TauluTarus

Linnea, Nea ja
Vanamo

Tiistai 3.8.2004

Hetki rauhassa

Hallanvaaran ohjelmiin kuuluvat
myös 45 minuutin mittaiset Ei-kurs-

Aamupala / Frukost / Breakfast:

Vehnähiutalepuuro

Vetegröt

Wheatflake porridge

Lounas / Lunch / Lunch:

Broileripyörykät

Hönsbullar

Chicken meatballs

Päivällinen / Middag / Dinner:

Kirjolohikeitto

Fisksoppa

Salmon soup

Iltapala / Kvällste / Eveningtea:

Hedelmäsalaatti

Fruktsallad

Fruit salad

Partiossa huudetaan kiitokseksi,
ilon ilmaisemiseksi ja ajan
vietteeksi. Huutoa kuuluu myös
kun pinna palaa loppuun.
Teksti: Aino “Tintti” Osola

Rento meno hulvaton jämte vänner
aina on, alkaa mieli nousemaan kun
Stocken repee huutamaaaaan!
Huuto kajahtaa ilmoille aina kun
jono pysähtyy ja odotus jatkuu. Aika
kuluu nopeasti ja kaikilla on hauskaa.
Stockenin huudossa tiivistyy osa
koko partiohuutamisen tunnelmasta
- mieli ja äänenvoimakkuus nousevat
samaa tahtia.

Teksti: Ilona Kokko
Kuva: Tuomas Sauliala

Kuinka sanoa ei

Ruokalista / Dagens meny / Today's menu

Partiolainen ei
taputa!

Halla voi viedä sadon pelloilta.
Samoin stressi voi pilata
leirikokemuksen kiireiseltä
vaeltajalta tai johtajalta.
Hallanvaaran ohjelmissa pyritään
korjaamaan tilanne ennen kuin
leiri loppuu. Hallanvaara kuuluu
partioaateohjelmiin, samoin kuin
Olopoli, Tarus-seurakunta ja
partioaatelaakso.

Keskustorin laidalla, järven rannalla,
sijaitsee Sammalkoto. Se on olemassa
levollisuutta, hiljaisuutta ja kuuntelua
varten. Juuri silloin, kun tuntuu, että:
”mikään ei toimi ilman minua”, on
oikea hetki astella Sammalkotoon.
Sammalkoto on muutenkin kuin
rauhallisuutensa puolesta vaihtoehtokahvila. Tarjolla on mm.
Reilunkaupan kahvia ja gluteenittomia keksejä. Tuotteet eivät maksa,
vaan kukin voi antaa vapaaehtoisen
lahjoituksen
hyväntekeväisyyteen
menevään kolehtiin.
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Nimipäivät

Ei mitään
pakkoruotsia
Teksti: Laura Kalaoja
Sammankodossa kiire ja meteli jää selän taakse. Mikki joi
kupposen kuumaa iltapäivästä.

sit. Kursseilla opitaan sanomaan
ei, jotta voisi sanoa ”kyllä”, ja olla
avuksi jossakin toisessa tilanteessa.
Ei-kurssien vetäjä Hetu kertoo, että
kursseja oli jo Loistolla. Taruksella
monet ovat riemuinneet, että ”onneksi kursseja on taas, koska Loistolla

ei siellä ehtinyt käydä”. Juuri näiden
aktiivisten partiojohtajien, joilla on
monta rautaa yhtäaikaa tulessa, pitäisi ehtiä olemaan hetki Ei-kurssilla.
Hiljaisuuteen ja rauhaan voi käydä
keskittymässä myös leirikirkossa,
joka sijaitsee perheleiriä vastapäätä.

Tänään avautuu meille jokaiselle
aivan loistava mahdollisuus kerrata ruotsin kielen jaloa taitoa. Kello
19.30 järjestetään Ruotsinkielinen
leirinuotio Loiskis -ohjelmapisteen
lähistöllä. Paikalle saapuvat pääsevät
vertailemaan suomenkielisten ja
ruotsinkielisten iltanuotioperinteiden
eroja ja samanlaisuuksia.

Hyvä kiva bra, antaa tulla lisää
vaan! Emännille kiitos!
Seuraa tyytyväisiä ilmeitä.
Herätys! Nelirivit!
Tuloksena kipeitä kurkkuja. Taputtaa ei saa. Miksi ihmeessä partiolainen aina huutaa?
-Taputtaa osaavat kaikki, se on
laimeaa. Huutamisessa on haastetta
ja kilpailua, vastaa Proffa Stockenin
turvasta. Yhteenkuuluvuuden tunne,
perinteet ja kilpailu ovat monen mielestä ensisijaiset syyt huutaa.
- Partiossa huutamiseen voi purkaa
stressiä ja lisäksi se on tietynlaista terapiaa, mahdollisuus avautua, pohtii
puolestaan Aki Turun Metsänkävijöistä. Huutamista partiossa voi siis
perustella monella syyllä. Oikeaa
vastausta kysymykseen partiohuudosta ei ole, eikä sitä ehkä kannata
etsiäkään. Huutaminen on siistiä, se
riittää.
Iltanuotiolle ovat tervetulleita
kaikki halukkaat. Lisäksi on erikseen paikalle kutsuttu kaikki kuusi
ruotsinkielistä savua, sekä Ruotsista
saapuneet partiolaiset.
Ajatus ruotsinkielisestä iltanuotiosta syntyi noin vuosi sitten Taruksen
ruotsinkielisen tiedotuksen, S-Taruksen, keskuudessa. Ruotsinkielisille
haluttiin tarjota ohjelmaa, joka on
tehty heidän omalla kielellään. Ohjelmassa on tuttuja leirilauluja ruotsin
kielisillä sanoilla, eikä Det är Tarus
-leirilauluakaan jätetä laulamatta,
lupaa S-Taruksen Johanna Virkkula.

Punaiset ja keltaiset
käsikirjat ovat
täällä
Teksti: Ilona Kokko

Maanantaina Taruksella julkaistiin
uudet vartionjohtajan ja laumanjohtajan käsikirjat. Käsikirjojen uudistushankkeen tarkoituksena on ollut
selkeyttää ja ajankohtaistaa kirjojen
sisältöä. Uudistuksessa kuunneltiin
paljon vartioiden- ja laumojenjohtajia, jotta uudet käsikirjat olisivat
todelliseksi hyödyksi arkipäivän partiotoiminnassa.
Suurimmat muutokset on tehty
kirjojen rakenteeseen. Punaisessa
VJ:n käsikirjassa teoria ja toiminta
ovat selkeästi erikseen. Keltaisessa
LJ:n käsikirjassa puolestaan kokonaisuus ei ole enää tarinamuodossa,
vaan kirja on muutettu enemmän
hakuteoksen tyyppiseksi. Kirjoihin
on myös liitetty vartionjohtajan tai
laumanjohtajan kortti. Niiden avulla
voi seurata esimerkiksi kursseilla asetettujen tavoitteiden täyttymistä.
Taruksella kirjoihin voi tutustua
Partiotalossa.
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Sää / Vädret / Weather
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Tänään puolipilvistä
Huomenna aurinkoista

+26 C

Every town needs a plan, like
Tarus as well. It is not easy to set
a camp including tents, buildings
and infrastructure for 12,000
people.
Text: Anna “Jojo” Kosonen

At Tarus the plan was made by the
camp architecht Juha Jaatinen. He
worked for the plan around three
years in cooperation with his team.
Juha wanted to plan a compact area
where everything is close.The area is
surrounded by swamps and it was
difficult to fit everything between
them. And of course every subcamp
and subunit wanted to be placed at
the same distance from the lake and
near the main square. This did not
make planning any easier.
Juha has also designed the buildings, for instance Ahdinsilta, the
Programme stage and the Programme office. It is charasteristic for
scout camps that the buildings will
be dismantled after the camp. Juha is
not worried about that because the
memories and photos will remain.

Etsi ja löydä –kilpailu
Postita kaikkien kuuden kuvan
koordinaatit, nimesi ja savusi osoitteeseen TauluTarus/Tiedotus/Oulu.
Oikeilla vastauksilla voitat upean
kisamerkin ja mahdollisesti yllätyspalkinnon.

+79 F

To draw a camp
plan
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Picture hunt –competition

Pitää syödä hyvin, että jaksaa puuhastella.

Mark down the coordinates and
mail the six coordinates, your name
and subunit’s number to the address

TauluTarus/Tiedotus/Oulu. With
the right answers you will win a fabulous picture hunt badge and possibly
a surprise

Leta och finn tävlingen
Märk koordinaterna, där fotografiet befinner sig, i rutsystemet. Posta
alla sex koordinaterna, ditt namn och
din rök till adressen TauluTarus/
Tiedotus/Oulu. Med de rätta svaren
vinner du ett fint tävlingsmärke och
möjligen ett överraskningspris

Ilmoitusasiaa
Ensiapupisteet ruuhkaisia

Roskaaminen

Ea-pisteitä ei saa ruuhkauttaa hakemalla niistä laastaria, tms. pienillä
vaivoilla.

Viime aikoina leirialueelta ja ohjelmalaaksoista on löytynyt huomattavan paljon roskia. Huolehdithan
siisteydestä ja kierrätyksestä omalta
osaltasi.

Lääkintä tiedottaa
Muistakaa juoda riittävästi. Etenkin
haikilla ja palvelutehtävissä juominen
on helppo unohtaa.

Johtajaohjelma: Vyön
tekeminen

Remember to drink enough. Especially when hiking or working in the
camp.

Vyötarvikkeet voi noutaa Majakasta.
Johtajille ei ole vielä solkia, mutta
laakso toivoo saavansa niitä keskiviikoksi. Ohjeita ja tarvittava sapluuna
ovat Majakan respan seinällä.

Työvoimaa tarjolla

Ortodoksinen ehtoopalvelus

Muistakaa työvoimatoimiston palvelut. Tiistai-iltapäivänä työntekijöitä
oli runsaasti, tiedustele tämänhetkistä tilannetta, puh. 03-8875308

Pidetään kello 20.00 kirkolla.

Medical information

Leirillä tapahtuu tänään

Treffi-liite tulee uudelleen!
Suuren suosion saanut treffiliite ilmestyy vielä kerran. Palauta ilmoituksesi leirialueen
postilaatikkoon tänään klo
15.30 mennessä, tai jätä se
TauluTaruksen ilmoitustaulun
yhteydessä olevaan laatikkoon
klo 19.00 mennessä.
Tällä kertaa ilmoitukseen voi
laittaa myös Poste Restante
-osoitteen. Käy leiripostilla
sopimassa nimimerkistä ja noutotavasta.

Провославная вечерняя служба
в 20:00 в церкве

Aarnikratti
Aarnikratti on muutettu kaksisuuntaiseksi tieksi.

Vierailupäivän löytötavarat
Vierailupäivän busseihin unohtuneita löytötavaroita voi kysellä huollon toimistolta. Leirin jälkeen tavarat
siirretään Partiotaloon.
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Mitä

Missä

Milloin

Pyhiinvaellus

Avajaiskenttä

10

Vaeltajapiste päivystys

Cafe Kuloste

10-11, 14-15,
19-20

Päivätanssit

Cafe Poiju

14

Ipanamessu

Kirkko

15

lauluilta

Kirkko

19

Kv-kahvila

Cafe Justeeri

19

Lägerbål på svenska
Ruotsinkielinen iltanuotio

Vid programplatsen Plums
Loiskis-ohjelmapisteen
lähistöllä

19.30-20.30

Tapaaminen kaikille homo/
lesbo/bi –myönteisille
partiolaisille

Partiovyö –laakso

21.30

Ehtoollinen

Kirkko

22

Partiokeräily-aiheinen
teemailta

Tarus-Galleria

22-24

Maailmanmusiikki-ilta

Cafe Poiju

22-01

