TauluTarus

Ruokalista / Dagens meny / Today's menu

Atso

Aamupala / Frukost / Breakfast: Lounas / Lunch / Lunch:
Intialainen Currykanakeitto
Päivällinen / Middag / Dinner: Jauhelihamakaronipata
Iltapala / Kvällste / Eveningtea: Karjalanpiirakat

Keskiviikko 28.7.2004

Täällä sitä nyt ollaan!
Kielas-savu Keminmaasta aloitti leiriläisten suuren ja iloisen virran
Tarukselle.

Jenna Erkkilä Kallin kanervista astui ensimmäisenä leiriläisenä ulos bussista yhdeksän
tunnin istumisen jälkeen.

Teksti: Aino “Tintti” Osola
Kuva: Tuomas Sauliala

Muutamaa minuuttia yli seitsemän
tiistai-iltana Korven toimiston
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Nimipäivät

eteen hurautti tilausbussi. Ensimmäiset leiriläiset olivat saapuneet
Tarukselle. Keminmaan kivekkäät ja
Kallin kanervat oivat istuneet linjaautossa koko päivän, mutta matkan

rasitukset eivät leiriläisistä näkyneet.
Bussista purkautuva joukko oli
pirteä ja iloisen hämmentynyt.
Art Valta ja Matti Sakaranaho
Keminmaan kivekkäistä olivat nyt
ensi kertaa saapuneet oman lippukunnan leiriä suurem malle partioleirille, ja tuleva väenpaljous vähän
jännitti heitä. Pojat ihmettelivät, kun
telttoja ja rakennelmia näkyi leirialueella jo valtavasti, mutta ihmisiä ei
kovinkaan paljoa - vielä. Art ja Matti
kertoivat odottavansa kovasti leirin
kaikkia ohjelmia, Art aivan erityisesti
partiovyön tekoa.
Laura Ruuskanen Kallin kanervista organisoi ja järjesteli bussinpurkamistouhuja, sekä autteli vielä hämmentyneitä leiriläisiä. Leirin aikana
melonnassa työskentelevä Laura
kertoi Tarukselle lähtemisen olleen
suuressa suosiossa Keminmaassa.
Pitkästä matkasta huolimatta kaikista Keminmaan partiolaisista lähti
leirille noin kolmasosa, kertoi Laura.

Indisk Curry-hönssoppa
Makaroni-köttfärsgryta
Karelska piroger

Aistit avoimina
avajaisiin
Odottaminen on lopulta palkittu
ja olemme kaikki Taruksella.
Yhteinen leirimme julistetaan
virallisesti alkaneeksi tänään.
Ensimmäinen leiripäivä
huipentuu koko leirin yhteisiin
avajaisiin klo 20.00. Luvassa on
nuoren ja innokkaan, pääosin
eteläsuomalaisen, partioporukan
luoma avajaisshow.
Teksti: Ilona Kokko

Avajaisissa niin Suomesta kuin ulkomailtakin Tarukselle vaeltaneet partiolaiset pääsevät ensimmäisen kerran
näkemään toisensa. Yhtenä teemana
avajaisissa ovat aistit. Avajaisissa
juontajana toimiva Anna Jukarainen
kertoo alusta asti ajatelleensa, että
avajaisten on oltava muutakin kuin
seisomista ja lavalle katsomista.
Yleisö pääsee osallistumaan avajaisissa ainakin leikkimällä.

Avajaiselämys ei tule jäämään
pelkästään lavashow’hun. Tie
avajaislavalle vie läpi artistikujan,
missä yleisö saa ihailla katutaidetta.
”Itse avajaislava on jotakin ennen
näkemätöntä”, hehkuttaa avajaismestari Mikko ” K-Mikko” Koskinen.
Yleisö pääsee katsomaan avajaisia
harvinaisen läheltä, koska lava on
auki joka suunnasta ja se on rakennettu kolmikerroksiseksi.

Kuinka onnistuu yhteisleikki 12 000
partiolaiselta?

Partiolaiset ovat yhteistoiminnan
ja leikin tuhattaitureita, mutta koko
suurleiriporukalla leikkiminen voi
olla silti haaste. Illan ohjelmassa
on luvassa kaksi isoa yhteisleikkiä,
joihin kaikki taruslaiset pääsevät
osallistumaan.
Leikkiminen yksissä tuumin tuskin
kuitenkaan on ongelma porukalle,
joka yhdessä on valmistellut Taruksen.

Indian curry-chicken
soup
Minced meat-macaroni
casserole
Karelian rice pasty

Rakennusleiriltä kohti Tarusta

Viime torstaina alkanut rakennusleiri
saatiin päätökseensä eilen illalla.
Lähes viikon ajan Iso-Taruksen rannalla ahertaneet partiolaiset saivat
aikaan puitteet suurleirille. Rakennusleiriläisten määrä kasvoi sitä
mukaa, mitä lähemmäksi itse leirin
alkamista päästiin. Torstain hieman
yli kolmensadan partiolaisen joukko
oli eiliseen mennessä kohonnut jo
reiluun 1 200:aan.
Rakennusleirin aikana alueelle
kohosi portteja, siltoja, kahviloita
ja muita leirin näkyviä tunnuksia.
Näiden lisäksi rakennettiin myös
suuri määrä leirimaastoon piiloutuvaa vesiputkea, sähkölinjaa ja muuta
tekniikkaa.

Riikka Turkumäki
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Sää / Vädret / Weather

+15 C

+59 F

HeTa Guides sold gingerbread
houses to pay for TARUS
Teksti: Marianne Lindgren

Henrikin Tapulitytöt (HeTa), a local group from Turku, started their
preparations for Tarus last autumn
by choosing Kiira Palola to be their
Tarus Liaison. -There has been a
lot of things to do since then, Kiira
says. HeTa lives in Justeeri in a
fairly large subunit with other local
groups from Finland and one Austrian group. Kiira is also a member
of the subunit staff. She is a bit
nervous about it, but she told us
that all leaders have do their share
of the work. Indeed, they have been
working hard already before the
camp.
From HeTa there are total of 35
Guides coming to the camp; 20 participants, five members of the camp
staff, two people living in the family
camp and 8 handicapped Guides
who live in Stocken, where the Tarus handicapped subunit is situated.
HeTa has not been raising money
for camp fees. They have, however,
been raising money by selling gingerbread houses, made by the leaders, in Turku`s Old-time Christmas
market to pay for transportation

costs and to get some equipment
for the camp. Finnish Guides and
Scouts sell Advent calendars to raise
money, and the HeTa Guides have
received a portion of the money for
the calendars to cover their camp
fees.
HeTa has prepared for Tarus by
renewing some tools and replacing all the tent-wedges. -Wedges
would have been replaced anyway,
but Tarus gave more speed to the
project, says Kiira. Before the camp
there was also a little problem with
some lost tents, but luckily they
were found before Tarus. -I hope
everything goes well, we will have
nice weather and Tarus will be an
unforgettable experience! wishes
Kiira before Tarus.

Taululehti ilmestyy joka savun ilmoitustaululle. (Piirros Sanna Palmu)

Ilmoitusasiaa
Löytötavaroista

Löytötavarat voi toimittaa Yleiseen
Infoon, joka sijaitsee Torin Tiedontornissa, maan pinnan tasolla.
Hukattuja tavaroita voi tiedustella
Turvan rakennuksesta palokunnan
vierestä.

Vieraista esineistä ilmoitettava turvalle

Rakennusleirin aikana, 26.7., löytyi
leirialueelta Kaakonlammin vierestä
vaaraton harjoituskranaatti. Harjoituskranaatti on poistettu maastosta.
Padasjoen alueella ei koskaan ole
käytetty kovia, eli vaarallisia, ampumatarvikkeita. Maastosta mahdollisesti vielä löytyviin tuntemattomiin
esineisiin ei saa koskea, vaan niistä
tulee ilmoittaa turvalle.

Savun ulkopuoliset
ruoka-ajat

Muonituskeskuksen ruoka-ajat leirin
aikana:
- aamupala: klo 7.00-8.00
- lounas: klo 11.00-13.00
- päivällinen: klo 16.00-18.00
- iltapala: klo 19.00-21.00

Sillalla ei ajeta

Tapaturmariskin vuoksi ei sillalla saa
ajaa pyörällä, vaan se tulee taluttaa
yli.

Kuivatteluteltta tulossa

Torilla sijaitseva myynnin teltta muuttuu kuivatteluteltaksi. Tarkemmat
tiedot ja aikataulut saapuvat savuihin
alaleirien toimistojen kautta. Kaupat
ja kioskit aukeavat vasta huomenna.

Leirin hätänumero:

03 - 5444 111
Varanumerona yleinen hätänumero:

112
Tiedontornissa Torilla on
muun muassa Yleinen info.

