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Lippukunta vuokraa Luosun
kämppää Ylläksellä. Hinta on
lippukuntalaisille talvisaikaan 5
euroa / hlö / vrk ja kesäaikaan
4,50 euroa / hlö / vrk. Lippukunnan ulkopuolisille hinnat ovat 6 ja
5,50 euroa. Yli 20 hengen ryhmät
neuvotellaan erikseen. Tilaa riittää noin 50:lle hengelle. Varustelu
on sähkötöntä 50-luvun tasoa.
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Antti Lyly 040 - 837 3440
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Syksy on taas edennyt pitkälle ja paljon on tapahtunut. On ollut kaikenlaisia
retkiä ja kursseja, sekä tietysti viikoittainen toiminta vielä päälle.
Kävin pari viikkoa sitten Kasujen rakennustyömaalla Valkijärvellä ja
ällistyin suuresti. Ikkunat olivat paikoillaan, samoin sisäkatto ja seiniä juuri
paneloitiin. Runsasta kuukautta aiemmin tilanne oli ollut lähes sama kuin
edellissyksynä: rakennuksesta oli oikeastaan vain runko ja katto valmiina.
Kuukaudessa oli tapahtunut paljon ja kaikki tämä talkoilla.
Talkoot ovatkin partiotoimintaa parhaimmillaan. Missä muualla tapahtuu
yhtä paljon yhdessä toimimista ja tekemällä oppimista? Missä muualla ihanne
“auttaa ja palvella” näkyy yhtä hyvin, kuin talkoissa?
Talkoita tarvitaan myös Karhuissa. Saarijärvellä sellaiset juuri olivatkin ja
menivät kuulemma varsin mukavasti (itse olin valitettavasti tuolloin lippukuntakurssilla). Luosua ollaan ostamassa ja sekin kaipaa remonttia. Remontin
laajuus taitaa kuitenkin jo ylittää sen, mitä oman lippukunnan väki talkoilla
pystyy tekemään. Tosin kyllä, jos Kasut pystyvät rakentamaan talkoilla koko
kämpän, niin miksemme mekin kykenisi restauroimaan Luosua. Välimatka
tosin rajoittaa vähän talkoilua tuolla. Tarvittaneen siis kuitenkin palkattua
henkilökuntaa, joten mistäs siihen saataisiin rahat. Äitikerho näytti juuri esimerkkiä ja järjesti talkoilla isänpäivälounaan, joka tuottikin varsin hyvin. Raha
on vaihdon väline, eli voimme tehdä etelässä työtä ja vaihtaa sen sitten jonkun
Luosussa tekemään työhön, jos tarve niin vaatii.
Kaikki järjestyy, kaikki kääntyy parhain päin.
Kylmää ja lumista talvea kaikille!
Juhis
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Partiopoikaosastonjohtajan
tervehdys
TERVE VAAN KAIKKI!
Viime vuoden olin armeijassa ja siksi jokseenkin sivussa
kaikesta toiminnasta, mutta nyt on taas aikaa keskittyä paremmin
tähän virkaan. Tähän syksyyn ei ole hirmu paljoa vielä mahtunut
mitä nyt Ollin ja Juhiksen kanssa oltiin kisoissa ja lokakuun lopulla
järjestettiin lippukuntaretki Julkujärvelle.
Lippukunta retki oli ihan onnistunut, paitsi että perinteinen
PPO-reissu olisi kyllä antanut vartiolaisille hieman enemmän
joten mikäli se minusta on kiinni niin ensi vuonna kyllä pidetään
ihan perinteinen vanha kunnon PPO-reissu.
Eipä tässä sen kummempia. Hyvää loppusyksyä ja alkavaa
talvea kaikille!
Markus
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Epäkaupallinen tiedote

Lupauksenantojuhlaa vietetään 9.12. kello 18
Kalevan kirkolla. Tervetuloa!

Kaupallinen tiedote
Ylläs kutsuu pääsiäisenä 2004 kaikkia aikaisemmin käyneitä
sekä uusia vierailijoita. Kalevan Karhujen Ylläs-toimikunta
järjestää perinteisen pääsiäisreissun Luosun metsätyökämpälle
jo 37 kerran 7.-13.4.2004.
Retken (vielä vahvistamaton) hinta on lippukuntalaisilta 155
euroa ja muilta 175 euroa.
Lähtö Tampereelta keskiviikkona 7.4.-04 kello 18 osoitteesta
Ilmarinkatu 37. Tule ajoissa. Saapuminen Tampereelle tiistaina
13.4.-04 kello 06 mennessä.
Tiedustelut: Juho Kuusinen
Puhelin: 0400-734808
E-mail: juho.kuusinen@polytronic.fi
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REIPAS JA RAITIS

KARHUTUNTURIN
JOULUPUKKI
PÄIVYSTÄÄ
17.-23.12.
KLO 15 - 20
NUMEROSSA

255 3474

PARTIOLIPPUKUNTA

KALEVAN KARHUT
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Menneitä tapauksia
YTP-lippukuntakurssi (17-19.10.2003)
Lippukuntakurssin pitopaikkana oli Askaisten Mannerlahdessa merenrannalla sijaitseva pitsihuvila. Allekirjoittaneen lisäksi
kurssille osallistui Juhis. Kurssi onnistui mielestäni hyvin.
Antto

Ursulakisa
Tämänvuotinen Ursulakisa kisailtiin tiistaina 21.10. Kalevan
kirkon ympäristössä. Mukana oli kolmisenkymmentä urhoollista
karhunpentua kaikista kolmesta laumasta. tehtäviä oli laidasta
laitaan aina tähtikuvion muodostamisesta puhelimella asiointiin.
Kilpailun jälkeen oli kaikille tarjolla käpykakkua ja mehua.
kilpailu oli äärimmäisen tasaväkinen. Se, keiden pentue voitti,
selviää lupauksenantojuhlassa 9.12. kello 18 Kalevan kirkolla.
Tervetuloa!
Pihlis

Hämeen Partiolaisten laumanjohtajakurssi pidettiin
31.10.-2.11. Ylöjärven Antaverkassa. Kurssilla käsiteltiin monia
laumanjohtajille tärkeitä asioita, kuten lauman toimintasuunnitelman laatimista, turvallisuusohjeita ja sudenpentuohjelman rakennetta. Karhuista kurssille osallistuivat uudet laumanjohtajamme
Joonas ja Pihlis.
Pihlis
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Syysretki Julkujärvellä
24.-26.10.
Kun reissuun lähdettiin iltakuuden aikaan Kalevan kirkolta, oli
aamulla alkanut talven ensimmäinen lumisade jo ehtinyt kinostua
ympäriinsä viiden sentin hangeksi. Lähtijöitä oli johtajien lisäksi
kolme vartiolaista ja yli kymmenenkertainen määrä sudenpentuja.
Onneksi kyyditsijöitä oli tarpeeksi, että kaikki saatiin perille.
Itse leirikeskus osoittautui oikein mukavaksi paikaksi, jossa oli
mukava ympäristö ja ruhtinaalliset ruuat. Ensin kuitenkin majoituttiin, minkä jälkeen oli luvassa vielä ulkoleikkejä ja kaiken huipuksi
eräänlainen rastirata, jolla kyseltiin kaikenlaisia arvoituksia. Nukkumaan ehdittiin kymmenen aikoihin.
Lauantaina aloiteltiin aamu tukevasti puurolla. Päivän ohjelmassa
oli sudarien osalta kaikenlaista ulkoleikeistä karttamerkkien opetteluun pienoismallien avulla. Vartiolaiset taas pääsivät harjoitteleman
perinteisiä partiotaitoja, kuten suunnistusta, nuotion sytytystä ja laavun pystytystä. Illalla käytiin vielä saunassa, minkä jälkeen katseltiin
vielä sudenpentujen taiteellisia Vaahteramäen Eemeli -aiheisia esityksiä ja pidettiin muuta iltaohjelmaa. Tämän jälkeen oli nukkumaanmenon vuoro.
Sunnuntaiaamuna heräiltiin tunti totuttua myöhempään, sillä kellot
siirrettiin yöllä talviaikaan. Tämä ei kuitenkaan paljoa auttanut vartiolaisia, jotka pääsivät jo aamukuudelta harjoittelemaan pimeällä suunnistusta. Sudenpentujen osalta aamu kului luontopolulla ja leikkiessä.
Jossain välissä pakattiin tavarat kasaan ja siivottiin yläkerta. Lopulta
kello tuli yksi, ja kotiin lähdettiin hyvillä mielin hauskan viikonlopun
jälkeen.
Joonas
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Smuglaus

Partiotaitojen syys-SM
Eräänä kauniina lauantaiaamuna heräsimme Markuksen ja Ollin kanssa
enemmän tai vähemmän hyvin nukutun yön jälkeen erään koulun lattialta
Kirkkonummella. Oli koittanut aika aloittaa vuotuinen taisto partiotaitojen
Suomen mestaruudesta. No, itse asiassa tavoitteenamme oli sijoittua uudelle
kymmenluvulle, eli olla parempi kuin 30. tai huonompi kuin 40.
Kisa sujui kuitenkin samaan malliin kuin aikaisempinakin vuosina; hieman
keskimääräistä huonommin menneiden tehtävien väliin tuli joitakin täysin
penkin alle menneitä tehtäviä, kuten passipussin ompeleminen ja julkkisten
tunnistus. Tuli niitä onnistumisiakin muutama, kuten esimerkiksi korvikekaakaon sekä venäläisen aterian valmistus.
Kisan unohtumattomimmat hetket koimme yörastilla, kun saimme pesällisen ampiaisia kimppuumme. Ne eivät pitäneet siitä, että yritimme leiriytyä
niiden kodin päälle. Saimme kuitenkin uuden leiripaikan, jonka jälkeen homma
alkoi taas luistaa joten kuten. Yö kului väsätessä taskumattia, eli kieltolain
aikaisella termistöllä ilmaistuna varpusta, sekä korkkiruuvia. Markuksen ja
allekirjoittaneen tuli nukuttuakin lyhyt tovi.
Maaliin päästyämme
saatoimme todeta, ettemme päässeet tavoitteeseemme: sijoitus oli 36.
Hauskaa kuitenkin oli, joten nukahdimme kisakeskuksen lattialle varsin tyytyväisinä.
Juhis
Kuva: Markus
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Sinikettu
Erätaito I
Syksyisenä perjantai-iltana, kun olimme lähdössä siniketulle Kyttälän pihasta, kummastelimme ”mitä onks tää joku Kasuje ja Karhuje
oma erätaitokurssi vai mikä ku ei tääl oo ketä muit ku meitä” No
onneksi asia ei näin ollut. Mukaamme liittyi joukko muita Tamperelaisia partiolaisia ja jopa Mäntänvuoren Partiolaisia kaksi kappaletta.
Kurssi siis pidettiin Rajalan maisemissa. Perjantaihin kuului majoittumista ja hieman pukeutumisoppia. Ensimmäisen yön vietimme
Rajalan kämpässä sisällä.
Lauantain ohjelmaan kuului ensin aamulla hieman suunnistusta ja
oppia siitä, miten pohjoinen löytyy. Seuraavaksi oli vuorossa leirin ja
vaelluksen ruokailun tärkeydestä ja sen suunnittelusta. Myös retkeilyvälineiden huoltoa käsiteltiin. Seuraavasta opetuksen aiheesta en
voi paljoakaan kertoa, sillä satuimme jostain kumman syystä olemaan
Visan ja Kessun kanssa kalassa, mutta siis aihe oli majoitteet ja niiden
pystytys. Kuuleman mukaan käytössä oli laavu ja ET sekä puolijoukkueteltta. Eikä kouluttajissa kuulemma ollut paljoakaan kehumista,
koska Kasut olivat niiden tekemiä virheitä korjailleet ja niistä tiukasti
huomauttaneet. Myöhemmin illalla oli vuorossa nuotiokoulutusta.
Ennen sitä olimme Visan kanssa käyneet vetämässä oman ET:mme
pystyyn illan jo hämärtäessä. Seuraava yö nukuttiin ulkosalla joko
laavussa tai ET:ssa riippuen siitä, minkä oli mukaansa kaapannut.
Sunnuntai meni normaalien leirirutiinien mukaan pakkaillessa ja
siivotessa ja paikkoja järjestellen
”Onkohan se ketun häntä siä isännänhuoneessa vieläkin seinällä
riippumassa?”
Mikko
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VJ-jatkis Pajaniemessä
10.-12.10.2003
Sateisena perjantai-iltana minä ja eräs lippukuntamme Mikoista (K.)
lähdimme kohti Lempäälän Pajaniemeä. Ennen perille pääsyämme meitä odotti
parin sadan metrin mutakävely.
Pajaniemessä majoittauduimme, tutustuimme muihin kurssilaisiin ja söimme. Ulkoiluakin tuli harrastettua vielä perjantain puolella.
Lauantaina herättyämme kuuman ja kostean yön jäljiltä aamupäivän pelasimme aate-Afrikantähteä kaatosateessa. Sen jälkeen oli vuorossa pienimuotoinen PT-kisailu, VJ:n metsästys.
Iloisen sateen kastellessa meitä kuljimme reippain mielin rastilta rastille
päästen lopulta perille.
Loppupäivä sujui iltaohjelmia suunnitellen, syöden ja saunoen. Loppuillasta
kehittelimme uuden ja erittäin nautinnollisen pelin.
Sunnuntaina herättyämme söimme aamupalaa, pakkasimme tavaramme ja
pelasimme muutaman erän Natsipolizaita, jonka jälkeen koitti taas mudassa
talsimista.
Vili
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Toimintakalenteri

Marraskuu
HP
22.11.
Kaka
23.11.
29.-30.11. HP, Usk.

Syyskokous
Syyskokous
Aatehäppening

Tampere
Toimisto

Joulukuu
6.12.
6.12.
9.12.
14.12.

Itsenäisyyspäivän kunniakäynnit
Itsenäisyyspäiväjuhla
Lupauksenantojuhla
Johtajaneuvosto

Kalevankangas
Tampere

HP
TP
Kaka
Kaka

Tammikuu *
Kilp.
- 30.4.
1.1. - 30.4. Piha
Ohko
27.1.
29.1.
30.1. - 1.2.
30.1. - 1.2.
30.1. - 1.2.

TP
TP
Koul.
Koul.
Supe

Helmikuu *
Kilp.
7.2.
SP
7.-8.2.
Sisu
14.2.
Supe
14.2.
Vartio
14.-15.2.
22.2.
TP
22.2.

Toimisto

Laturetkikilpailu Ollin Kilpa
Verenluovutustempaus Tallun Tempaus
Terve tuloa piiriin ilta uusille
luottamushenkilöille
Aluetapaaminen
Hopeakettu, talvierätaitojen peruskurssi
Sampokurssi, YTP
Akelakurssi, YTP
Sudenpentujen talvikisa

Lempäälä
Partiotaitojen talvikisat Aste -04
Koulutusohjaajakurssi, I-osa
Ystävänpäivän sisutapahtuma
Lj-vihjepäivä
Vj-vihjepäivät
Muistelemispäivä
Muistelemispäivän aamuvartio ja kahvitilaisuus

*) Ensi vuoden toimintakalentereita ei ole vielä virallisesti hyväksytty.
Lippukunnan omista tapahtumista on alkuvuodesta luvassa ainakin KasukkaPT helmikuun alun tietämillä ja vartiolaisten talvileiri hiihtolomalla sekä tietysti
johtajaneuvostot joka kuun toinen sunnuntai.
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Saarijärven keitto- ja
ruokailukatokset kautta aikain
Pullistuu ja lepattaa tuulessa. Painuu ja vuotaa sateessa. Toimii leijana ja
joskus taas vesivarastojen keräimenä. - Partioleirin ruokailukatos.
Vaan eipä painu eikä pullistu. Saarijärven keittiö- ja ruokailukatos. Kalevan
Karhujen ensimmäisellä omalla alueella järjestetyllä leirillä Kangasalan Saarijärvellä kesällä 1967 ruokailukatos oli pystytetty juuri sellaisilla A-pukkitelineillä, joita partiolaiset näppärästi leireillänsä rakentavat. Viritelmän päällä oli
asiaankuuluvasti vihreä kangas, jollaisia sai lainaksi TKN:n leirivälinevarastosta. Pöydät olivat oikein lautaa, vaikkakin kapeat. Keittiön paikaksi oli valittu
tasainen kalliopenger lähellä rantaa. Siihen muurattiin veturi. Päällä oli oikeaoppisesti köytöksin koottu rakennelma ja asianmukainen kangas kattona ja
seinänä. Tällä leirillä saunakin oli samalla tapaa rakennettu. Leirillä oli silloin n.
60 partiolaista.
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Ensimmäisenä kesänä sopiviksi katsotut paikat ovat säilyneet jokseenkin
ennallaan, vaikka sittemmin Saarijärvelle on saatu pysyvämpiä rakennelmia.
Parin seuraavan vuoden aikana, saunakämpän pystytyksen ohella, tehtiin
keittiötä ja ruokailua varten lautarakennelmat. Kellari sisustettiin lähellä olevaan kalliokoloon; sen lattiaan valettiin betoni ja katto naamioitiin ulkoa
sammalin. Keittiössä oli seinä järveltä tulevaa tuulta vastaan. Veturi eli hella oli
edelleen kalliopenkereellä, joka toimi myös pöytänä. Lautalattiakin keittiössä
oli. Katon reunalaudassa olivat johtajien mukinaulat, jotka noudattivat LApuhelinten numerointia, niin että LA-kutsu “Karhu 12” säilytti mukiansa
naulassa no 12. Tämä keittokatos kesti viime vuosituhannen loppuvuosiin asti.
Veturi ja sen toinen toistaan mahtavammat piiput uusittiin joitakin kertoja.

Saarijärvellä on keittiönä käytetty talvileirien aikana myös vanhaa ja uutta
kämppää ja saunakin on palvellut aivan erinomaisesti keitto- ja astianpesutarkoituksia.
Kokkeina, keittäjinä ja emäntinä on ehtinyt toimia useampikin partiopoika
- ja useampikin partiopojan äiti. Pentujohtajienkin taito on kelvannut. Kuten
sen nuoren naisen, joka kaatoi makaroonit kylmään veteen ja alkoi keittää.
Silloin johtajat vaihtoivat jonossa järjestystä ja ottivat itse ensin ruokaa. “Voi
14

kuinka sää oot osannu tehdä tätä ranskalaista hienoston herkkua” - johtajiston
ylistyslauseet saivat kaikki syömään uteliaina sementtimäistä makaroonimöykkyä. Valtaisa myrsky kaatoi puita. Metsäyhtiö, leirialueen vuokraisäntä,
luovutti tuulikaadot lippukunnan käyttöön ja niin rakennettiin nykyinen jykevä
ja tukeva ruokailutila peltikattoineen. Asiaa tuntevat muistelijat arvelivat vuosiksi jotakin 1975-79 välille ja rakentajiksi ainakin Peten isän ja Puten isän.
Tämän katoksen jatkoksi valmistui nykyinen keittiökatos toissa vuonna ja
sinne monipuolinen veturi viime vuonna. Viimeiset katoshirrethän ovat jo
omasta metsästä kaadettuja. Edelleenkin opetellaan Saarijärvelläkin perinteisiä partiomaisia köytös- ja kangaskatosrakennelmia, mutta keittiö ja ruokasali
ovat vankkoja laitoksia. Ne kestävät vaikka partiopoikia.
Kippara
Päätoimittajan huomautus:
Valitettavasti juttusta jouduttiin terveysviranomaisten pelossa poistamaan huomattava määrä keittokatoksissa ja lähiympäristössä sattuneita tapauksia.
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Pyssy-Pete ja Rosmo-Billy
ryöstivät pankin. He aikovat paeta katon kautta, mutta 8,5 m
pitkät lankut (2 kpl), jotka he
ottivat mukaan, olivat liian lyhyitä. Lautoja ei voi liittää toisiinsa.
Auta heitä.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja kirjoita vastaussanan ensimmäinen kirjain
tyhjälle viivalle, niin saat selville mikä juhlapäivä on tulossa lähiaikoina.
1. Pienen vastakohta?

__

2. Mikä vaate meillä on päällä ulos mennessä?

__

3. Sudenpennun paidan väri?

__

4. Mikä eläin kulkee hitaasti?

__

5. Millä ihminen tai eläin haistelee?

__

6. Isän lisäksi kaikilla lapsilla on ?

__

7. Iso, yleensä pyöreä, vappuna kaikki lapset haluavat sellaisen? __
8. Kesän ja talven välissä oleva pimeä vuodenaika?

__

9.Monesko kirjain aakkosissa on i?

__

10. Mikä on päivän vastakohta?

__

11. Millä ihminen näkee?

__

12. Mikä on joulun väri?

__

13. Mikä on sangosta käytetty toinen nimitys?

__

14. Mikä on surullisen vastakohta?

__

15. Mikä on mustan vastakohta?

__

16. Mikä on aakkosten viimeistä edellinen kirjain?

__
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Partio netissä
Internet, tuo maailmanlaajuinen tietoverkko, on täynnä mielenkiintoisia
asioita. Oleellisen tiedon löytäminen on kuitenkin usein sangen tuskallista, jopa
miltei mahdotonta. Älä kuitenkaan peljästy! Tämän jutun tarkoituksena on
auttaa sinua löytämään tietoa partiosta ja käyttämään sitä hyödyksi vaikkapa
järjestäessäsi vartion kokousta. Ensiksi sinun kannattaa istuutua tietokoneen
ääreen. Onhan tietokoneeseen asennettu internet-yhteys? Hyvä! Kytke virta
päälle ja käynnistä Internet-selain tuplaklikkaamalla (kaksi nopeaa näpsäytystä hiiren vasemmalla painikkeella) selaimen kuvaketta. Nyt vaikein osio onkin
jo takana. Seuraavaksi voitkin syöttää jonkin seuraavista osoitteista selaimesi
osoitekenttään.
Suomen Partiolaiset: http://www.partio.fi/
Hämeen Partiolaiset: http://www.hp.partio.fi
Näiltä sivuilta löytää oleellisimmat asiat erityisesti Suomessa tapahtuvasta
partioinnista. HP:n sivuilta kannattaa ainakin tarkastaa sähköinen versio kuukausitiedotteesta.
Nettipartiolaiset: http://partio.net
Näiltä sivuilta löytyy tietoa erityisesti netissä tapahtuvasta partioinnista. Jos
irkkaaminen muitten partiolaisten kanssa kiinnostaa niin kannattaa opetella
alkeet täältä. Sivuilta löytyy myös paljon muuta irkkaamisen lisäksi. Esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyviä ohjeita on löydettävissä näiltä
sivuilta.
Linkkari http://www.linkkari.net
Linkkari-palvelusta löytyy monipuolisesti vinkkejä partiotapahtumien järjestämiseen. Sivuilla toimii myös foorumi, jonne voi jättää omia ideoitaan
muiden nähtäville. Erityisesti VJ-ikäisille sivu on suositeltavaa luettavaa.
WOSM: http://www.scout.org
WOSM:in sivuilta löytyy paljon partiouutisia maailmalta. Sivu toimii jonkin17

näköisenä julkisivuna partiotoiminnalle suremmassa mittakaavassa.
WAGGGS http://www.wagggsworld.org
Tyttöpartiolaisten maailmanjärjestön sivut. Näiltä sivuilta löytyy WOSM:in
sivujen tapaan koko maailmaa koskettavia partiouutisia.
Kalevan Karhut http://www.lpk.partio.fi/hp/kaka/
Ja lopuksi tietenkin maininta omista sivuistamme, jotka ovat tällä hetkellä
muutosten kourissa. Siirryn Tammikuun 12. päivä suorittamaan asepalvelusta
Riihimäelle, joten jätän sivujen ylläpidon Pihlikselle. Hän koodaakin otsa hiessä
jo uutta versiota sivustostamme. Sinäkin voit varmasti olla avuksi sivujen
kasaamisessa, joten lähetäppä ideoitasi Pihlikselle: mikko.pihlajamaki@tut.fi
TimoBee

BulmaGulman ratkaisu

Koska ystävällinen partiolainen auttoi roistoja, he tekivät parannuksen ja
antautuivat poliisin käsiin.

18

Vili Nissinen
Koko nimi: Vili Valtteri Nissinen
Syntymäaika: 11.1.1987
Pituus: 185cm ...ehkä
Paino: 85 kg
Kymmenen kiperää
Kengännumero: 47
Sappaannumero: sama
1.Asema lippukunnassa: VJ
Lempinimet: Vili
2. Suurin partiosaavutus: Aika vaikee kysymys... Vartion pitäminen.
3. Partiounelma: Ei ole
4. Opiskelupaikka: Tykki
5. Paras lehti: Ällikkä!
6. Hiusten pituus: Normaali
7. Viimeisin partiotapahtuma: JN
8. Maailman suurin näätäeläin?: Se siellä missä on se pieni mäki
(Toim.huom. Kolovia-saarten Jättiläiskärppä,
muistuttaa laivakissaa. Tieto perustuu urbaaniin legendaan.)
9. Toiveammatti: Elokuvaohjaaja
10. Tulevaisuus?: Löytyy... jotain suurta.

Pieni partiohistoria:
Liittyi v. 95 tai 94 Jääkarhut laumaan. Vaikutti myöhemmin mm. seuraavissa vartioissa: Haukka,
Sukkamehu ja Otso. Toimii nykyisin Ilveksen vartionjohtajana.
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Tiesitkö
Värit ovat oikeastaan vain
erilaisia valonsäteitä, jotka
ihmisaivot käsittävät väreiksi.
Ne voivat vaikuttaa ihmisen
mielentilaan ja hyvinvointiin.

Sen, että veden
alla olevat
esineet näyttävät olevan eri
kohdassa kuin
ne oikeasti ovat,
aiheuttaa valon
taittuminen sen
liikkuessa
ilmasta veteen.

tämän
Tyynellä säällä pimeässä
kynttilän liekki voi
näkyä jopa 50 kilometrin päähän.

valosta

Valon nopeus tyhjiössä on 300 000 kilometria sekunnissa.
Tätä pidetään maailmankaikkeuden
suurimpana mahdollisena nopeutena.

Kasvit käyttävät valoa ja hiilidioksidia tuottaakseen ilmaan
happea. Näin voidaan sanoa, että meidän kaikkien elämä on
täysin riippuvaista valosta.
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1§ Saako B-kortilla ajaa poroa, kyselee pääpukki.
2§ Huipputekniikkaa Pillerissä: Maailmanpyörä-palsta päivittyy lukiessa!
3§ Joonas ja Timo siirtyvät valtion palvelukseen
4§ Mitä yhteistä on Kalevan Karhuilla ja runolla? Itsenäisyyspäivänä se
toivottavasti selviää.
5§ Kasukkamessussa oli kivaa! Kiitokset järjestäjille.
6§ Maailmassa ei sittenkään ole mitään pysyvää. Jopa Kasujen kämppä näyttää valmistuvan!
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