Sauliala. Painopaikka: Tarusleiri, Padasjoki.
Copyright © 2004 tekijät.

Text: Anna Stepanova

There are a lot of different ways of
going camping. TauluTarus asked
some of the participants from
abroad how their camping traditions
differ from the ones in Tarus.
All of the people interviewed (the
Estonians, the Canadians, the Greek
and the Taiwanese) answered that
unlike Tarus where most of the tents
are made of canvas they use igloo
tents or cupola tents. The Greek
added that they usually place their
tents to make a horse-shoe figure.
All of the Guides and Scouts interviewed said they prepare their food
over the fire or using gas and most
of them build the camp-furniture
themselves. However, the Canadians
are not allowed to build anything if
they are camping in a nature park. At
their permanent sites the furniture is
already built for them.
As for hiking, the Estonians have
hikes that are at least 30km long for
the older Guides and Scouts. The
Greeks hike for about a day and the
Taiwanese can only have short hikes,
as the island they live on one cannot
go very far.
Despite all of the differences the
one thing that seems to be the same
everywhere is that all Guides and
Scouts love campfires including a
real fire, lots of dancing, singing and
games.
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Leirillä tapahtuu tänään
Mitä

Missä

Milloin

Päivätanssit

Cafe Poiju

14

Fisu

Cafe Poiju

15.30

E-PP PJ-kurssi 46 kokoontuminen

Cafe Keksi

18

Kerkkäpaitapäivä

Tarus

Koko päivä

Taize-lauluilta

Kirkko

19

Taize-songs

Tarus church

7 p.m.

Ristisaatto

Lähtö Kirkolta

11

SP:n matkanjohtajakurssi

Patikan Portti

16

Open Stage

Cafe poiju

22

Keskusteluilta: BP:n upseerivuosien
seikkailut

Tarus Galleria

22

EI –kurssi (45 min)

Sammalkoto

10.15 ja 14.15

International evening

Savotta’s Cafe

7 p.m.

Ilmoitusasiaa
Pääministeri Vanhanen
Taruksella

Taruksen suojelija pääministeri Matti
Vanhanen tutustuu leirialueeseen
maanantaina 2.8. aamupäivällä. Hän
vierailee myös lippukunnanjohtajien
tapaamisessa Cafe Poijussa.

Savujen johtajat huomio

Savujen johtajat, ohjatkaa ylimääräiset johtajat savuista työvoimatoimistoon – Tarus tarvitsee heitä!

Leiri hetkellisesti eristyksissä

Molemmat leiriin johtavat tiet olivat
sunnuntain vastaisen yön aikana
jonkin aikaa poikki. Paikalle saatiin
kuitenkin ripeästi tiehoitokunnan ja
Taruksen tekniikan korjausryhmät.
Uuden siltarummun ja hiekkasäkkien avulla tie saatiin kuntoon vierailupäivää varten. Sunnuntain vähäsateinen sää helpotti tilannetta lisää.
Taruksen tekniikka seuraa edelleen
tilannetta.

Suunnistusmestaruudet
ratkottu

Suunnistuskisojen tulokset tulevat
nähtäville alaleirien ilmoitustauluille.

Miesten sarjan voitti Jussi Tokola,
Puijon Pakertajat, ja naisten sarjan
Riitta Siltanen, Littoisten Pirtapiiat.
TauluTarus onnittelee kaikkien sarjojen voittajia.

Muistakaa juoda

Leirillä juominen unohtuu helposti
– muistakaa juoda riittävästi.

Homomyönteiset partiolaiset

Tapaaminen homo-, lesbo- ja bimyönteisille partiolaisille tiistaina
3.8. kello 21.30 partiovyö ohjelmaalueella.

Sexual diversity in Guiding &
Scouting

Meeting on sexual diversity in Guiding & Scouting. Tuesday August 3rd
9.30 p.m. in the Guide and Scout belt
valley.

Team Hiiri & Kauris

Leirinjohtajat Mjukka ja Kaitsu kiittävät iloisista terveisistä.

