TauluTarus

Helena ja Elena

Lauantai 31.7.2004

Kahvikupposella

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

4-viljanpuuro

4-kornsgröt

Lounas / Lunch / Lunch:

Minestronekeitto

Minestronesoppa Minestrone soup

Päivällinen / Middag / Dinner:

Stroganoff

Stroganoff

Stroganoff

Iltapala / Kvällste / Eveningtea:

Pullaviipaleet

Bulla

Coffee bread

Haikki yllättää aina
Haikki tuo mukavaa vaihtelua
leiriohjelmaan, mutta kaikki
ei aina mene suunnitelmien
mukaan.

Sateensuojaa ja herkkuja löytyy
paitsi omasta savusta, myös
alaleirien kahviloista Kupista,
Hard Stock Cafésta, Keksistä,
Juurakosta, Alvarista, Cafe
Käenpesästä sekä Kulosteesta.

Teksti: Maja Kevin ja Laura Kalaoja

Stockenin Riikka, Kalle ja Aliisa
odottavat iloisina lähtöä, tavarat on
jo pakattu.
- On kiva päästä vaeltamaan, tuumaa Riikka, Kalle taas toivoo rastien
olevan hauskoja. Rasteja varten he
eivät ole erityisemmin valmistautuneet, mutta arvelevat niillä tarvittavan kädentaitoja.
Kolmikon mielestä reitit ovat
sopivan pituisia ja he uskovat jaksavansa kävellä koko matkan. Sade
voi vähän masentaa, mutta se ei
pilaa hyvin varustautuneiden haikkia. He ovat yhtä mieltä siitä, että
jos syö ja nukkuu tarpeeksi, pienet
vastoinkäymiset eivät haittaa.

Teksti: Ilona Kokko
Kuva: Tuomas Sauliala

Asiakkaita on riittänyt, kun ihmiset
ovat hakeutuneet sateensuojaan, kertoo Cafe Käenpesän kahvilavastaava
Leena Puhakka. Muiden virvokkeiden ohella Käenpesässä voi sammuttaa myös tiedonjanoaan. Päivisin
klo 11.30, 16.30 ja 19.00 kuullaan
uutiskatsauksia.
Jos juhlinta jäi viime joulukuussa
vähiin, pikkujoulutunnelmaa tarjoaa
kahvila Kuloste. Tarjolla on mm.
glögiä ja pipareita. Haikilta palanneet
Noljakanniemen kiertäjien vartiolaiset riemuitsivat, että Kuloste on
paras, koska se ei ole mikään pressukahvila ja se on kaksikerroksinen.
Kulosteen parhaita tuotteita pojat
kertovat olevan kahvin ja glögin.
Jo toisena leiripäivänä Hard Stock
Caféssa tanssittiin spontaania letkajenkkaa. Samana päivänä myytiin
myös kahvilan 1000. hattara.
-Tunnelma on aivan loistava, iloitsee kahvilavastaava Skoppe Aaltonen. Huivien värikkyydestä voi
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Nimipäivät

Hard Stock Cafen Stefan Taubert myy tavallisen
suodatinkahvin lisäksi myös erikoiskahveja.

huomata, että asiakkaita riittää myös
oman alaleirin ulkopuolelta. Sään
salliessa Hard Stock Café järjestää
sunnuntaina lettukestit, joissa saa itse
paistaa letun.
Kahvila Kuppi on oivallinen paikka
hengähtää, jos suurleirin vauhti alkaa
hetkellisesti huimata. Kuppi sijait-

see metsäisessä kulmauksessa ja on
kodikas paikka juttuhetkeen ystävän
kanssa. Kupissa on myös musiikkipainotteista ohjelmaa. Luvassa on
musavisaa ja karaokea.

Seikkailuja haikilla

Tunnelmat haikin jälkeen olivat
leppoisat. Madot-vartio Oulun
Metsänkävijöistä pitää retkeään onnistuneena pienten vaikeuksien jälkeenkin. - Torstain rankkasateiden
aikaan lähteminen ei meillä ollut vielä
varmaa, mutta se kannatti, koska
muuten kaduttaisi, kertoo Lauri.

4-grain porridge

Tarus valmiina vierailupäivään
Haikista muodostuikin Madoille
kokemus vailla vertaa, varsinkin
Joelille ja Laurille, jotka etsintäkuulutettiin eksymisen takia. Pojat
eivät silti olleet kauan kateissa, vaan
pääsivät yörastille kaverivartion
avustuksella. Parasta haikilla tämän
seikkailun lisäksi oli nukkuminen ja
kinkkupasteija.
- Nelosrastilla oli oikein hyvä palvelu. Me saatiin herätyskin, vaikkei
edes tilattu, pojat kiittelevät rastihenkilöitä.

Haikilla viihtyivät myös ulkomaalaiset, vaikka Suomen luonto
vähän vastustikin sateen ja erityisesti hyttysten muodossa. Haikilla
liikutaan iloisin mielin ja hankitaan
uusia partiomuistoja, satoi tai paistoi. Padasjoen metsissä tarvitaan
kuitenkin varovaisuutta, jotta torstainen käärmeenpurema jäisi ainoaksi

Teksti: Tiina “Timi” Tuomainen

Vieraita on odotettavissa leirille paljon, etenkin sunnuntaina.
– Maltti on valttia, huollon palvelupäällikkö Inka Saren sanoo.
Vierailijat saapuvat busseilla Olopolille, josta heidät ohjataan savuihin.
– Vieraille ei kannata turhaan
soitella sunnuntaiaamuna, varmin
tapa tavata omat vieraat nopeasti on
odottaa jumalanpalveluksen jälkeen
omassa savussa, Inka opastaa.
– Lauantaina on palvelupäivä, jonka
ohjelmaan vieraatkin voivat osin osallistua, vierailupäivän ohjelmapäällikkö Katja Kirjalainen sanoo.
Sunnuntaina iltapäivällä Aarnikratin markkinoille nousevat savujen järjestämät markkinakojut,
partiobändit musisoivat Korven
ohjelma-alueella ja Maailmantorilla
on luvassa kansainvälistä ohjelmaa.
– Kaikki ovat tervetulleita mukaan,
Katja sanoo.

Muista maanantain
Treffi-liite!
Voit vielä tänään lähettää oman
ilmoituksesi TauluTaruksen toimitukselle osoitteella:
TauluTarus/Tiedotus/Oulu

Tällä pisteellä palveli Tuuli Vapaavuori.

Sää / Vädret / Weather
Tänään sadekuuroja
Huomenna sadekuuroja, aurinko pilkahtaa

+21 C

+70 F

On Thursday night live music was
coming from near the lake Iso-Tarus. It was the opening of a place in
Majakka village, Poiju cafe which is
meant for the leaders to relax, have
coffee, try some of the gourmet
food and to enjoy themselves. The
program includes Dj’s, live music,
world music, an open microphone
evening on Monday and scouting movies on Sunday. The cafe is
open daily from 21 to 01. The only
evening that the cafe is not working
is Saturday.

The Majakka village also includes
an action playground, where you
can enjoy trampolines, frisbeegolf,
a labyrinth, all kinds of social games
etc. Some of the most notable activities are “vaijerirata” where you ride
through the air (a kind of a rope-railway) and the most challenging is box
climbing.
The main idea of that is to build as
high a tower as possible from empty
boxes. But the catch is that you have
to do it while climbing the very same
tower you are building!
- The record so far is 20 boxes, but
if you have enough courage and bal-

Taruksella Stockenin alaleiriin on perustettu sisusavu, jonka vahvuus tällä
hetkellä on 78 partiolaista. Heistä 28
on johtajia ja avustajia. Lauantaina
ensimmäinen porukka sisuista lähtee
kotiin, ja toinen osa saapuu leirille.
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 kuljettavat sisut
aamuisin leirialueelle, jossa he osallistuvat omaan sisuohjelmaansa. Sisuohjelma mukailee Taruksen ohjelmalaaksojen toimintaa mukautetusti.
Esimerkiksi Partiovyö-pisteessä ollaan useampana päivänä peräkkäin.
Kahden sisätiloissa vietetyn yön jälkeen sisut palasivat perjantaina leiriin
innokkain mielin, aikomuksenaan
viettää viimeinen yö savussa. Sateet
muuttivat kuitenkin suunnitelmat
niin, että myös perjantain ja lauantain
välinen yö vietetään leirikeskuksessa.
Taruksella järjestettiin myös sisujohtajien tapaaminen. Tapaamisessa

Mitä

Missä

Milloin

Ehtoollinen

Kirkko

7.30

GDV, Global Development Village

Aarnikratti

9-17

PT-kisainfo

VJ-Klubi

18-10

Haluatko oman tapahtumasi tähän? Ilmoita siitä
Tiedotukseen (muonituskeskuksen vieressä)

Leirillä ei kuivatella vain pyykkiä.

Ilmoitusasiaa
ance you are quite sure to break it,
encourages Tero from the Majakka
staff.
However, if you are in the mood
for something a bit less actionpacked then Majakka also offers a
place where you can sing and play
music together with other leaders.
In the village you also find saunas
and water activities and even get a
massage!
So if you, leaders, have some free
time, feel free to go and enjoy yourselves in Majakka!

Ei vatsatautiepidemiaa

Leirissä ei ole vatsatautiepidemiaa,
mutta yksittäiset henkilöt ovat saaneet vatsavaivoja. Kiinnitä huomiota
käsihygieniaan, tiskaukseen ja yleiseen hygieniaan.

Ruokailut vierailupäivinä

Vierailijat ruokailevat Torilla tai
muonituskeskuksessa. Vierailijoiden
erikoisruokavaliot tarjoillaan muonituskeskuksessa. Leiriläisille ruokailu
järjestetään tavalliseen tapaan savuissa.

Hiljaisuus on klo 23

Sisukasta toimintaa Taruksella
Teksti: Marianne Lindgren

2/4

3/6

Leirillä tapahtuu tänään

Majakka -a heaven for leaders
Teksti: Anna Stepanova

�
���� �� ����

keskusteltiin lähinnä siitä, millaisia
ihmisiä sisujohtajiksi valikoituu, ja
miten 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.

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

Muistathan antaa muille nukkumarauhan!
Silence and curfew is at 23! Remember to give people a possibility to
sleep.

Varustus ohjelmapisteisiin

Ohjelmapisteisiin on otettava mukaan leiriläisen kirjassa mainittu
varustus.

Leirihuivi / Camp scarf

Leirialueella liikuttaessa on pidettävä
kaulassa leirihuivi.
Please, wear your camp scarf while
in the camping area.

Ipanamessu

Aika muuttunut: Uusi aika keskiviikkona 4.8. kello 10.

Leiripankki

Leiripankki on auki 10 – 13.30 Tarus-Shopin yhteydessä.

Työvoimavälitys

Leirillä edelleen paljon täyttämättömiä pestejä. Ilmoittaudu työvoimatoimistoon. Erityisesti ryhmille.

Kaasupullot

Varmista, että vaihdettava kaasupullo
on tyhjä eikä esimerkiksi puolitäysi.

Olopolin johtajaohjelmat

Järjestetään vielä kahtena iltana,
maanantaina ja tiistaina kello 18 ja
20.

Kumisaappaita myynnissä

Partioaitta on saanut kumisaappaita.
Rubberboots available in Partioaitta.

Eurojamboree esittäytyy

EUROJAM 2005 jamboreella on
tietopiste viikonloppuna Aarnikratilla. Varaa paikkasi myös vuoden
2007 maailmanjamboreen palvelutehtäviin.

Mini-PT

Pienimuotoinen PT-kisa johtajahuollon merkeissä. Lisätietoja Majakan
respasta.

Ortodoksinen liturgia
sunnuntaina klo 8.00

Leirikirkossa. Liturgian jälkeen ruoka
Lastussa - ruokailuvälineet mukaan.

Orthodox liturgy Sunday 8
am. at Tarus-church
Holy communion is only for the
members of Greek orthodox church.
Breakfast after the service at Lastu.

Православная
Литургия

началом в 8.00 в воскресенье в
церкве Tarus. Добро пожаловать!

