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Joulu painaa päälle ja uusivuosi. Lippukuntaan valittiin syyskokouksessa (varsin
värikkäässä sellaisessa) toimihenkilöt ensi vuodeksi. Jos joku jäi ilman haluamaansa
virkaa saa syyttää vain itseään siitä, ettei ollut paikalla. Tämä ei tietenkään koske niitä
muutamia, jotka hävisivät äänestyksissä; heidän sopii syyttää muita paikalla olleita.

Äänestyksiin joutumisesta voisi päätellä, että tekijöitä on enemmän kuin hom-
mia. Epäilisin kuitenkin että työtä aina riittää, vaikka lippukunnan virkaa ei olisikaan:.
eihän työnjohtajakaan yksin saa rakennustyömaata valmiiksi.  Ällikkäänkin saavat
kirjoittaa kaikki muutkin kuin minä. Ilokseni huomaankin, että vaikka lehdestä tuli
aika paksu, en ole itse kirjoittanut kuin tämän tekstin (ja tietysti sisällysluottelon ym.
pientä). Olen saanut keskittyä vain lehden kokoamiseen, mikä käsittääkseni onkin
päätoimittajan varsinainen tehtävä.

Samalla tavalla toimii kaikki muutkin lippukunnan virat: viran haltian tehtävä on
pitää langat käsissään ja koordinoida hommia. B-P:n ideahan sekin oli - hajauttaa
hallintoa mahdollisimman pieniin yksikköihin. Itse asiassa jokainen partiolainen
tekee päätökset itse ja johtajat koordinoivat ja antavat vinkkejä, mitä voisi tehdä. Näin
asian ainakin pitäisi olla - partiohan perustuu vapaa ehtoisuuteen.

Tälläistä tällä kertaa. Kiitokset kaikille minua päätoimittajaksi äänestäneille...

Juhis
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JN kokoontuu13.1., 10.2., 10.3., 14.4. ja 12.5. toimis-
tolla klo 18.00

Kasukka-PT kisaillaan Tervajärvellä 25.-27.1.-02

Ensi vuoden kesäleiri  on Ylläksellä 3.-10.8. Jos jonkun tutta-
vapiiriin kuuluu bussikuskeja , ilmoittautukoon Juhikselle.

Kaupallinen tiedote

Ylläs kutsuu pääsiäisenä 2002 kaikkia aikaisemmin käyneitä sekä

uusia vierailijoita.  Kalevan Karhujen Ylläs-toimikunta  järjestää perintei-

sen pääsiäisreissun Luosun metsätyökämpälle jo 35 kerran

 27.3-2.4.2002.

Retki maksaa 165•

Lähtö Tampereelta keskiviikkona 27.3.02 kello 18 Ilmarinkatu 37. Tule
ajoissa

Saapuminen Tampereelle tiistaina 2.4.02 kello 06 mennessä.

Tiedustelut: Juho Kuusinen

Puhelin:  0400-734808
E-mail:  juho.kuusinen@polytronic.fi

Epäkaupallisia tiedotteita
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Kasukka �vj�-kurssi pidettiin Pättärissä 1.-2.9.-
01.Teemana oli sadut. Piti pukeutua satuolen-
noksi. Aluksi kuunneltiin häämarssi ja juotiin
tervetulodrinksu. Porukka jaettiin ryhmiin, jois-
sa paikkaa kierrettiin. Näytelmä, kimppakiva,
omena ja askartelu olivat rastit joilla käytiin.
Monien kyseenalaisten leikkien jälkeen söimme
maittavan aterian. Sen jälkeen alkoivat aamu
neljään kestäneet tanssit.
Aamuherätyksen jälkeen alkoi karu paluu to-
dellisuutteen. Söimme illan ruu�an jämiä ja joim-
me mehua aamupalaksi. Sen jälkeen kaikki pa-

Olipa kerran, vai oliko sittenkään?

KASUKKA “VJ”-KURSSI

lasivat ko-
teihinsa, mi-
ten halusi-
vat.

Teksti: Vili
Kuva: Eero
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Eräänä perjantai-iltana joukko partiolaisia kokoontui seurakun-
tien kerhotilan liepeille seisoskelemaan. Tämä väenkokous oli
hengeltään niin yhtenäinen, että näin jälkikäteen en pysty palaut-
tamaan ainoitakaan yksittäisiä kasvoja mieleeni. Oli kuin tämä
ryhmittymä olisi koostunut vain yhdestä hahmosta, niin syvän
rauhan ja keskinäisen yhteisymmärryksen oli tuo
poikain yhteenliittymä saavuttanut.
Jos kuitenkin pinnistän mieleni kovimmilleen saatan onnistua
saamaan noista mielikuvieni kasvoista selvän. Pitkällisten mietis-
kely harjoitusten jälkeen todellakin onnistun. Heidän joukostaan
tunnistan Joonaksen ja Antin, nuo toverukset, jotka hädän
hetkellä olivat aina valmiit ojentamaan auttavan
kätensä. Myös retkikuntamme uljaat johtohahmot, M. Wirran ja
J. Pietilän, jotka niin vakain käsin luotsasivat toveriprikimme läpi
vaarallisten solien väijytyksien ja laaksojen tappavien vaarojen,
pystyn palauttamaan mieleeni.
Enkä muististani voi koskaan kadottaa niitä iloisia kasvoja jotka
oli jämäkästi - kuin rautanauloin - kiinnitetty leveille harteille, niitä
T.A.T.U.:n, kasvoja. Ei, niitä en voi koskaan unohtaa. En
varsinkaan sen jälkeen kun jouduin todistamaan sitä kauhunäy-
telmää, jossa tämä kunnon ystävämme poistui joukostamme.
Seuraavaksi mieleni kuva tarkentuu, Erkkiin, Lauriin ja Villeen,
tuohon iloiseen kolmitahoiseen veljeskatraaseen, joka lukuisin
sanankääntein ja kaskuin loivat iloa kurjaan taivallukseen mat-
kamme ratoksi. Eivätpä vähäpätöisiä olleet myöskään Visa, Kalle
ja Mikko, korskeat eturivin miehet. Olivatpa meistä juuri he jotka
tallasivat auki vaikeat synkkien metsien umpinaisiksi kasvaneet

Poppooreissu
12.-14.10.2001
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polut.
Sitten olin vielä minä, Rikhard. Minä olin joukkiomme rajatilan
hahmo. Se, joka tulee kaukaisesta Finlandian pohjoisesta maas-
ta. Minä olin näiden miespoloisten silmät ja korvat. Tiedustelu on
ammattini.
Nousimme kulkuneuvoihin ja lähdimme ajamaan kohti määrän-
päätä. Auton moottorin laulaessa hiljaisella äänellä, jolla vain
moottori osaa laulaa, jäin katselemaan ohi kiitävää maisemaa. Sää
oli aurinkoinen ja pilviä roikkui taivaalla vain harvakseltaan.
Kaunis sää ja sydäntäriipivät maisemat eivät kuitenkaan saaneet
ajatuksiani pois pelottavasta tulevaisuudesta ja siitä kauhistutta-
vasta tehtävästä, joka minua odotti.
Suunnitelma oli yksinkertaisuudessaan kadehdittavan nerokas:
Wirran, Pietilän ja T.A.T.U:n. oli määrä ajaa meidät erään pienen
sivutien varrelle, josta meidän oli tarkoitus jatkaa kohteeseen
Joutsenenpesä. Jätettyään meidät, näiden kolmen päällystön
jäsenen tuli viedä autonsa piiloon ja  liittyä seuraamme kohtaamis-
paikalla, matkien merikotkan ääntelyä kolmasti peräkkäin, jot-
temme heitä vihollisiksi luulisi. Joutsenen pesä oli määrä olla
ensimmäinen yöpymisemme paikka. Seuraavana päivänä oli
tarkoitus heti auringon noustessa siirtyä seuraavaan kohteeseen
eli Palvajärvelle, missä tuli seuraava yö viettää. Kolmannen
päivän olimme varanneet kotiinmenoon.
Suunnitelman mukaisesti pääsimme Joutsenenpesälle, jossa Wirta,
Pietilä ja T.A.T.U. meitä odotti. Majoitteiden pystyttäminen
onnistui vaivatta pitkällisen koulutuksemme ansiosta ja ilta oli
muutenkin rauhoittavan hiljainen. Hiljainen kuitenkin vain niin
liian vähän aikaa, sillä jouduimme todistamaan hirvittävää mur-
henäytelmää, jossa pääosassa T.A.T.U. harhaili majapaikkam-
me ympärillä lamputta ja ilman suojaa.



8

Tästä surullisesta tapaturmasta huolimatta saimme hieman nu-
kuttua ja heräsimmekin virkeinä seuraavana aamuna. Valmistim-
me maittavan aterian jokainen itsellemme ja nautimme sen kes-
kustellen päivän polttavista aiheista. Eikä ole maa päällään
kantanut niin vereviä ja niin heikkouksiensa kuin parhaidenpuo-
liensa tiedostaneita pojan koltiaisia, kuin me silloin
olimme. Ja joka kerta kun tuo menneisyyden kuva palaa mieleeni,
en voi pidätellä sitä onnen kyyneltä, joka puskee silmäkulmastani
esiin, enkä sitä autuutta estää - vaikka yrittäisinkin - täyttämästä
mieltäni riemulla.
Pian oli kuitenkin tämä elämiemme onnenhetki ohitse ja jouduim-
me palaamaan työhön, sillä olivatpa uskolliset majoitteemme
vielä purkamatta ja pitkä päivämatka edessä. Kävimme siis
työhön ja samassa olivatkin jo tavarat kasassa matka tehtynä ja
päivä taittunut illaksi. Palvajärvelle olimme saapuneet ja itsellem-
me oivallisen majapaikan vallinnet, kun olimmekin
jälleen työntouhussa ja uusia nukkumasijoja valmistamassa. Kun
enää viimeiset solmut olivat sitomatta ja kiilat iskemättä huoma-
simme yllättäen M. Pihjalamäen ja J. Lehden liittyneen seuraam-
me. Vielä saimme seuraamme Kaken, joka heti saavuttuaan
taitavin käsin ja vallan nopeasti valmisti meille erityisen lupsakan
köysiradan. Sen laskemisessa kulutimme monet
hetket ja vielä kauan jälkeen viimeisten auringon säteiden hän
meitä pienellä pyro-tekniikalla ilahdutti. Totisesti meitä olisi
satunnainen matkaaja väsyneiksi voinut kutsua kun päämme
viimein pielukseen laskimme.
Sunnuntaina menimme kotiin.

Risto
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Ammoisista ajoista lähtien yksi partion uljaimmista perinteistä on ollut eräpoi-
kavaellus. Se on tuskaa, hikeä ja pimeää pelkäämättömien, rajojaan koette-
levien raavaiden vaeltajaikäisten urosten ja naaraiden raivoisa kamppailu
elämän perusrealiteettejä vastaan. Se on kaikkea tätä ja enemmänkin. Ei siis
ihan normaali löhöreissu.

Varoitus ennen kuin luet eteenpäin: Tämä kertomus saattaa sisältää
kirjoittajan kärsimien traumojen ja ylikehittyneen egonkohotustarpeen
takia paikalleen kehnosti sopivia adjektiiveja ja osallistujien kärsimien
vaarojen hienoista liioittelua. Kaikki tekstissä esiintyvä mahtailu tulee
kuitenkin ottaa vakavasti, sillä sillä on vankka todellisuuspohja. (kirj.
lis. toim. huom.)

Tänä vuonna näitä taistelevia uroksia ja naaraita oli kokonaista kahdeksan
kappaletta. Mukana olivat minun lisäkseni Stasi, Timo, Risto, Erkki-Ville,
Antti, Minna ja Noora. Lähtö tapahtui pareittain ja pienin väliajoin siinä kuuden
maissa Sorilasta. Sää oli muikea ja pysyikin onneksi sellaisena koko yön
kestäneen vaelluksen ajan.

Lähdimme Stasin kanssa liikkeelle toisiksi viimeisinä. Aurinko paistoi vielä
siihen aikaan ja reittikin kulki tietä pitkin, joten ei kestänyt kauaakaan kun jo
saavuimme ensimmäiselle rastille, joka osoittautui soramontuksi. Sisulla siitä
selvittiinkin, mutta rankkaa oli ja Juhis kärsi melkoisesti. Lopulta jätimme
traumatisoituneen Juhiksen ja jatkoimme iloisesti matkaa.

Kävellessämme tulikin sitten piakkoin pimeä ja kaiken kukkuraksi vuorossa oli
hieman suunnistusta. Siellä me sitten Stasin kanssa rämmimme pitkin järven-
rantaa vältellen potentiaalisesti aggressiivisia mökkiläisiä. Jonkin aikaa hommat
sujuivat, mutta sitten (ylläri ylläri) eksyimme jollekin märälle ja tiheäkasvuiselle
suolle, eli siis juuri sellaiseen “kaikista maailman paikoista juuri tänne et halua
eksyä” -paratiisiin. Hyvin alkaneen masennuksemme pilasivat kuitenkin sopi-
vasti paikalle törmänneet Erkki ja Antti, joiden kanssa jatkoimme matkaa.

Eräpoikavaellus 2001
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Mutta ojasta allikkoon: vähän matkan päässä törmäsimme jokeen. Koska
ylityspaikkaa ei näkynyt, jouduimme rämpimään soisen ja kiemurtelevan joen
viertä pari kilometriä ennenkuin päädyimme jotenkin selittämättömästi jollekin
maatilalle viiden ylimääräisen kilometrin päähän seuraavasta rastista. Jälkeen-
päin tuli ilmi että ylityspaikka olisi löytynyt joen alkupäästä, eli juuri sieltä mistä
lähdimme jokea seuraamaan. Hieman harmitti. No, onneksi Timo ja Risto
olivat kastuneet lanteita myöten ylitystä hommaillessaan (sori pojat), ettei sitten
ihan yksin kärsitty. Noorasta ja Minnasta en ole varma, mutta he muistaakseni
painelivat reippahasti joesta yli ja ehtivät saada vielä kunnon yöunetkin sinä
yönä. Voi tätä häpeää...

Käveltyämme tietä pitkin pitemmän aikaa pääsimme seuraavalle rastille jolla
taas veri punnittaisiin. Käsityskyvyn ylittävästä vaarallisuudestaan huolimatta
osuus oli itse- asiassa melko mukava, ja jatkoimme matkaamme hyvillä mielin.

Matka jatkui tietä pitkin eikä aikaakaan kun saavuimme Kipparan ja kumppa-
nien emännöimälle rastille jota ympäröivät kynttilät näkyivät teoriassa jopa
neljänkummenen kilometrin päähän. Rastilla toivuimme ensin matkan rasituk-
sista syömällä ruisleipää ja aloitimme sitten varsinaisen rastitoiminnan.
Se siitä Karhujen kattavasta historiantuntemuksesta. No, ehkä seuraava
sukupolvi pärjää paremmin...

Matkalla seuraavalle rastille näimme sähkölinjalla pari valopatsasta nojaile-
massa sähkötolppaan. Olimme Stasin kanssa jo aika väsyneitä joten moinen
todiste maapallon ulkopuolisen elämän olemassaolosta ei pahemmin jaksanut
kiinnostaa kun sitä vertasi nukkumapaikkaan Valkijärvellä. Kohautimme siis
olkapäitämme ja jatkoimme matkaa.

Seuraava rasti oli jo Saarijärven lähituntumassa, joten pikku metsälenkki ei
tuottanut ongelmia. Kumpikaan meistä ei mulannut. Jäimme luonnollisestikin
väärälle puolelle jokea, mutta pikku kiertolenkki vatukon poikki korjasi sen
ongelman.

Ihailtuamme matkan varrella upeaa tähtitaivasta tarpeeksemme saavuimme
lopulta Markuksen ja Eeron pitämälle äärettömän vaaralliselle high-tech -
rastille. Varmaksi en mene sanomaan, mutta taisimme Stasin kanssa räjähtää
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pariinkin kertaan.
Kun paljastimella oli leikitty tarpeeksi, siirryimme mehtän puolelle leikkimään
deadmania. Homman nimi oli se, että Markuksella ja Eerolla oli julmetun
voimakas valotykki (taisi olla peräisin lippukunnan veneeltä, Ursulalta). Lopul-
ta kiltit sedät antoivat karkkia ja lähettivät meidät matkoihimme.

Seuraava rasti olikin sitten Saarijärven kämpillä ja sitä piti Kake. Rastin
tarkoituksena eräs telekinesian eli ajatuksen voimalla liikuttelemisen muoto.
Saimme tietää, että ne kaksi valopatsasta siellä sähkölinjalla olivatkin suureh-
koja loisteputkia, jotka Kake oli sinne huvikseen käynyt heittämässä. Siitä
jekusta Kakelle kymmenen pistettä ja papukaijamerkki.

Saarijärvellä ollut rasti olikin jo viimeinen, joten suuntasimme kulkumme
Kasujen Valkijärven kämpälle. Kävellessämme alkoi tulla valoisaa ja saimme-
kin todistaa upeaa auringonnousua, jonka kämpässä nukkuvat ystävämme
valitettavasti missasivat. Saavuimme perille joskus aamulla ja vedimme pikai-
sesti kolmen tunnin tirsat ennen aamiaista.

Loppujen lopuksi kävi ilmi, että ensimmäisenä maaliin olivat porskuttaneet
Minna ja Noora joskus tosi monta tuntia ennen kaikkia muita. Jippii, girlpower
on hengissä ja voi hyvin. Tästä saamme vielä kuulla. Toisina maaliin tulivat
joenylityksessä taannoin ryvettyneet Risto ja Timo, jotka saivat vielä kunnon
yöunet. Kolmosina tulivat suossarämpijätoverimme Erkki ja Antti, ja lopulta
noin tuntia myöhemmin Stasi ja Minä. Täytyy kyllä sanoa että juuri tälläinen
reipas pieni yöllinen kävelylenkki panee veret kiertämään. Katsotanpa sitten
mitä kivaa keksitään seuraavalle sukupolvelle...

Joonas Kirsi, eräpoika

(Päätoimittajan huomautus: Tietosuojan takia osa jutun lauseista jouduttiin
valitettavasti poistamaan. Toivottavasti asiayhteydestään irronneet lauseet
eivät vie kenenkään yöunia.)
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Lähdimme kirkolta yhteiskuljetuksella Rajalaan. Rajalassa oli pi-
meää ja lunta. Majoittumisen jälkeen lähdimme heijastinpolulle.
Matkalla tunnistimme turkiseläimiä, ratsastimme hevosella, huuh-
doimme kultaa, rakensimme �rautahevosen� ja lassosimme biiso-
neita.
Illalla opimme, että villin lännen Janne Omenainen oli kaikkien
eläinten ja ihmisten ystävä. Jokaisen tilan pihassa kasvoi Jannen
istuttama omenapuu.

Aamutoimien jälkeen lähdimme Hiawathan kanssa kalastamaan ja
jahtaamaan karhua. Hiawathan seurassa tunnistimme syötäviä
marjoja ja arvioimme kalojen painoa. Rauhanpiippu maistui
hyvältä rankan melonnan jälkeen. Askartelimme sheriffin tähden
ja intiaanipäähineen.
Iltapäivällä tutustuimme villin lännen eläimiin ja perehdyimme
toteemipaalujen saloihin. Puukkoa käytimme nuotion sytytyksessä
ja voimaharjoittelua saimme purilaiden vetämisessä.
Lauantai-iltana tunnelma kohosi kattoon aidossa villin lännen
saluunassa. Saimme ostaa ruokaa päivän aikana tienaamillamme
palkkarahoilla. Tarjolla saluunassa oli ammuntaa, uhkapelejä ja
musiikkia � unohtamatta elävää ohjelmaa

Sunnuntaina totesimme ruuan olleen hyvää, vaikka kalapuikot
olivat kylmiä. Majoitus palvelut olivat kivat ja saunassa olisi saanut
olla kovemmat löylyt.

Artturi ja Mikko

VILLISSÄ LÄNNESSÄ RAJALASSAVILLISSÄ LÄNNESSÄ RAJALASSAVILLISSÄ LÄNNESSÄ RAJALASSAVILLISSÄ LÄNNESSÄ RAJALASSAVILLISSÄ LÄNNESSÄ RAJALASSA

2. -4 .11.20012. -4 .11.20012. -4 .11.20012. -4 .11.20012. -4 .11.2001
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Mikä merkki mihinkin -
 asiaa partiopukeutumisesta

Virallinen partioasu on tärkeä osa jokaisen partiolaisen imagoa. Sitä
käytettään yhtälailla juhlallisissa tapahtumissa kuten paraateissa kuin
vartion kokouksissa ja muissakin partiotapahtumissa. Partiopukeutu-
minen ei kuitenkaan aina ole mikään yksinkertainen juttu: erilaisten
partiopaitaan kiinnitettävien merkkien ja oheiskilkuttimien määrä
tuntuu joskus lähestyvän ääretöntä ja niiden oikean paikan löytäminen
on monimutkaista kuin viidennen asteen piiriyhtälöiden ratkaisu aika-
tasossa. Niinpä onkin hyvä ajoittain tarkistaa ja päivittää tietonsa
partiopukeutumisesta ja samalla tarkasta mihin ne merkit on tullut
läntättyä...

Suomen Partiolaisten virallisesta partioasustuksesta antamien ohjei-
den ja lippukunnan perinteiden pohjalta on syntynyt meille Karhuille
ominainen pukeutumistapa, jota ylpeinä noudatamme. Seuraavassa
kerrotaan mitä tulee päälleen pukea, kun varustukseksi on määrätty
virallinen partioasu.

Yleistä

Partioasuun kuuluu siistit tummat housut, puhdas ja sileä lippukunnan
vihreä-valkoinen partiohuivi, partiovyö, tummat sukat ja tummat kä-
velykengät. Karhunpennut käyttävät tummansinistä collegepaitaa ja
päässään väiskiä, kun taas vanhemmat lippukuntalaiset käyttävät rus-
keaa partiopaitaa ja barettia.

Partiopaitaan voidaan kiinnittää monenlaisia merkkejä, joista useim-
pia saa kantaa vasta joitakin erityiskriteerejä täytettyään. Älä siis
ryntää oikopäätä ostamaan kaikkia tässä esiteltyjä merkkejä vaan
malta mielesi; merkin saat kun olet siihen kuuluvat suoritukset suo-
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rittanut. Lauman-/vartionjohtajaltasi saat lisää tietoa merkeistä ja
niiden käytöstä.

Kaikki ommeltavat merkit kannattaa ommella siististi ja lujasti piil-
opistoilla jolloin turhia lankoja ei jää pilkistelemään eikä merkit
pääse irtoilemaan ja hukkumaan. Myös neulalla kiinnitettävien merk-
kien kiinnitys kannattaa varmistaa muutamalla ompeleella.

- Sudenpentujen lupausmerkki (harmaa sudenpää sinisellä pohjalla)
ommellaan paidan rinnukseen vasemmalle puolelle kainalon korkeu-
delle - ikään kuin vasemman rintataskun kohdalle.

- Paikkatunnus (Tampere) paidan vasemman hihan keskelle, merkin
yläreuna 1 cm olkasaumasta alaspäin.

- Piiritunnus (Häme) paikkatunnuksen alapuolelle, 3 cm olkasaumas-
ta alaspäin.

- Lippukuntatunnus (pyöreä kankainen Kalevan Karhut -merkki) pii-
ritunnuksen alapuolelle.

- Pentuetunnus lippukunatatunnuksen alle.
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- Vaihemerkit lupausmerkin ympärille seuraavasti:

* pikkuhukkamerkki (kolme käpälää) lupausmerkin vasemmalle
puolelle siten, että merkin keskikohta asettuu lupausmerkin
yläreunan tasalle. Merkkien väli on 0,5 cm.

* Hukkamerkki (kaksi käpälää) kuten pikkuhukka mutta vastak-
kaiselle puolelle lupausmerkkiä.

* Susimerkki (yksi käpälä) puolestaan 0,5 cm suoraan lupausmer-
kin yläpuolelle.

- Taitomerkit oikeaan hihaan, aina kaksi merkkiä rinnakkin

- Tapahtumamerkki paidan rinnukseen oikealle puolelle kuvitellun
rintataskun yläpuolelle. Tapahtumamerkkiä kannetaan tapahtuman jäl-
keen enintään yksi vuosi.

- Huivi merimiessolmulla solmittuna.
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- Paikkatunnus paidan vasemman hihan keskelle, merkin yläreuna 1
cm olkasaumasta alaspäin.

- Piiritunnus paikkatunnuksen alapuolelle, 3 cm olkasaumasta alas-
päin.

- Kankainen lupausmerkki vasemman hihan keskelle 18 cm olkasau-
masta alaspäin

- Lippukuntatunnus piiritunnuksen ja lupausmerkin väliin.

- Järjestötunnus oikean taskun yläpuolelle alareuna kiinni taskun
yläreunassa.

- Vuositähdet vasemman taskun yläpuolelle, kiinnittäminen aloitetaan
taskun sisäreunasta ulospäin. Hopeinen tähti vastaa yhtä partiovuot-
ta, kultainen viittä.

- Kalevan Karhujen metallinen lippukuntatunnus oikean taskun las-
koksen keskelle.

- III-luokan merkki yksinään vasemman taskun keskelle.

- II-luokan merkki III-luokan merkin, jota siirretään hieman alaspäin,
yläpuolelle.

- I-luokan merkki yksinään vasemman taskun laskoksella keskelle.

- Tapahtumamerkit 1 cm järjestötunnuksen yläpuolelle. Merkkiä
kannetaan tapahtuman jälkeen enintään yksi vuosi. Kerrallaan kan-
netaan vain yhtä tapahtumamerkkiä.

- Taitomerkit oikeaan hihaan aina kaksi merkkiä rinnakkain. Kisällita-
son merkki poistetaan kun on suoritettu saman merkin mestaritaso.

- Huivissa sininen osmonsolmu.

- sininen pillinaru.
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Vartionjohtajat

- Vartionjohtajan tunnus on kaksi valkoista kanttinauhaa, joiden pituus
on taskun laskoksen pituus. Tunnus ommellaan paidan vasemman
taskun laskoksen molempiin reunoihin siten, että nauhaa jää näky-
viin 0,3 cm.

- Vartionjohtajan apulaisen tunnus on kuten vartionjohtajan paitsi että
siihen kuuluu vain yksi kanttinauha, joka ommellaan vasemman
taskun laskoksen ulkoreunaan.

- Musta pillinaru

- Muuten kuten vartiolaisilla

Vaeltajat

- Vaeltajamerkki, hopean värinen kärjellen käännetty kolmio, jonka
päällä on SP:n tunnus. Merkki kiinnitetään alimmaiseksi oikean
taskun laskokseen.

- Explorer Belt -vaelluksen suorittanut voi halutessaan korvata partio-
vyön EB-vyöllä.

- Kaukoretkimerkit (esim. karhunhammas) oikean taskun nappina.

- Liljat partiovyössä.

- Vihreä pillinaru.

- Muuten kuten vartiolaisilla.
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Partiojohtajat

- Ei vuositähtiä, luokkamerkkejä eikä taitomerkkejä.

- Partiojohtajamerkki vasemman taskun laskoksen keskellä.

- Huivissa nahkainen osmonsolmu

- Jatkokoulutusmerkit oikean taskun laskoksen alareunassa. Vain yhtä
jatkokoulutusmerkkiä käytetään kerrallaan.

- Valkoinen pillinaru.

- Muuten kuten vaeltajilla.

Ansiomerkit

Ansiomerkkejä myöntävät muunmuassa järjestö, piiri ja lippukunnat.
Ansiomerkin saaja on toiminut mallikkaasti ja pitkäjänteisesti yhteis-
ten päämärien hyväksi ja näinollen ansainnut tunnustusta. Ansiomerk-
kejä on monia erilaisia ja niiden kantamiseen liittyy joskus monimut-
kaisiakin ohjeita ja asetuksia. Esittelemme tässä niistä muutamia
tavallisimpia:

- Mannerheim-solki vasemman taskun yläpuolelle n. 60 mm taskun
yläreunasta.

- Collanin solki ja Louhisuden solki oikean taskun laskoksen alareu-
naan.

- Pyhän Yrjön solki vasemman taskun laskoksen alareunaan siten, että
noin puolet merkistä on taskun alapuolella.

- Kalevan Karhujen hopeinen ja kultainen ansiomerkki metallisen
lupausmerkin tilalle.
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TÄMÄ ON OPETTAVAINEN TARINA SIITÄ KUINKA LIPPUKUNNAN TÄRKEÄT

PÄÄTÖKSET SYNTYVÄT. TARINASTA LÖYTYY USEITA TODELLISIA SATUHAHMOJA,
JOIHIN JUURI SINÄ OLET SAATTANUT ELÄVÄSSÄKIN ELÄMÄSSÄ TÖRMÄTÄ.
TÄMÄN LEHDEN TAKAKANNESSA ON LISTA, JOSTA VOIT TARKISTAA MUISTITKO
�SATUHAHMOJEN� OIKEAT NIMET.

JOTTA TARINA EI JÄISI TURHAN TYLSÄKSI JA AUKKOISEKSI, VOIT PERHEESI
TAI KAVEREIDESI KANSSA KEKSIÄ TYHJILLE VIIVOILLE TOINEN TOISTAAN

MIELUKUVITUKSELLISEMPIA ADJEKTIIVEJA (ADJEKTIIVI ON SELLAINEN SANA,
JOKA KUVAA MILLAINEN JOKIN ON, ESIMERKIKSI KARVAINEN TAI

RUOSTUNUT), JOTKA TEKEVÄT TARINASTA RATKIRIEMUKKAAN!

JA NÄIN TARINA ALKAA:

KALEVAN KARHUJEN SYYSKOKOUS

OLI ________ SUNNUNTAI-ILTA MARRASKUUN KAHDEKSANTENATOISTA

PÄIVÄNÄ. KALEVAN KARHUJEN _________ TOIMISTO, JOKA SIJAITSEE

KALEVAN SEURAKUNTATALON TOISESSA KERROKSESSA, OLI TUPATEN TÄYNNÄ

________ PARTIOLAISIA. KAIKKI ODOTTIVAT MALTTAMATTOMINA SYYS-
KOKOUKSEN ALKAMISTA.

VIHDOIN KUN ________ KAHVI OLI JUOTU JA _________ KÄÄRETORTTU
JA PIPARIT SYÖTY, _________ LIPPUKUNNANJOHTAJA MIKKO TOIVOTTI

KAIKKI TERVETULLEIKSI JA JULISTI KOKOUKSEN AVATUKSI. SERAAVAKSI
VALITTIIN KOKOUKSEN SIHTEERIKSI ________ JUHIS JA PUHEENJOHTA-
JAKSI MIKKO. KOKOUS TODETTIIN LAILLISEKSI JA PÄÄTÖSVALTAISEKSI,
SILLÄ ________ KOKOUSKUTSUT OLI LÄHETETTY AJOISSA JA PAIKALLA

OLI TARPEEKSI LIPPUKUNTALAISIA.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIKSI JA ÄÄNTENLASKIJOIKSI EHDOTETTIIN _______

Sudenpentusivut
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TIMOA JA _________ STASIA, JOTKA HETKEÄKÄÄN EMPIMÄTTÄ OTTIVAT
VASTAAN TUON VASTUULLISEN JA VAATIVAN TEHTÄVÄN. JA KUN VIELÄ

_____ ESITYSLISTA OLI HYVÄKSYTTY PÄÄSTIIN VARSINAISTEN ASIOIDEN
KIMPPUUN: ________ PÄVE ESITTELI TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUK-
SEN JA ________ MAIKKI TALOUSARVION SEURAAVALLE TILIKAUDELLE,
JA PIENEN KEKUSTELUN JÄLKEEN NEKIN HYVÄKSYTTIIN.

TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA EI ENÄÄ OLLUTKAAN AIVAN HELPPOA SILLÄ

ÄLLIKÄN PÄÄTOIMITTAJAN ________ VIRKAAN EHDOTETTIIN KAHTA

HENKILÖÄ. ENSIMMÄISTÄ KERTAA VUOSIKAUSIIN JOUDUTTIIN LIPPUKUNNAN
KOKOUKSESSA ÄÄNESTÄMÄÄN! TIMO JA STASI JAKOIVAT JOKAISELLE

PAIKALLAOLIJALLE ________ ÄÄNESTYSLIPUKKEEN, JOHON KUKIN SAI

KIRJOITTAA JOMMAN KUMMAN EHDOKKAAN NIMEN. LIPUKKEET KERÄTTIIN

TYHJÄÄN _______ KUKKARUUKKUUN JA ÄÄNTENLASKIJAT ALOITTIVAT

VAATIVAN TEHTÄVÄNSÄ... KOKOUSKANSA ODOTTI TULOSTA HENKEÄÄN

PIDÄTELLEN... KUN ÄÄNET OLI LASKETTU, OLI ÄÄNESTYSTULOS SELVÄ:
PÄÄTOIMITTAJAN VIRKAAN VALITTIIN SELVÄLLÄ ÄÄNIENEMMISTÖLLÄ JUHIS.
MUUT VIRAT SAATIIN TÄYTETTYÄ TÄYSIN KIVUTTOMASTI.

LIPPUKUNNAN ________ HALLITUKSEENKIN OLI USEITA HALUKKAITA,
JOTEN TAAS PÄÄSTIIN ÄÄNESTÄMÄÄN. EHDOKKAINA OLIVAT KIPPARA,
KAKE, MIKA, MARKUS, JUHIS, MAIKKI SEKÄ PÄVE JA PAIKKOJA OLI
VAPAANA VAIN NELJÄ! USEIDEN ________ TARKISTUSLASKENTOJEN

JÄLKEEN VUODEN 2002 HALLITUKSEEN VALITTIIN MIKON JA ANTON
LISÄKSI KIPPARA, JUHIS, PÄVE JA MIKA.

YLLÄSTOIMIKUNNAN JA TILINTARKASTAJIEN VALINNAN JÄLKEEN OLI

VUOROSSA ESITYSLISTAN VIIMEINEN KOHTA, KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.
PUHEENJOHTAJA KIITTI ________ OSALLISTUJIA MIELENKIINNOSTA JA
PAMAUTTI _________ NUIJALLA PÖYTÄÄN; SYYSKOKOUS OLI MENES-
TYKSEKKÄÄSTI SAATU PÄÄTÖKSEEN.
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TAMMIKUU
 -30.4. HP, kilp Ollin Kilpa/laturetkikilpailu
1.1. - 30.4. Tallun Tempaus, verenluovutustempaus
14. - 15.1. SP Toimihenkilöpäivät, Joensuu
13.1. LPK JN
19.1. HP, vaelt Lentopalloturnaus, Tampere
25. - 27.1. LPK Kasukka-PT, Tervajärvi
26.1. HP, kilp Talvipartiotaitomestaruuskilpailut (or, vi), Tam-

mela
26.1. HP, supeTalvipartiotaitokilpailut (kelt.), Tammela
28.1. HP, ohj Ohjelmatoimikunnan “Huippukokous”, Tampere
31.1. TP Aluekokous

HELMIKUU
2.2. HP, retk Talvivaellusteoria, Tampere
9.2. HP, kilp Talvipartiotaitokilpailut “JÄÄSÄÄ” (ha, ru, pu,

si), Ylöjärvi
10.2. LPK JN
10.2. HP, sisu Ystävänpäivän sisutapahtuma, Tampereen ympä-

ristö
12.2. LPK Kasukka-laskiaisrieha
16.2. HP, supeLaumanjohtajien vihjepäivä, Tampere
16. - 17.2.  KP, vartioVj-vihjepäivät, Antaverkka
17.2. LPK Kevätkokous, toimistolla klo 17
22.2. TP Muistelemispäivän aamuvartio
23. - 26.2. LPK Talvileiri, Saarijärvi

MAALISKUU
5.3. TP Vj-jatkokurssi
8. - 10.3.  HP, kilp Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi, Hämeen-

linna
8. - 10.3. TP Vj-jatkokurssi

Toimintakalenteri 2002
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9. - 10.3. HP, huolto  Huoltovihjepäivät, Tampere
10.3. LPK JN
16. - 17.3 SRK Erätaitokurssi 2, Jauli/Seitseminen
16. - 17.3. SP Talvimestaruuskilpailut “Lumikko” (ha, ru, pu, si),

Kontiolahti
23.3. HP, hall Kevätkokoukset
23.3. HP, hall Lippukunnanjohtajien neuvottelupäivät, Pälkäne
26.3. TP Kevätkokous
27.3. - 2.4. LPK Pääsiäisretki Ylläkselle
28.3. - 1.4. HP, koul Pj-peruskurssi 1 & 2

HUHTIKUU
9.4. TP Vj-peruskurssi alkaa (jatkuu 16.4., 19.-21.4. ja

25.4.)
10.4. HP, ohj Ohjelmatoimikunta
12.4. TP Vj-ilta
12. - 14.4. LPK Vartiolaisten suoritusreissu
12. - 14.4. HP, vaelt YTP, Hankeohjaajakurssi, 1. osa
13.4. HP, usk “Ilolilja”, Tampere
13.4. HP, usk Partiomessu, Tampere
14.4. LPK JN
14.4. TP Aluepäivä
17.4. TP Sprinttiviesti
19. 21.4. V-SP YTP, lippukuntaleirikurssi
23.4. LPK Yrjönpäivänjuhla
22. - 28.4. Partioviikko
27.4. HP, kilp Kevätpartiotaitomestaruuskilpailut (or, vi),

Kangasala
26. - 28.4. LPK Karhunpenturetki, Tervajärvi
28.4. Partiolaisten kirkkopyhä

TOUKOKUU
5.5. Maakunnallinen partioparaati, Tampere
11.5. HP, supeKevätpartiotaitokilpailut (kelt), Toijala
12.5. LPK JN
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15.5. TP Yrjönviesti
18. - 19.5.  HP, kilp Leon Lenkki & Hilkan Kilpa, Nokia
20.5. TP Kaatuneiden päivän kunnianosoitustilaisuus
21.5. LPK Konstanpäivän juhla (kevättapahtuma)
25.5. SP Kevätmestaruuskilpailut “Salonhalkasu 2002”

(or, vi), Oulu

KESÄKUU
4.6. TP Kunnianosoitustilaisuus Mannerheimin patsaalla
4. - 9.6. HP, koul Pj-peruskurssi 3, Pajaniemi, Lempäälä
5.6. TP Vaeltajien ja johtajien minigolf haasteturnaus
6. - 9.6. V-SP YTP, lippukuntaleirikurssi
7. - 11.6. HP, vartio Vj-leiri Kohu, Vaakaniemi, Kuru
13. - 16.6. HP, supeSudenpentuleiri, Vaakaniemi, Kuru

HEINÄKUU
1. - 23.7. SRK M/s Isosaari Göta-kanaalin purjehdus
5. - 7.7. HP, vaelt Water World -tapahtuma, Vaakaniemi, Kuru
24. - 31.7. SP “Satahanka X”-meripartileiri, Hanko

ELOKUU
3. - 10.8. LPK Kesäleiri, Luosu (Lappi)
11.8. LPK JN
14.8. TP Vartiotoiminnan ilta vartiotoiminnasta vastaaville
16. - 18.8. LPK Kasukka-”vj-kurssit”, Isosaari
23. - 24.8. TP Vj-peruskurssi alkaa (jatkuu 6.-8.9.)
26.8. LPK Aloituskokous, Kalevan Kirkko

SYYSKUU
1.9. - 15.11. TP Maailman paras vartio -kilpa
6. - 8.9. HP, vaelt  YTP, hankeohjaajakurssi, 2. osa
7.9. HP, ohj Ohjelmatoimikunta
8.9. LPK JN
10.9. TP Aluekokous
13. - 15.9.  HP, koul Pj-peruskurssi 4 & 5, 1. osa
13. - 15.9. HP, huoltoHuoltokurssi
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14.9. HP, kilp Suunnistusmestaruuskilpailut
14. - 15.9. HP, vartioVj-vihjevaellus, Hämeenlinnan alue
15.9. HP, kilp Ilmakiväärimestaruuskilpailut, Tampere
17.9. Partiolaisten rauhanpäivä
17.9. TP Vaeltajien ja johtajien pottukisa
20. - 22.9. HP, supeLaumanjohtajakurssi
21.9. SP Suunnistusmestaruuskilpailut, Rajamäki
21. - 22.9.  HP, kilp Rastipäällikkökurssi
27. - 29.9.  HP, viestiViestikurssi, Kangasala
29.9. TP Harhahetki-kaupunkikisa

LOKAKUU
4. - 6.10. HP, koul Pj-peruskurssi 4 & 5, 2. osa
5. - 6.10. SP Syysmestaruuskilpailut “Karonkka” (ha, ru, pu,

si), Hämeenlinna
10.10. TP Partion esittelytilaisuus kaupunkiin muuttaneille

partiojohtajille
11. - 13.10. TP Sinikettu, retkeilyn peruskurssi
13.10. LPK JN
18. - 20.10. LPK Partiopoikaosaston reissu
18. - 20.10. HP, supeLaumanjohtajakurssi, Ylöjärvi
18. - 20.10. HP, vartio YTP, sampokurssi, Urjala
18. - 20.10. Satakunta YTP, lippukuntakurssi
19.10. V-SP YTP, “Aateseminaari”
24.10. LPK Lupauksen anto -juhla
25. - 27.10. HP, vaelt “Vaeltajaäksriläks”, Ikaalinen/Nokia
26.10. HP, hall Syyskokoukset, Tampere

TP TP-tournament haastekilpailu (loka-marraskuus-
sa)

MARRASKUU
1.11. TP Vj-ilta
1.11- HP, kilp Ollin Kilpa
8. - 9.11. HP, supeLeikkikurssi, Tampere
9. - 10.11. SP Jäsenkokous, Uusimaa
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10.11. LPK JN
10.11. HP, supeSudenpentutapahtuma, Nokia
14.11. LPK Kasukka-messu, Kalevan kirkko
16.11. HP, supeAkelatapaaminen, Tampere
16.11. HP, vartioSampotapaaminen
16.11. HP, vaelt Valtermannitapaaminen
16.11. HP, kilp Kisavastaavatapaaminen
20.11. TP Syyskokous

JOULUKUU
6.12. Itsenäisyyspäivän kunniakäynnit
6.12. TP Itsenäisyyspäiväjuhla
8.12. LPK JN
11.12. Partiokaupan joulukahvit, Tampere

TP Joulupuisto (joulukuussa)

Lyhenteiden selitykset:
LPK=Partiolippukunta Kalevan Karhut
TP= Tampereen partiolaiset
HP= Hämeen Partiolaiset ry
SRK= Tampereen ev.lut. seurakunnat
V-SP= Varsinais-Suomen Partiolaiset
Satakunta= Satakunnan Partiolaiset
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Perimmäinen ajatus Pohjoisen Viisaat - artikkelissa on
tuoda esille lippukuntalaisten aivoituksia, henkilökohtai-
sia tai kollektiivisia, pohtivan kirjoittamisen keinoin.
Tämä siis toisin sanoin, sikäli mikäli kuin sinulla on jokin
mieltä polttava aihe, johonka puuttua, niin ota ja kirjoita
pohtiva kirjoitus ja anna se päätoimittajalle. Päätoimitta-
jalta se kulkeutuu yllättävien käänteiden kautta, ja hyvien
ilmavirtojen niin salliessa, aina, tämän laajalevikkisen
julkaisun, Ällikän sivuille.

Itselläni on pinttyneenä tapana, aina reissuun mennessä,
unohtaa hetkeksi kaikki ja kirjata paperille, mitä ympäril-
läni näen. Yleensä hetkisen tutkittuani ympäristöä huo-
maan olevani loputtoman idealähteen partaalla. Ajattelu
helpottuu ja tuntuu, että ajatukset kulkevat edessäni kirk-
kaana kristallivirtana. Jotenkin sitä huomaa jollakin ole-
van jotakin merkitystä. Jotenkin jotakin - lyhyesti se mitä
pyydän kirjoittamaan.

Pohjoisen

Viisaat
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Suurilla ajatuksilla on aina omanlaisensa syntymistarina,
eikä ole vallan harvinaista, että suuret ajatukset syntyvän
luonnon helmassa, kaikessa rauhassa. Se on se tunne, kun
katselet Saarijärven rantakalliolta edessäsi siintävää jär-
veä, tunne sisälläsi, että kyllä tässä jotakin on. Tai kun
kävelet metsässä, kuuntelet ääniä ympärilläsi ja tunnet
suopursun kirpakan tuoksun nenässäsi, tai kun heräät
kovalla pakkasella laavusta ja toteat paitasi jäätyneen
kummalliseen asentoon yön aikana.
Usein kenties mieleesi tulee ajatus, että mitä ihmettä teen
metsässä palelemassa, kun kotona voisi hörppiä kuumaa
kaakaota ja töllöttää töllöä. Ja siinäpä se, nyt olemme asian
ytimessä, siinä tilassa missä suuret ajatukset syntyvät -
hiljaisuus, luonto, askeesi. Jätä arkiset mukavuudet ja
löydä luonnon helman mukavuus, löydettyäsi kerro mitä
löysit ja huomaat lopulta saaneesi aikaiseksi jotakin hyvin
ainutlaatuista.

Aikoinaan eräs suuri asia itselleni oli se, kuinka tähtitaivas
näyttää jotenkin erilaiselta nuotion äärellä, kuin miltä se
näyttää kaupungissa katsottuna.

Ota ja kirjoita oma löytösi, anna kynän viuhua ja savuta,
anna lukijoiden saavuttaa ajatuksesi.

Mika.
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1§
Pojat Haltilla: “Jaa... Tääll on vyötäisille asti lunta... No ei
siin sit hittoikaan...” Eli huippu jäi saavuttamatta.

2§
Uskontokasvatus elää ja voi hyvin Kalevassa. Kiitos ja ku-
marrus Kasukka-messun järjestäjille!

3§
Oliko Harmaakarhu-vartio syyskisoissa kilpailemassa vai
valokuvaamassa?!?

4§
Tatu on nykyään kassaneiti...

5§
Lippukunta toivoo pikaista paranemista Uke-Karhulle.


