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Päätoimittaja
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Petsamonkatu 14 as 17
33500 Tampere
050-3465048
The_Tosimies@hotmail.com
Toimittajat
Visa Saaristo, Juhis
Pietilä, Mikko
Pihlajamäki, Minna
Hännikäinen, Antto
Hautamäki, Risto
Koskensilta, Maria
Kivinen

Valokuvat
Markus Wirta,
Mikko Koivisto
Taitto
Juhis Pietilä

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.
Tiedustelut:
Antti Lyly 040 - 837 3440
2

Terve vaan kaikille ja hyvää partiokevättä ihan näin virallisesti
minunkin puolestani. Kuten jotkut taitavat tietääkin, jouduin
tuossa taannoin jalkojeni takia jättämään kolme viikkoa kestäneen
armeijaurani kesken ja vaihtamaan takaisin siviilinkirjaviin. Mutta
ei huonoa niin ettei hyvääkin, palaan nimittäin täysin rinnoin
partiotoimintaan, muun muassa vapauttamalla Juhiksen päätoimittajan hommista ainakin tämän ja seuraavan Ällikän ajaksi.
Mies remmissä siis vaihtuu, mutta toivotaan ettei lehtemme laatu
kärsi siitä aivan kohtuuttomasti.
Poissa ollessani on taas tapahtunut kaikenlaista; niin vanhat
kuin vähän nuoremmatkin parrat ovat kunnostautuneet kaikenlaisissa partiotaitokisoissa ja lippukunnan nettisivut ovat uudistuneet läpikotaisin. Takapakkiakin on tosin otettu; tämänvuotinen talvileiri jäi näet osallistujapulan vuoksi järjestämättä. Älkää
nyt hyvät ihmiset antako yhden lippukunnan vankimmista perinnetapahtumista päästä rappiolle. Onhan siellä kylmää ja pimeätä,
mutta myös monet mehevimmistä jutuista ja parhaista kokemuksista tulevat juuri sieltä.
Ikimuistoista partiokevättä kaikille
Joonas
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LPKJA:n tervehdys
Hei kaikki lippukuntalaiset!
Taas on alkanut uusi vuosi ja tämä vuosi tuo tullessaan ainakin
kaksi merkittävää ja isoa partiotapahtumaa. Nämä partiotapahtumat ovat TP:n järjestämä maailman suurin laavuyöpyminen,
joka liittyy TP:n 50-vuotisjuhliin, sekä Tarus-suurleiri.
Maailman suurin laavuyöpyminen -tapahtumassa on kyse
siitä, että tamperelaiset partiolaiset rakentavat maailman suurimman laavun Tampereelle. Tämä tapahtuma on tarkoitettu vartiolaisille ja johtajille. Tapahtuma sisältää laavuyöpymisen lisäksi
muiden lippukuntien kanssa kisailua useissa eri lajeissa.
Yleisesti ottaen lippukunnan toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Antto
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Epäkaupallisia tiedotteita
Karhunpentujen kevätretki suuntautuu
Aitolahden vanhaan pappilaan 26.-27.3.
Huhtikuun johtajaneuvostoa on aikaistettu
viikolla pääsiäisen vuoksi ja se pidetään siis 4.4.
Suoritusreissu toisen ja kolmannen luokan
suorittajille on 16.-18.4.
Tervetuloa Kalevan Karhujen perinteiseen
Yrjönpäiväjuhlaan maanantaina 19.4.2004
kello 18:00 Kalevan kirkolle!
Saarijärvellä talkoillaan sunnuntaina 25.4.

Äitikerho tiedottaa
Kalevan Karhujen äitikerho kokoontuu Kalevan kirkolla joka kuukauden kolmas torstai kello 18.30, seuraavan kerran siis 25.3. Toimintamme
perustuu erilaisten tapahtumien järjestämiseen lippukunnan hyväksi talkoovoimin. Toivomme pieneen joukkoomme kovasti lisää äitejä, joilla on
kiinnostusta asiaan ja paljon hyviä toimintaideoita ja vinkkejä.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Tiedustelut äitikerhon puheenjohtajalta Mirjami Pietilältä,
puh. (03) 2558 141.

Kierrätysasiaa
Jos teillä on pieneksi jääneitä tai muuten vain tarpeettomiksi käyneitä
partiovarusteita, esimerkiksi partiopuseroita, voitte toimittaa ne meidän
kautta kierrätettäväksi. Varusteet voitte lähettää meille esimerkiksi lastenne
mukana lauman tai vartion kokoukseen.
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Finnish American Scout Exchange V 17. - 30.7.2004

WANTED:
VAELTAJIA JA ISÄNTÄPERHEITÄ
Yhdysvaltalaiset partioystävämme tulevat kolmatta kertaa vieraiksemme.
Tarjoamme heille muutamaksi päiväksi mukavaa puuhaa, käymme Valkijärvellä talkoissa, vaellamme Ylläksellä ja menemme yhdessä Tarus-leirille.
Tällä kertaa matkassa on 12-henkinen ryhmä. Siihen kuuluu kolme johtajaa
ja yhdeksän 14-17 –vuotiasta osallistujaa, joista seitsemän on poikia. Tampereella he majoittuvat isäntäperheisiin.
Haluatko sinä tarjota yösijan vieraillemme? Tarvitsemme kymmenisen isäntäperhettä 17.-21.7. ja 27.-28.7. Saat elinikäisen ystävän. Opit paljon
amerikkalaisuudesta ja sikäläisestä partiosta. Pääset näyttämään kotikaupunkiasi. Voit myös harjoitella kielitaitoasi.
Kysy vanhemmiltasi lupa ja ilmoittaudu 30.4. mennessä kasujen Piialle,
puh. 040-733 2733. Hän toimii isäntäperheiden yhteyshenkilönä, ja häneltä
saat lisätietoa ja vinkkejä.
Viikon vaellus Ylläksellä on vierailun kohokohta. Vaellukselle voi
ilmoittautua kuka tahansa 14 vuotta täyttänyt karhu ja kasu. Lähdemme
tilausajolla 21.7. klo 19 Ilmarinkadulta. Perille päästyämme jakaudumme
pieniin vaellusryhmiin ja taivallamme viiden päivän ajan Ylläksen komeimmissa
maisemissa. Voit hakeutua myös vaellusryhmänjohtajaksi, mikäli olet 18
vuotta täyttänyt partiojohtaja.
Ennen paluumatkaa saunomme ja syömme Luosun kämpällä. Takaisin
Tampereella olemme 27.7. aikaisin aamulla. Kotiin päästyäsi ehdit vielä pestä
ja pakata Tarus-varusteesi.
Ilmoittaudu 30.4. mennessä matkanjohtaja Juhikselle, puh. 040-726 7030.
Yhtenä vaellusryhmänjohtajana toimii Mika Nieminen, puh. 050-350 0891.
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Reissun hinta matkoineen ja ruokineen on noin 100 euroa. Olemme hakeneet
lisäksi avustusta kaupungilta ja seurakunnilta.
Vierailupäivien ohjelmaan pääsevät kaikki mukaan. Kaupunkikierros, shoppailua, purjehdusta, seikkailukisa, suunnistusta, pesäpalloa, … Ohjelmaideoita vasta pohditaan, joten sinäkin pääset vaikuttamaan niihin. Tuo
ideasi ja ilmoittaudu hommiin johtajaneuvoston kokouksessa.
Tarus-leirille lähdemme vieraidemme kanssa samalla linja-autolla.
Pystytämme yhdessä leirimme ja asumme samassa leirisavussa parin yön ajan,
kunnes vieraamme lähtevät Helsinkiin, Tallinnaan ja sitten kohti kotejaan.
Vastavierailu lienee tiedossa lähivuosina.
Lisätietoja antaa Mikko Lamminpää, puh. 050 - 355 8492,
mikko.lamminpaa@kolumbus.fi.

Kaupallinen tiedote
Ylläkselle pääsiäisenä 2004!
Perinteinen Ylläksen hiihtoreissu järjestetään taas 7-13.4.2004,
Eli talven parhaimpaan hiihtoaikaan!
Kalevan Karhujen Luosun kämppä tarjoaa Lapin eksoottisia kokemuksia aidossa ympäristössä. Kämppä on taattua 1950- luvun tasoa.
Ei sähköjä, ei sisävessaa. Hyvä sauna.
Retken hinta on 175 •.
Kalevan Karhujen ja Kalevan Suuntatyttöjen jäseniltä hinta on 155•
Ilmoittaudu maksamalla retkimaksu tilille: 800020-17196949
Kirjoita nimesi, osoitteesi ja ikäsi viestikenttään.
Hintaan sisältyy onnikkakuljetus Tampereelta Luosuun ja takaisin,
aamupala, päivällinen ja iltapala sekä kuljetukset päivittäin rinteeseen ja
takaisin.
Mukaan mahtuu vielä 15 matkalaista.
Ota yhteyttä Juho Kuusiseen puh. 0400-734808
e-mail: juho.kuusinen@polytronic.fi
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Kalevan Karhujen rekisteröityminen
Hämeen partiolaiset ry:n taholta on tullut esitys, että myös Kalevan Karhut
muuttuisi rekisteröidyksi yhdistykseksi eli ry:ksi. Taustalla on Hämeen partiopojat ry:n ja Hämeen partiotytöt ry:n lakkautus.
Tähän asti HÄPP ry ja HÄPT ry ovat olleet osakkaina mm. Toikon
leirikeskuksessa ja Partiokaupassa sekä Hämeen partiolaiset ry:ssä. Viime
vuoden lopulla HÄPP ry:n ja HÄPT ry:n syyskokouksissa ne luovuttivat
omaisuutensa Hämeen partiolaiset ry:lle ja jatkossa lakkauttavat toimintansa.
Tällä hetkellä vielä kuulumme lippukuntana HÄPP ry:hyn ja se edelleen
Hämeen partiolaiset ry:hyn. Tulevaisuudessa, kun HÄPP ry lakkautetaan,
emme voi rekisteröimättömänä yhdistyksenä kuulua täysivaltaisena HP ry:hyn.
Voimme osallistua HP ry:n järjestämiin kevät- ja syyskokouksiin vain ”kuuntelijana”, emmekä voi vaikuttaa virallisiin päätöksiin. Syynä on nykyinen
yhdistyslaki, joka sanoo että vain rekisteröitynyt yhdistys voi olla toisen
rekisteröidyn yhdistyksen jäsen.
Rekisteröityvän yhdistyksen tulee järjestää perustava kokous, jossa päätetään yhdistyksen perustamisesta, vahvistetaan säännöt ja allekirjoitetaan
perustamiskirja. Tämä tulisi olemaan tuleva syyskokous, jossa päätös tehdään.
Rekisteröitymisemme edellyttää sääntöjemme hyväksyttämistä yhdistysrekisterissä ja että järjestämme taloudenhoidon ja hallinnon asianmukaisesti ( esim.
pöytäkirjan pitäminen kokouksissa) sekä ilmoittamme yhdistysrekisteriin toimihenkilöt ja viralliset nimenkirjoittajat. Kuluja tulee tälle vuodelle 40• ja
jatkossa jos toimihenkilöissä tai nimenkirjoittajissa tulee muutoksi 10•/muutoskerta. Tällä hetkellä saamme toimintaamme avustuksia Tampereen kaupungilta ja Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymältä, näihin avustuksiin rekisteröityminen ei vaikuta.
Yhteenvetona: Osallistu tulevaan syyskokoukseen marraskuussa niin saat
mielipiteesikuuluviin.
Maria Kivinen
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Kasukka-PT
Perjantai
Saavuin kirkolle sopivasti ennen lähtöä. Melkein kaikki olivat jo tulleet kun
näimme tutun ja turvallisen Sirpan bussimatkojen auton kurvaavan pihaan.
Aloimme sitten pakata autoa. Kun kaikki sukset ja rinkat oli saatu ängettyä
bussiin, pääsimme lähtemään kohti Tervajärveä, jossa oli päätetty pitää
tämänvuotinen Kasukka-partiotaitokisa. Olimme hetken matkaa jo ajaneet
kun totesimme että bussikuskilla ei ollut hajuakaan miten sinne ajetaan. Pienen
puhelinsoittorumban jälkeen saatiin ajoreittikin selville. Perillä Tervajärvellä
tyhjennettiin bussi ja vietiin rinkat sisään. Sitten oli perinteisten leikkien vuoro
pihalla. Leikimme Auringonkukkaa ja muita jänniä leikkejä. Sitten söimme
iltapalan ja menimme koisimaan että jaksaisimme seuraavan päivän kisan
ponnistella loppuun asti.
Lauantai
Aamu oli kiireinen: piti pakata, syödä aamupala ja hoitaa muut aamutoimet.
Kello yhdeksän reikä reikä kaikkien kilpailuvartioiden piti olla ulkona. Vartioita oli tänä vuonna neljä. Meidän kokoonpanoon kuului minä, Late ja Eero.
Flunssaepidemian takia muut vartion jäsenet eivät päässeet osallistumaan.
Kisan teemana oli Neuvostoliitto. Lähtötehtävänä oli tehdä puukalikasta ja
palasta peltiä sirppi ja vasara. Pääsimme lähtemään tältä rastilta viimeisenä,
mutta seuraavan rastin salaviestin tulkitsemisessa olimme ylivoimaisia. Niinpä
siirryimme kisassa kakkoseksi. Kolmas rasti oli perinteinen erätoverin pystytys. Olisimme saaneet täydet pisteet, ellei kyhäilmässämme olisi ollut havaittavissa hieman lehmäisyyttä. Seuraava siirtymäpätkä oli varsin leppoisa jyrkkine
mäkineen ja tiukkoineen mutkineen. Neljäs rasti oli ruokarasti. Meidän ja
kaikkien muidenkin piti valmistaa riisistä, jauhelihasta ja muista lisukkeista
maittava venäläistyypinen ateria. Viitos rasti oli Kompassin käyttöön liityvä
tehtävä, jossa piti asteluvuilla säheltää jotain. Kuudes rasti oli vallan hauska,
suorastaan loistava idea. Siinä piti keksiä Sonja-lauluun kokonaan uudet sanat
ja esittää se rastimiehille, tai tässä tapauksessa -naisille, ripaskan kera...
Seitsemäs rasti oli elukoidentunnistustehtävä. Siinä piti muodostaa tavuista
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eläinten nimiä. Joistain tuli aika erikoisia, kuten Murinapanda ja Myslikäki.
Viimeinen rasti oli ensiapu. Siinä piti hoitaa auto onnettomuuden uhria.
Tehtävä osoittautui hyvin vaativaksi. Sisälle päästyämme saimme vielä yhden
tehtävän, joka oli iltaohjelma. Siinä vartion piti valmistaa viihdyttävä iltaohjelma. Illalla sitten nautimme hyvin viihdyttävistä ohjelmista ja niiden jälkeen
menimme nukkumaan.

Sunnuntai
Aamulla heräsimme tuskaisen yön jälkeen. Yöllä oli meinaa hieman kuuma.
Kaikki nukkuivat ilman makuupusseja ja siltikin oli uskomattoman kuuma.
Aamupalan jälkeen julistettiin voittajat. Neljänsiksi sijoittui Ilves-vartio, kolmanneksi pikkukasut, toiseksi isot kasut ja voittajahan oli sitten meidän
Mäyrä-vartio. Sitten pakkasimme ja leikimme ulkona ja lähdimme kotia kohti
hyvällä mielellä.
Teksti: Visa

Kuva: Markus
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Aste Alle

Keltaisen sarjan piirinmestaruuskilpailut
Sääksjärven koululla lauantaiaamuna 07.02.04 muutaman asteen pakkasessa valmistautui n. 900 hämäläistä partiolaista kisailemaan partiotaidoissa
ASTE -04 -tapahtumassa. Kolmannes joukosta kuului sudenpentujen ASTE
ALLE -kisaan, mukana myös KaKan karhunpentujen joukkue.
Lipunnoston jälkeen rastilla -1° pennut naulasivat lintulautaa Juhon ohjeilla.
Pilttipurkkikynttilälyhtyyn väännettin rautalankaa -2° rastilla. Ensiapua annettiin pyörtyneelle, kaatuneelle ja paahtuneelle. Pakkaselta piilouduttiin pikaisesti.
Kivisen suku hoiteli aidolla jäällä ketjussa ryömintää pelastamaan makuualusta-avannosta pentueiden aikuisia saattajia. Höytämöjärven jää ylitettiin
kyynäröläisen ratamestarin tallaamaa polkua. Paikalliset partiolaiset hoitelivat
mehutarjoilua uimarannalla -6°rastilla, jossa myös veikattiin rastiruutuuntehtävässä, kuinka poronkäristys tehdään, kun käytettävissä on poro.
Hirvi-Simunan luolassa tavattiin aidon tuntuinen simuna hirvensarvien ja
ilveksentaljan kera. Luolan jääpuikot myös aiheuttivat ihailua tällä Karhujen
hoitamalla rastilla. Rastilla -8° kuljetettiin lunta ahkiolla. Yhdistetty -9°ja -10°
toimi KaSu-työvoimalla kompassin ja muutamien tunnuskuvien osaamista
testaten.
Kaikkiaan eri asteisilla rasteilla hoiti tehtäviä n. 46 toimitsijaa, joista 24
KaSuKKa-väkeä, tyttöjä eniten. Kiitokset pentujen hyväksi tehdystä työstä.
Kuinkako kävi pentujen. Kisan voitti Harjun Pojat, mutta 51 kilpailupentueen joukossa karhunpentujemme sijoitus oli - neljäs.
Kippara
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Aste -04
Kisoihin valmistautuminen alkaa aina hyvissä ajoin. Jo syksyllä Kasujen
synttäreillä päätimme Ollin ja Jussin kanssa lähteä piirin talvikisoihin. Valmistelut sujuivatkin hyvin lähes loppuun asti.
Kisoja edeltäneenä torstaina allekirjoittanut saapui koulusta kotiin noin
kello 19 väsyneenä ja apaattisena. Hermoromahdus ei ollut kaukana kun luin
sähköpostin, jossa Jussi ilmoitti olevansa kipeänä. Tuijotettuani muutaman
minuutin seinää tyhjä katse silmissäni otin puhelimen käteen ja aloin etsiä
varamiestä. Ilta ei tuottanut tulosta, eikä perjantain ruokatunnistakaan ollut iloa,
mutta iltapäivällä soitin Lamminpään Mikolle, joka viisi minuuttia harkittuaan
päätti lähteä mukaan. Muutamaa tuntia myöhemmin olimme kololla jakamassa
vartiokohtaisia varusteita.
Mikko oli aamulla kymmenen minuuttia myöhässä, mutta olimme varanneet
matkaan aikaa runsaasti, joten tuo ei juuri haitannut. Ollikin muisti mononsa jo
moottoritien alussa, joten ehdimme ilmoittautumaan ajallaan. Montaa sekuntia
ylimääräistä ei tosin jäänyt.
Avajaiset menivät mukavasti laittaessa pitoteippiä suksien pohjiin. Sitten
olikin jo lähdön aika. Pari
ensimmäistä tehtävää olivat lievästi paperin makuisia, mutta menivät varsin mukavasti - etenkin
filosofien ym. ajattelijoiden tunnistaminen.
Ensimmäisenä kätevyytenä oli kynttilälyhty,
johon ei juuri oltu annettu
ohjeita, joten saimme toteuttaa itseämme varsin
vapaasti. Toteutimmekin
varsinhyvin,silläsijoituimme tehtävässä neljännelle
sijalle.
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Kilpailun ainoan suunnistustehtävän kantavana ideana oli suunnistuksen
nippelitieto. Jokaisella rastilla oli kysymys, johon oikein vastattuaan pääsi
seuraavalle rastille. Väärä vastaus taas olisi johdattanut ylimääräiselle rastille.
Vaikka emme ylimääräisiä rasteja joutuneetkaan etsimään, ei suunnistus
mennyt järin hyvin. Lähdimme reitille ensimmäisten joukossa ja helppokos
muiden oli latuamme seurata...
Ruokatehtävänä oli poronkäristys perunamuusilla. Tuotoksemme oli ainakin omasta mielestämme erinomaista ja söimmekin sitä itse hyvillä mielin, mutta
tuomaristo arvosteli sen vain 5,5 pisteen arvoiseksi (maksimi 12). Kranttuja
olivat sanon minä.
Ensiaputehtävät ovat viimeaikoina menneet hyvin. Syksyllä Smuglauksessa
hoitelimme Ollin ja Markuksen kanssa räjähdysonnettomuuden uhreja yhdeksänsinä. Tällä kertaa jokaiselle vartion jäsenelle oli oma tehtävä. Mikko
käänteli loukkaantuneita eri asentoihin parhaana koko kisoissa, kun taas minä
ja Olli sijoituimme omissa tehtävissämme (sydäninfarkti ja oman käden paikkaaminen) kolmansiksi.
Toiseksi viimeisenä tehtävänä oli jäistä pelastaminen, jossa yksi vartion
jäsenistä meni noin kymmenen metrin päähän jäälle ja toiset yrittivät heittää tälle
pelastusköyttä, jonka painona oli runsas kilo jäätä. Allekirjoittanut lampsi
“avantoon” ja pojat aloittivat heittämisen. Mikko huusi “Tulee!” ja näin kuinka
jääpussi irtosi hänen kädestään ja katosi pimeyteen. Se tuli lamppuni valokeilaan noin kolmen metrin päässä minusta. Ehdin tajuta mitä oli tapahtumassa,
mutten reagoida siihen mitenkään. Otettuani hetken lukua jään pinnassa ja
pyydettyäni rastihenkilöltä anteeksi jokseenkin karkeaa kielenkäyttöäni pääsimme jatkamaan suoritusta, joka menikin varsin keskinkertaisesti.
Loppumatka sujui varsin joutuisasti ja pääsimme maaliin syömään ja
tarkastelemaan vammojamme (Mikko: peukalo rikki, Olli: näkökenttä sumeana silmään osuneen oksan seurauksena, Juhis: kuhmu päässä ja pientä päänsärkyä). Kävimme myös tutkimassa väliaikatuloksia joita ei ollut.
Tulokset ilmestyivät internettiin pari päivää myöhemmin, jolloin saatoimme
todeta, että PT-kilpailuissa painotetaan selvästi vääriä asioita. Sijoituksemme
lopputuloksissa oli 11., mutta kun laskimme keskiarvon eritehtävien sijoituksista, saimme tulokseksi 7,05...
Tästä on hyvä lähteä Muohtageen yrittämään - tosin jälleen uudella kokoonpanolla. Saa nähdä miten silloin käy.
Teksti: Juhis
Kuva: Mikko Koivisto
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Maaliskuu
5.-7.3.
12.-14.3.
12.-14.3.
14.3.
20.3.
20.3.
26.-28.3.
27.-28.3.
30.3.

Toimintakalenteri
Kaka
HP
HP
Kaka
HP
HP
Kaka
SP
TP

Vartioiden oma yöretkiviikonloppu
Partiolaisten EA-kurssi, Kylmäkoski
Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi
JN
Kevätkokoukset, Vammala
Johtajapäivät, Vammala
Karhunpentujen kevätretki, AVP
Partiotaitojen SM-kisat, Muohtage, Muonio
TP:n kevätkokous

Huhtikuu
2.-4.4.
3.-4.4.
4.4.
4.4.
7.-13.4.
9.-12.4.
16.-18.4.
16.-18.4.
19.4.
19.-25.4.
20.4.
24.4.
24.4.
25.4.
25.4.
25.4.

HP
SP
Kaka
HP
Kaka
TP
Kaka
HP
Kaka
TP
HP
HP
SP
Kaka
HP

Footloose- vaeltajatapahtuma
Vj- ja Lj-kouluttajapäivät, Tampere
JN (aikaistettu viikolla pääsiäisen vuoksi)
Pt-kisainfoilta, Tampere
Ylläs-toimikunnan pääsiäisreissu, Luosu
Vj-peruskurssi
Suoritusreissu
Lpk-leirikurssi, YTP
Yrjönpäivänjuhla
Partioviikko
Suunnistusilta
Partiotaitojen kevätkisa, Ylöjärvi
Sudenpentujen kevÃ¤tkisa, Hämeenkyrö
Partiolaisten kirkkopyhä
Saarijärven talkoot
Suunnistuskoulutus

Toukokuu
8.5.
8.5.
8.-9.5.
9.5.
9.5.
15.-16.5.
22.5.

TP
TP
TP
HP ja TP
Kaka
HP
SP

TP-Tournament
Yrjönviesti
Maailman suurin laavuyöpyminen
Maakunnallinen partioparaati / TP:n juhlaparaati
JN
Leon Lenkki ja Hilkan kilpa, Oriveden alue
Partiotaitojen SM-kilpailut, Keski-Suomi
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Kesäkuu
4.6.
7.-13.6.
17.-20.6.

TP
Kaka
Kaka

Kunniaosoitustilaisuus Mannerheimin patsaalla
Johtajien melontavaellus Saimaalla
Kesäleiri “Tursas”

Heinäkuu
9.-11.7.
18.-28.7.
21.-27.7.
28.7-5.8.

Kasukka
Kasukka
Kasukka
SP

Johtajien melontaretki
Partiovieraita USA:sta
Kas-USA-kka vaellus Ylläksellä
Tarus, Suomen Partiolaisten 5. suurleiri

Elokuu
8.8.
21.-22.8.
23.8.
27.-28.8.
Syyskuu
3.-5.9.
11.9.
12.9.
12.9.
10.-12.9.
14.9.
17.-19.9.
18.9.
21.9.
24.-26.9.
24.-26.9.

Kaka
TP
Kaka
Kasukka

JN
Vj-peruskurssi osa I
Aloituskokous
“Vj-kurssit”

TP
HP
Kaka
HP
HP
TP
TP
HP
SP
HP
Kaka

Aluetapaaminen
Suunnistuskisat, Hämeenlinnan alue
JN
Ik-kisat, Hämeenlinnan alue
Hankeohjaajakurssi II osa, YTP
Aluetapaaminen
Sinikettu, retkeilyn peruskurssi
Leikkikurssi, Pirkkala
Partiolaisten kansainvälinen rauhanpäivä
Viestikurssi, Kangasala
Vartioiden oma yöretkiviikonloppu

Lokakuu
2.-3.10.
8.-10.10.
9.10-10.10.
10.10.
15.-17.10.
15.-17.10.
15.-17.10.
16.-17.10.
16.-17.10.
17.10.

HP
TP
SP
Kaka
Kaka
HP
HP
SP
SP
TP

Vj-jatkokurssi, Lempäälä
Vj-jatkokurssi
Partiotaitojen SM-kilpailut, Kymenlaakso
JN
PPO-reissu
Sampokurssi, YTP
Lpk-kurssi, YTP
Jamboree on the Air, JOTA
Jamboree on the Internet, JOTI
Harharetki, kaupunkikisa
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Viikolla 43
22.-24.10.
22.-24.10.
22.-24.10.
30.10.
30.10.
30.10.
31.10.

Kaka
Kaka
HP
HP
HP
TP
SP
Kaka

Ursula-kisa
Karhunpentujen syysretki
Lj-kurssi I, Hämeenlinna
Vaeltajatapahtuma, Kuru
Syyskokous, Tampere
TP:n syyskokous, TP:n 60v. juhla, kunniakäynnit
Vaeltajafoorumi
Saarijärven talkoot

Marraskuu
3.11.
5.-6.11.
5.-7.11.
7.11.
12.-14.11.
14.11.
13.11.
13.-14.11.
21.11.
22.11.

TP
TP
HP
Kaka
TP
Kaka
HP
Kaka
Kasukka
Kasukka

Pottukisa
Lankku maastoleikki
Lj-kurssi II, Ylöjärvi
Syyskokous
Tulikettu, erätaitojen jatkokurssi
JN
Sudenpentutapahtuma, Tampere
Vartioiden oma yöretkiviikonloppu
Kasukkajohtajisto
Kasukkamessu

Joulukuu
6.12.
9.12.
12.12.

TP
Kaka
Kaka

Itsenäisyyspäivä, kunnianosoitustilaisuus ja juhla
Lupauksenantojuhla
JN + J-riisi
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Johtajien viikonloppuretki
Saarijärvellä 14.-15.2.
Koska vartionjohtajat eivät mitenkään olleet kyenneet lähtemään Mikon
järjestämälle viikonloppuretkelle, meitä oli vain kuusi, minä, Mikko (siis P.),
Joonas, Kippara, Antto ja Juhis. Pakkasimme siis vähäisen joukkomme,
vähäiset tarvikkeemme ja suuret ruokakassimme Kipparan ja Juhiksen autoihin ja lähdimme kohti Saarijärveä.
Juhis tottuneena rallikuskina ehti ensiksi ajella autollaan Tokamon tien
risteykseen, missä saimme huomata, ettei edes tien alkua ollut aurattu. Neuvokkaana Juhis kuitenkin ajoi autonsa penkkaan. Auto tietenkin jämähti
paikalleen. Emme tuota kuitenkaan tuolloin juuri murehtineet, sillä Kipparakin
jo saapui paikalle ja pysäköi autonsa siististi tien sivuun, missä se oli jotakuinkin
yhtä sivussa kuin toinenkin auto. Saarijärveä kohti lähdimme hiihtelemään,
paitsi Joonas, joka EB:n aiheuttamien varvasongelmien vuoksi ei voinut hiihtää.
Hän sai kuitenkin kantaa ruokakasseja.
Perille päästyämme ja hieman touhuttuamme päätimme alkuperäisen suunnitelman vastaisesti ensiksi syödä, sillä Mikko vakuutti ruokaa riittävän. Ja
vaikka jotkut lisukkeet loppuivatkin ja paistoöljy oli unohtunut, ruoka oli
maittavaa ja riittoisaa. Ruoan jälkeen lähdimme hiihtelemään Rakkarille päin.
Teimme pienen lenkin ja palasimme Saarijärvelle laskemaan hieman mäkeä.
Palattuamme söimme jälleen, puhuimme hieman lippukunnan asioista, saunoimme ja teimme kiuasmakkarat. Tarkoituksena oli ollut, että olisimme vielä
istuneet iltanuotiolla, mutta väsymys painoi siinä määrin, että menimmekin
nukkumaan.
Sunnuntaina heräilimme aamulla tai aamupäivällä, kuka milloinkin. Olimme
edellispäivänä päättäneet hieman lyhentää reissua ja lähteä aikaisemmin, joten
siivosimme jälkemme ja lähdimme Tokamontien risteykseen työntämään
Juhiksen autoa pois penkasta. Jonkin aikaa tuupittuamme Juhis tuli ohjaajanpaikalta itsekin työntämään ja Joonas meni ratin taakse. Ei niin tottuneena
rallikuskina Joonas kuitenkin kirjaimellisesti poltti kumia, mistä Juhis oli oikein
mielissään. Lopulta auto sitten saatiin penkasta ja lähdimme ajamaan. Emme
kuitenkaan menneet suoraan koteihimme vaan poikkesimme katsomassa
Vuorisen Marjatan rakenteilla olevaa aittaa. Komiahan se oli.
Risto
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Its Alive!!

Eli näin syntyivät lippukuntamme uudet kotisivut
”On pimeä ja kylmä tammikuun aamu torstaina 22.1.2004. Tietokoneeni kello näyttää 07:12. Tunnen käteni hieman vapisevan, kun tartun
tietokoneeni hiireen ja siirrän osoittimen komennon ”Upload” päälle.
Kerään rohkeuteni, vedän syvään henkeä ja klikkaan hiiren vasemmanpuoleista nappia. Välittömästi näen kuinka FTP-ohjelmani alkaa rekursiivisesti käydä läpi kansioita ja niissä olevia tiedostoja siirtäen ne toinen
toisensa jälkeen pöytäkoneeni kovalevyltä IP-osoitteessa 193.65.177.205
sijaitsevalle Lilja-palvelimelle. Ikuisuudelta tuntuneen puoliminuuttisen
jälkeen ruudulle ilmestyy hartaasti odottamani viesti ”200 COMMAND
SUCCESSFUL”. Päästän helpottuneen huokauksen; siirto on suoritettu
onnistuneesti loppuun ja sivusto on nyt verkossa kaikkien nähtävillä
osoitteessa www.lpk.partio.fi/hp/kaka.”

Uusien sivujen tarina sai alkunsa noin neljä kuukautta ennen tuota tammikuun torstaita. Tuolloin heräsi idea siitä, että lippukuntamme Internet-sivusto
kaipaisi jälleen päivitystä tai jopa perinpohjaista uudistusta. Idean syntymiseen
vaikutti olennaisesti se, että lippukuntamme tuolloinen Netti, eli kotisivuvastaava, TimoBee oli vuoden alusta siirtymässä armeijan harmaisiin, joten hänelle
tarvittiin sijainen. Niinpä päätin ottaa pestin vastaan ja käydä tuumasta toimeen
– eli tuumailemaan.
Aivan kuten kaikissa muissakin projekteissa myös Internet-sivustojen
tekemisessä hyvä pohjatyö on erittäin tärkeässä asemassa. Ennen kuin yhtään
riviä HTML-koodia kirjoitetaan tai valokuvia aletaan digitaalisesti käsitellä,
pitää tavoitteiden, toimintatapojen, aikataulujen, käytettävissä olevien resurssien ynnä muiden tärkeiden asioiden olla kirkkaana mielessä. Tämän projektin
tavoitteiksi muotoutuivat melko aikaisessa vaiheessa kolme asiaa: helppokäyttöisyys, kohderyhmien huomioiminen ja helppo päivitettävyys. Vähemmäntärkeät asiat kuten ammattimainen visuaalinen ilme, hienot flash-animaatiot ja
käyttäjien automaattiset profiloimiset jätettiin pois heti alkuunsa.
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Projektin tuloksena syntynyt sivusto on yksinkertainen mutta varsin laaja.
Sivustolle on kerätty paljon asiaa lippukuntamme toiminnasta sekä lippukunnastamme ja partiosta yleensä. Oma osionsa on varattu ajankohtaisille asioille,
toimintakalenterille, johtajille, laumoille ja vartioille, Ällikälle ja monelle muulle
tärkeälle asialle. Valokuvia ja grafiikoita sivustolla on harmillisen vähän. Syy
siihen on se, että sivustoa varten on Lilja-palvelimella käytettävissä vain 5 Mb
levytilaa.
Uusi sivustomme löytyy Internetistä osoitteesta www.lpk.partio.fi/hp/kaka.
Mikäli sivustolla surffaillessasi törmäät virheisiin, puutteisiin, epäloogisuuksiin
tai muihin vastaaviin niin ilmoitathan niistä sivuston ylläpitäjälle esimerkiksi
osoitteeseen kaka.hp@lpk.partio.fi, jotta ongelma saadaan korjattua. Parannusehdotuksia, kehitysideoita ja kommentteja voit kirjoitella myös sivustolta
löytyvään sähköiseen vieraskirjaan muidenkin kiinnostuneiden nähtäville. Antoisia surffailuja!
Mikko ”Pihlis” Pihlajamäki
Lippukunnan Netti

Faktoja projektista
- Projektin kesto: hieman alle neljä kuukautta
- Henkilötyötunteja: noin 50
- Sisältö: lukuisat lippukuntamme toimivat johtajat auttoivat sisällön tuottamisessa
- Valokuvat: digitaalisia ja paperikuvista skannattuja
- Oikoluku: sisällön ja rakenteen tarkistamiseen osallistui kymmenkunta
henkeä
- Toteutustekniikat: HTML 4.01 ja CSS
- Ohjelmistot: Note Pad, Microsoft Photo Editor ja SmartFTP
- Www-osoite: www.lpk.partio.fi/hp/kaka
- Päivitykset: tiedot löytyvät etusivulta Päivitystiedot-linkin takaa
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Luosutuoreen paheikko
ja muita päiväretkikohteita

Koska Luosun kämpän ostamishanke on edennyt mukavasti, on kyseistä
kohdetta hyvä pitää esillä jo pelkistä markkinoinnillisista syistä. Luosu on
erinomainen tukikohta, paitsi pitempien vaellusten aloitukseen ja päättämiseen,
myös lyhyempien päiväretkien tekoon. Seuraavat kohteet on testattu kaamosajan vähäisenä valoisana aikana, mutta uskoisin niiden toimivan myös kesällä
ainakin pienin sovelluksin. Pääsiäisenä on hyvä mahdollisuus lähteä kokeilemaan.
Niesakero ja Niesasaivo
Kämpän eteläpuolella kohoavan mäen nimi on Niesakero. Korkeutta sillä
on runsaat 400 metriä, eli vain reilut 100 metriä vähemmän kuin esimerkiksi
Aakenustunturilla. Niesakerollekulkeminenon
hyvä aloittaa tietä pitkin, joka lähtee kämppämme vierestä (ts. puron toiselta puolelta).
Noin puolen kilometrin
päässä sijaitsevan Niesapirtin kohdalla voi
unohtaa tien ja siirtyä
hiihtelemään pietä harjua pitkin. Mukavan
kangasmaaston ainoa
vika on takavuosina
suoritetun harvennushakkuun jäljet.
Harjun toisessa
päässä sijaitsee jyrkkä20

rantainen Niesasaivo, joka ei toki vedä vertoja suurelle Pakasaivolle, mutta on
kuitenkin vierailun arvoinen paikka.
Itse Niesakerolle nouseminen kannattaa suorittaa pohjoisrinteestä käsin,
sillä vanhin puusto löytyy sieltä. Kesä aikana tosin vähimmällä rakkakivikolla
pääsee, kun käyttää lounaisrinnettä.
Keron huippu on hyvin matalapuustoinen, joten maisemat ovat varsin
mahtavat. Hiihtäminen Niesakerolle otti testiryhmältä aikaa 2,5 tuntia, josta
rinteen kipuamiseen kului noin tunti. Alas rinteen laski valmista latua vartissa ja
paluumatka vei kokonaisuudessaankin vain tunnin.
Luosutuoreen paheikko
Smedsin Olli kuuli Luosutuoreen paheikosta tuttavaltaan. Kysyessään
tarkemmin, millainen paikka se oli, sai hän vastauksen “En mää oikein osaa
selittää.” “No, onko siellä puita?” “On siellä puita”, kuului vastaus. “No, onko
siellä kiviä?” “On siellä kiviäkin...”
Käyty keskustelu kuvaa paheikkoa yllättävänkin hyvin. Jos paikalla olisi
enemmän vettä, sitäkin todennäköisesti kutsuttaisiin saivoksi. Vettä ei kuitenkaan ole - on vain suuria kiven lohkareita ja lähes kymmenmetrinen kallioseinä.
Näkemisen arvoinen paikka joka tapauksessa.
Matka paheikolle kannattaa aloittaa
Rytijänkänharjua pitkin (se sama jota
kämpän ohi menevä tie kulkee) ja siitä
joko Luosutuoretta kulkien tai talvisin
Rytijänkkää hiihdellen. Vaikka helppokulkuinen suo houkuttelisi hiihtämään itseään pitkin koko matkan takaisin kämpälle, kannattaa silti jossain kohtaa nousta
harjulle, sillä rytijänkän kämpänpuoleinen osa on läpitunkematonta ryteikköä.
Harju ja Luosutuore sitä vastoin ovat
varsin helppoja hiihdettäviä. Jalkaisin
näitä en kuitenkaan ole vielä testannut.
Juhis
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Koeta saada selville tulevan kevätretken nimi!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Tässä nukut retkellä
2. Tätä tarvitset, kun olet märkä
3. Kaikilla partiolaisilla kaulassa
4. Vuoleskellessa tarvittava
5. Lippukunnanjohtajan etunimi
6. Haukkuva eläin

7. Tähän pakkaat kaikki
retkitavarat
8. Nämä laitat jalkaasi
9. Tummansininen, kaikilla
pennuilla päällä.
10. Laskuväline talvella.
11. Tämän lehden nimi
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Koko nimi: Mikko Johannes Kivinen
Syntymäaika: 31.8.87
Pituus: 172 cm
Paino en tiedä, vvaik 60
Kengännumero: 42
Saappaannumero: 42
Lempinimet: ei ole

Kymmenen kiperää
1. Asema Lippukunnassa: Vj ja kokki
2. Suurin Partiosaavutus: Vartionjohtajaksi pääseminen
3. Partiounelma: Että riittäisi intoa jatkaa pidemmäksi aikaa
4. Opiskelupaikka: TYK
5. Paras lehti: Ällikkä
6. Haluatko nuorisoidoliksi: En
7. Viimeisin partiotapahtuma: Kasukka-PT
8. Häröin partiokokemus: Jotkin kämppäreissut
9. Toiveammatti: ei tietoa
10. Tulevaisuus: sen näkee sitten
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Tiesitkö?

Finnjamboreista
Karelia 1979
Koli
noin 9 000 partiolaista

Miilu 1985
Jämijärvi
noin 10 000
partiolaista

Loisto 1996
Hanko
noin 14 500 partiolaistasta
Tarus
28.7. – 5.8.2004
Padasjoki
noin 12 000 partiolaista

Tervas 1990
Kannonkoski
noin 13 500 partiolaista

Taruksen alaleirit
ovat Patikka, Justeeri, Korpi, Uitto,
Kulo, Savotta,
Stocken ja Lastu
(perheleiri)

Taruksen vierailupäivät
ovat lauantaina 31.7. ja
sunnuntaina 1.8. Vierailijoita leirille odotetaan
noin 20 000.

Tarukselta on kotiin Tampereelle matkaa 100 km.
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1§ Tätä ei Raamattu kerro: Jeesus oli diplomi-insinööri!
2§ Kun kerran rekisteröidytaan niin tehdään se sitten kunnolla:
Kalevan Karhuista Oy?
3§ Lippukunta selvisi talvileiristä tänä vuonna ennätyksellisen
pienin kustannuksin, ja kaikki leirillä olleet kertovat innoissaan että sää oli mainio, ohjelma pelasi minuutilleen eikä
kellään ollut kylmä.
4§ Ä-toimitukseen saapuneen huhun mukaan Tepsi on mennyt naimisiin. Huhutaan myös, että Ä-toimitus onnittelee...
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