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Hyvää alkavaa kesää kaikille. Tätä kirjoittaessani partiokesä on
juuri pyörähtänyt käyntiin Tursaalla, spektaakkelimaisella kesäleirillämme jolla ei erikoistehosteita ja perunajauhoja säästelty. Leirijuttua joudumme odottelemaan seuraavaan Ällikkään asti, mutta sitä ei
kannata jäädä suremaan vaan keskittyä tulevaisuuteen, eli tämän kesän kahteen suureen partiotapahtumaan. Toinen niistä on lippukunnan perinteinen Lapin vaellus, joka eroaa edellisistä siinä suhteessa
että leirillä yövytään Kalevan Karhujen ikiomalla Luosun kämpällä,
joka saatiin jonkin aikaa sitten ostettua pitkän harkinnan jälkeen.
Tänä vuonna mukaan vaellukselle on tulossa myös joukko amerikkalaisia partiolaisia Minnesotasta, joten kannattaa käyttää hyväksi tämä
tilaisuus ottaa selvää millaisia partiolaiset ovat rapakon toisella puolella.
Läheisempiä kontakteja suuremmassa mittakaavassa on puolestaan luvassa suurleiri Taruksella, jonne suunnitellaan saapuvaksi tuhansia partiolaisia eri puolelta Suomea, ja voipa leirillä bongata
väkeä muualtakin kaukaa. Osallistukaa ihmeessä jommallekummalle
leirille, tai vaikka molemmille, jos vain kantti kestää.
Toiminnantäytteistä kesää toivottaa
Joonas
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EPOJ:n tervehdys
Säännöllisesti ilmestyvä Ällikkä on ollut aina varma merkki
kesästä. Toivottavasti tänäkin vuonna. Tosin tätä kirjoittaessani Ällikän ilmestyminen näyttää huomattavasti varmemmalta
kuin kesän alkaminen. Toivottavasti kesä ehtii Suomeen ennen
Taruksen alkua, sillä sateisessa ja kylmässä säässä voi leirillä
olla perin mälsää.
Katsoessani taakse kevääseen ja syksyyn voin Paavo Haavikon runon sanoin hieman valehdellen sanoa: “Virkani vaati
jatkuvasti yöt ja päivät.” Nyt on kiire jo tuntuvasti hellittänyt,
kun kesän ajan lippukunta, jos ei uinu, niin ainakin vetää henkeä
jälleen puhjetakseen loistoonsa toiminnan alkaessa.
Muista jonnin joutavuuksista mainittakoon, että 17.6. kello
18.34 lämpöasteita oli Tampereen Hervannassa hieman yli 10
celsiusta varjossa ja että 26.8.1813 preussilaiset ja venäläiset
voittivat Napoleonin joukot Katzbach-joen varrella.
Siinä tärkeimmät, joten ei kai muuta kuin hyvää kesää ja
onnellista Tarusta kaikille. Toivottavasti myös meidän Tursaammekin meni hyvin.
Risto
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Epäkaupallisia tiedotteita
9.-11.7. Kasukka-melontaretki
14 vuotta täyttäneille Isojärvellä
Osallistumismaksu 5 euroa. Ota mukaan omat eväät, keitin ja teltta.
Ilmoittautumiset 25.6. mennessä Juhis, p.040-726 7030,
sähköposti juhis@kolumbus.fi
14.7. Tarus-ilta ja varustekirppari kirkolla
Kokoonnumme klo 18 tutustumaan leirisavuumme sekä ostamaan ja myymään hyväkuntoisia mutta tarpeettomaksi käyneitä retkeily-, leiri- ja partiovarusteita. Tuo vaikka pieneksi jäänyt partiopusero tai vanha makuupussisi
myytäväksi, ja tule tekemään löytöjä! Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita.
17.-28.7. FASE V, Tampere ja Ylläs
Minnesotalaiset saapuvat vieraiksemme. Sinulla on mahdollisuus isännöidä
vierasta kotonasi ja osallistua iloiseen ohjelmaan kaupunkikisassa, Valkijärvellä ja urheilupäivänä tai Ylläksen vaelluksella. Ilmoittaudu Piialle, p. 040733 2733.
Äitikerho tiedottaa
Kierrätettäväksi on saatu melkein uusi partiopaita kokoa 50/52.
Tiedustelut: Mirjami Pietilä, puh. 03-255 8141 tai 040-589 7435.
Jos itselläsi on pieneksi jääneitä tai muuten tarpeettomaksi tulleita
partiopaitoja tai muita tavaroita, toimita ne äitikerhon jäsenille edelleen
kierrätettäväksi.
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Ratkaisu tehty - Luosu ostettu
Kalevan Karhujen Tuki ry on ostanut yli 30 vuotta vuokrattuna olleen Luosun
kämpän. Tuki teki kämpästä ostotarjouksen Ylläs-toimikunnan yllyttämänä
ja metsähallitus hyväksyi sen. Kaupanteon yhteydessä 3.5.2004 maksettiin
kämpän hinnasta puolet ja välittömästi sen jälkeen lähetettiin lahjoituspyyntöjä nykyisille ja entisille lippukuntalaisille sekä vähän muillekin.
Myönteisestä suhtautumisesta päätellen monilla Karhuilla on hyviä muistoja
Luosusta ja partiosta yleensäkin. Jo toukokuun lopulla oli Tuki ry:n tilille
kertynyt rahoja niin paljon, että loput kauppasummasta ja varainsiirtovero
voitiin maksaa.
Nyt on meneillään lainhuuto ja seuraavaksi maksaa pitäisi vielä maanmittausmaksu.
SUURET KIITOKSET TÄHÄNASTISILLE LAHJOITTAJILLE!
Tukenne on ollut erittäin merkittävä!
TULEVILLE LAHJOITTAJILLE TIEDOKSI:
Olemme syvästi kiitollisia myös pienistä lahjoituksista. Kaksi euroa on tyhjää
parempi ja kahdellakymmenellä eurolla kuljettaa jo yhden ihmisen Kalevasta
Luosuun talkoilemaan ja takaisin. (Edellyttää tietysti, että auto on täysi ja että
bensan hinta ei jatka nousemistaan…)
Paikanpäällä käyneet ovat todennäköisesti huomanneet, että parakin kunnostaminen vaatii paljon, jopa runsaasti, työtä ja vähintään yhtä paljon aikaa
ja rahaa. Jo suunnitellut korjaustoimet nielevät varantoja 4 000 euroa.
TULEVAISUUDEN HAAVEET tuntuvat tällä hetkellä mahdollisilta. Innokkaat talkoisiin lähtijät ovat kyselleet jo työmatkoja ja lahjoitusten määrä antaa
aihetta uskoa, että monia vuosia mietiskelty pieni saunakämppäuudisrakennus voi joskus olla totta. Sen sijainti olisi lammikon toisella puolella, sillä
tarkoitus on säilyttää historiallinen pihapiiri entisellään.
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Vierailupäivänä Tarukselle?
Totta kai!
Taruksella järjestetään kaksi vierailupäivää: lauantaina 31.7. ja sunnuntaina 1.8. Tällöin kaikilla Karhuilla, perheillä, ystävillä ja sukulaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan leiriin.
Lauantaina leirillä vietetään normaalia leirielämää, leiriläiset ovat toimintapisteissä ja vierailijat voivat seurata tavallista partioleiripäivää. Sunnuntaina
leirillä nautitaan vain vierailijoista ja päivän ohjelma on sen mukainen. Luvassa
on muun muassa leirijumalanpalvelus, markkinat ja partiolaisten SM-suunnistuskilpailut.
Hämeen Partiolaiset järjestää leirille yhteiskuljetukset Tampereelta molempina vierailupäivinä. Vierailupäiväpaketti sisältää edestakaiset kuljetukset, sisäänpääsyn leirille sekä lounaan. Paketti maksaa 15 euroa per osallistuja. Ilmoittautumiset Minnalle 30.6. mennessä.
Omalla autolla tulijoille vierailupäivä maksaa 10 euroa per henkilö. Leirialueelle ei pääse autolla vaan autot jätetään leirialueen ulkopuolella sijaitseville parkkialueille, joista järjestetään yhteiskuljetus leirialueelle.
Tarus-terveisin Minna Hännikäinen, puh. 040 5966 460, sähköposti:
hannikainen@pp2.inet.fi

Toimisto suljetaan
Vähäisen tarpeen vuoksi tiistainen toimistopäivystys loppuu. Kämpän
varaukset, avainten haut, yms. asiat voi sopia toimistonhoitaja Antto Hautamäen kanssa, puh. 050-5607764
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Tellus

Karhunpojat matkalla maailman ympäri
Keväisenä lauantaiaamuna 24. huhtikuuta Kalevan kirkolta lähti iloinen
joukko kohti Hämeenkyröä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuja. Mukana
olivat Dennis, Juuso, Matti ja Roope, kaikki Karhunpojat-laumasta. Ilmassa
oli kihelmöivää jännitystä ja odotusta: mitä kisat toisivatkaan mukanaan?
”Pentue numero 10, Karhunpojat, ilmoittautuu rastille 1. Vahvuus 1+3.”
Kilpailussa kierrettiin rasteilla ympäri maailmaa. Rasteja oli Suomen lisäksi muun muassa Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Grönlannissa, ja joka rastilla oli
toinen toistaan mielenkiintoisempia tehtäviä. Suomessa valmistettiin oikea
noitarumpu, Brasiliassa tunnistettiin erilaisia etelän hedelmiä, Yhdysvalloissa
lassottiin ja lypsettiin lehmää ja Grönlannissa ylitettiin railoa jäälautoilla tasapainoilemalla.
Partiotaitokilpailuissa yhteistyö on valttia. Kukaan ei voi tietää vastauksia
kaikkiin kysymyksiin eikä kukaan ehdi yksin tekemään noitarumpua alusta
loppuun 45 minuutissa. Myös erilaisuudessa on voimaa: yksi on taitava
käsistään, toinen tietää vaikka mitä, kolmannella on suunnistus hanskassa ja
neljäs pitää huolen siitä, ettei kesken kaiken unohdeta mitä oikeastaan oltiinkaan tekemässä.
Tärkeintä on reilu peli
Vaikka pentueemme ei tällä kertaa voittanutkaan, jäi kilpailuista käteen
paljon: keväinen auringonpaiste ja heräävän metsän tuoksu, muistot jännittävistä tehtävistä ja roppakaupalla kokemusta. Ja taisipa jokainen osallistuja
saada oman Häme-istuinalustan, kisamerkin ja virallisen diplomin palkinnoksi
rehdistä ja reilusta kisailusta.
Seuraavan kerran sudenpentukilpailut järjestetään ensi talvena. Lähde
sinäkin silloin mukaan testaamaan partiotaitojasi ja pitämään hauskaa!
Mikko Pihlajamäki
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Leirillä keskellä kaupunkia –
Maailman suurin laavuyöpyminen
Eräänä kauniina toukokuisena perjantaina uljas joukkomme, johon kuuluivat minun lisäkseni Mikko K., Antto sekä vartiolaisista Jeris, Pekka, Eero
ja toinen Tolosen kaksosista, kokoontui Eteläpuistoon osallistuakseen Tampereen Partiopiirin 50v juhlien kunniaksi järjestettyyn Maailman suurimpaan
laavuyöpymiseen.
Tapahtuma alkoi luonnollisesti avajaisilla joissa kaikki mukana olevat
lippukunnat asettautuivat jonoon ja elämöivät kuullessaan oman nimensä.
Muistini sanoo että paikalla oli semmoiset vähän alle 150 henkeä.
Iltapäivän ainoa ohjelma ei suinkaan ollut laavun pystytys, vaan mukaan
mahtui myös TP-tournamentina tunnettu osuus, jolla oli useiden lippukuntien
pystyttämiä rasteja, joista varsinaisen laavun pystytys oli vain yksi. Ohjelmassa oli muun muassa keinuista hyppimistä, hassua kävelyä, jalkapalloa, kurkku
suorana laulantaa (tuomarina toimi desibelimittari) sekä köydenvetoa. Köyden toisessa päässä oli tosin toisten partiolaisten sijasta kuorma-auto, joka ei
sentään vetänyt takaisinpäin ennen kuin vasta ylämäessä, mutta oli siitä
huolimatta niin kova vastus että matsi päättyi tasapeliin yli seitsemän minuutin
hikisen ähellyksen jälkeen. Tulimme siihen tulokseen että mukaan olisi pitänyt
ottaa yksi tai kaksi kappaletta Juhiksia, jotta homma olisi onnistunut.
Viimeiseksi kävimme rakentamaan laavua, joka osoittautui monen vieriviereen pystytetyn laavun riviksi hiekkakentällä. Yksi suuri laavu siitä saatiin
niin, että nostettiin aina vierekkäisten laavujen liepeet jesseteipillä ylös. Laavurivi oli kyllä hieman orvon näköinen keskellä muuten tyhjää hiekkakenttää,
eikä sillä kuulemma sittenkään päästy ihan Guinnessin ennätysten kirjaan asti,
mutta saimme kuitenkin ihan kohtuullisesti julkisuutta paikallisten uutisvälineiden taholta. Mm. vartiolaisemme suostuivat haastateltaviksi seuraavan aamun
paikallisradiolähetykseen. Laavun valmistuttua alkoi piakkoin iltanuotio, jolla
palkittiin TP-tournamentin voittajat ja tutustuttiin muun muassa sunnuntaisen
paraatin vastaanottajan, Kati Malmin sielunelämään. Iltaohjelman loputtua
9

vietimme vielä tovin makkaroita paistellen ja shakkia pelaten ennen kuin
kävimme nukkumaan.
Lauantaiaamuna reippaat vartiolaisemme heräsivät hyvissä ajoin paikallisradion haastattelua varten. Piakkoin sen jälkeen me muutkin heräilimme ja
aloitimme laavujen purkamisen ja kamojen pakkaamisen. Itse laavuyöpyminen loppui suunnilleen niihin aikoihin, mutta ohjelma jatkui Yrjönviestillä,
perinteisellä kaupunkiin sijoittuvalla partiotaitokilpailulla. Kilpailu alkoi kätevyystehtävällä, jonka tarkoitus oli valmistaa annetuista aineista tiimalasi. Siitä
selvittyämme lähdimme talsimaan pitkin Tampereen katuja. Reitti vei Pyynikin näkötornin kautta takaisin Hämeenpuistoon ja sieltä Ratinan stadionin
kautta koukaten määränpäähämme Keskustorin Vanhalle kirkolle.
Matkan varrella olleista rasteista jäivät mieleen erityisesti Laukontorin
läheisyydessä sijainnut näppärä ensiapurasti sekä Aleksanterin kirkon puistossa pidetty mainio tampereenkiälen tuntemusta koetteleva rasti, jonka
kanssa saimme hieman pähkäillä. Myös Karhut olivat edustettuina loppupään
kätevyysrastilla jolla laudoista ja nauloista askarreltiin teoriassa vedenpitävä
laatikko, ja Kasut järjestivät jo kisan alkupäässä olleen helpohkon mutta
asiallisen partiotietousrastin. Myös muut rastit olivat hyvin tai erittäin hyvin
onnistuneita ja kisasta jäi hyvä mieli. Miinuksina on sanottava että reitin olisi
voinut ehkä suunnitella vähän järkevämmin, ja pitkä miinus tulee vesipisteiden
vähyydestä. Niitä oli nimittäin vain yksi kappale loppuvaiheen ruokarastilla, ja
päivä sentään oli melkoisen kuuma.
Lopulta saavuimme kello kolmen aikaan maaliin ja saimme käteemme
mehua ja keksejä. Siinä hetken lepäiltyämme hajaannuimme kukin tahoillemme valmistautumaan Sunnuntaiseen partioparaatiin.
Kuulin jälkeenpäin myös sellaista huhua että olisimme tulleet oman sarjamme voittajiksi.
Joonas
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JÄÄTELÖKESÄ
Tiistai-iltana kokoonnuimme Kalevan kirkolle. Meitä sudenpentuja oli 18 poikaa ja 18 Kalevan suuntatyttöä. Meillä kaikilla
oli polkupyörät ja tietenkin kypärät päässä. Ennen lähtöä meidät pojat jaettiin kolmeen laumaan, samoin tytöt.
Ensimmäinen tehtävämme oli harjoitella kravattisolmua, sen
opittuamme pääsimme aloittamaan matkamme pyörillä. Matkamme kulki Kiovanpuiston läpi kohti jäähallia. Matkalla oli
erilaisia tehtäviä: pelasimme jäätelöpapereilla muistipeliä, tanssimme pingviinin kanssa pingviinitanssia, kokosimme pingviinipalapelin ja heitimme “jäätelöpalloja” isoon jäätelötötteröön.
Paras oli lopussa odottanut yllätys: Pääsimme syömään jäätelöä McDonaldsille ja saimme valita minkälaisen maun halusimme. Jäätelön syötyämme saimme lähteä kotiin.
Juha
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Toimintakalenteri
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.

HP
TP
SP
Kaka
Kaka
HP
HP
SP
SP

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
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17.10.
Viikolla 43
22.-24.10.
22.-24.10.
22.-24.10.
30.10.
30.10.
30.10.
31.10.

TP
Kaka
Kaka
HP
HP
HP
TP
SP
Kaka

Harharetki, kaupunkikisa
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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KARHUJEN PESIÄ
Aaltosenkatu, Iidesranta, Ilmarinkatu, Joutsenenpesäntie, Kalliojärventie, Kaukalokatu, Käpytie, Liisanpuisto, Paalijärventie, Pispalan valtatie,
Poijukatu, Riipislamminpolku, Tammelan puistokatu, Väinämöisenkatu,
Väinölänkatu.
Hyvä huomio: kaikki kadut eivät ole Kalevassa. Vielä parempi huomio,
etteivät kaikki paikat ole edes Tampereella. Kaikkein parhaat huomaavat
kuitenkin, että kaikissa osoitteissa on – ainakin ollut – Kalevan Karhujen
toimintaa.
Lippukunnan ensimmäinen kolo on ollut Aaltosenkatu 37 kellarissa.
Yläkerrassa oli mm. Kaupunkilähetyksen lastentarha ja seurakunnan diakoniatoimisto. Nykyisin tämän tyypillisen Tammelan puutalon paikalla on
Vellamon päiväkoti. Aaltosenkadun kämpältä voisi värikästä partiohistoriaa koota melkoisen kirjan verran, mikä toivotaankin silloisten Karhujen
jotenkin muistelevan talteen. Viimeisinä vuosinaan kellari sai partiokahviPikkupentupartiolaisia Käpykololla 1996
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on, jonka Mane järjesti johtajille.
Puretun tilalle lippukunta sai käyttöönsä seurakunnan kerhohuoneen
Tammelan puistokatu 31-33:ssa samassa rapussa Painonvartijoiden kanssa. Tällä Uudella-Aaltosella toimi lippukunnan laivue toistakymmentä vuotta. Laivueesta puheen ollen mainittakoon, että Poijukatu johtaa Ursulaveneen nykyiseen kotisatamaan Naistenlahdessa.
Pispalan vanha VPK:n talo on toiminut kunnianarvoisen historiansa
aikana kaupungin nuorisotilanakin, mistä syystä Karhut saivat moottorikerhonsa käyttöön vanhan paloautojen tallin. Muiden muassa siellä kunnostettiin maskottiauto Fordsonia. Pispalan valtatieltä on museoautomme siirtynyt noin kuudenteen sijoituspaikkaansa Kaken talliin Kaukalokadulle.
Kalevan kaupunginosan nuoruudessa alueella riitti poikiakin niin paljon,
että Kalevan Karhujen määrä ylitti runsaasti 300 jäsentä; parvia oli 13,
vartioita 12 ja eräpoikavartioita 5. Lippukunnalla oli 1970-luvulla käytössään seurakunnan kerhohuoneita myös Iidesranta 7:ssä puukerrostalon
autotallissa, Käpytie 36:ssa omakotitalon alakerrassa entisessä kaupassa
ja Väinämöisenkadun päässä ns. perhetalojen kellarissa. Käpylässä partioitiin vielä parikymmentä vuotta myöhemmin uudelleen Käpytie 6 liikehuoneistossa.
Nuorisotoimistoakin lippukunta on voinut käyttää hyväkseen. Kalevan
ensimmäinen oli
silloisen viinakaupan yläkerrassa
Petsamonkatu
16:ssa. Pian kuitenkin siirryttiin
Kalevan seurakuntatalolle, jossa toimistoa on pidetty
jo yli kolmekymmentä vuotta ja
jonka vuoksi KaleSisupartiolaisia
kirkolla 1970.
Menossa kolkkahuuto viittomakielellä!
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Johtajaneuvosto toimistolla 1967.
van Karhujen virallinen osoite on Väinölänkatu 26.
Kun nykyistä Karhua kehotetaan menemään kololle, niin hän menee
vain ja ainoastaan Ilmarinkatu 37 B:n kellariin. Se on partiokolo. Nelisenkymmentä vuotta sitten siinä kerhohuoneessa toimivat myös lasten päiväkerhot, pyhäkoulu, tyttö- ja poikakerhot ym. seurakunnan toiminta. Kun
Kalevan kirkko valmistui, siirtyi muu toiminta ja myös kolkkaosasto sinne;
Ilmarisen kämpälle – kololle – jäi vain Karhujen partiopoika- ja eräpoikatoiminta. Partiotavoitteen toteutumisen kannalta itsenäinen kolo on hieno
mahdollisuus. Oikeastaan on hämmästyttävää, tuntien poikien puuhat, hyvin nuorten johtajien ohjauksessa, ettei taloyhtiö ole häätänyt partiolaisia
pois – eivätkä partiolaiset räjäyttäneet koko taloa pois. Leikkipuhettahan
edellinen; kolollakin on näkyvissä nuorten hyviä saavutuksia, kuten Hirvivartion rakentama ja sisustama eräpoikien oma huone. – Aikoinaan opastettiin partioon tulijaa, että ”Lelu- ja Paperipirtin taloon”. Nykyisin neuvotaan ”Pirkan Aseen taloon”. Niin muuttuu maailma. Liekö partio.
Kolkkapojat, sittemmin karhunpennut, muuttivat Kalevan kirkolle, osoite Liisanpuisto 1, kerhohuone 73. Sama paikka on nykyisin sali 7. Vastoin
arkkitehdin valkoisia ohjeita ikkunaan tuli heti vihreä verho ja myöhemmin
16

ilmoitustauluseinä maalattiin vihreäksi. Melua ei ole kyetty vaimentamaan.
Sekä kolon että kirkon ynnä muiden kerhohuoneiden partiointia toivoisi
osallistuneitten tallentavan.
Silloin tällöin Karhuja kokoontuu myös Ylläksen lähistöllä Luosun pääpirtillä. Alun perin tiettömien taipaleitten takana sijainnut metsätyökämppä
on nykykäytännön mukaan saanut katuosoitteen, Riipislamminpolku. Savottajätkien tiloihin mahtuu majoittumaan linja-autollinen väkeä. Tästä keväästä lähtien ehkä entistä useammin. Ja siellä on oikea sauna.
Kalliojärventietä ajoi aikoinaan moottoripyörillään Hirvi-vartio Teiskon
metsiin rakentamalleen Päiviksen kämpälle, paikkaan, joka on kilometrin
päässä Tampereen kaupungin nykyisestä keskipisteestä Eerolansuoralta.
Joutsenenpesäntietä ei edes ollut vielä, kun Ilves-vartio kokosi maapuista
korsun sen lähelle Saapasjärven rantaan.
Mielestäni arvokkain ja todellisin paikka partiointiin on Kalevan Karhuilla Kangasalan Saarijärven salomailla. Siellä vain 30 km kaupungin
keskuksesta voi uskoa elävänsä luonnon ehdoilla kaukana kavalasta maailmasta. Tämän Paalijärventien tiemaksujen piiriin kuuluvan leiri- ja retkitonttimme nimi on KARHUNPESÄ.
Kippara

Karhunpenturetki 26-28.3 2004
Perjantai
Lähdimme Kalevan kirkolta kello 18.00 kohti Aitolahden vanhaa pappilaa.
Saavuttuamme perille oli ohjelmassa ulkoleikkejä, jonka jälkeen siirryimme
sisälle. Sisällä oli peikkojen metsästystä huoneista.
Lauantai
Lauantaipäivä koostui erilaisista tapahtumista, kuten esimerkiksi valokuvasuunnistuksesta ja peikonrakentelusta. Illalla oli sauna ja sudenpentujen kehittämiä näytelmiä annetuista aiheista.
Sunnuntai
Herättyämme aamulla ohjelmassa oli keväänseurantakortin teko. Koko viikonlopun jatkunut hieno sää jatkui myös tänään. Lähdimme kohti Kalevan
kirkkoa noin kello yhden aikoihin.
Antto
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Partiotaitokisat
Viimevuosina karhut eivät ole suuremmin kisailleet, mutta edellisestä SM-kullasta ei ole kulunut kuin muutama vuosi. Punainen
karhu voitti talvimestaruuden Kurussa 1998 joulupukin tamineet
lepattaen vartiolla Eero Halme, Jussi Lehti, Mikko Pihlajamäki ja
Markus Wirta.
Kilpailukutsu ja vinkkejä antava tehtäväluettelo julkaistaan
Kuukausitiedotteessa noin 3 kk ennen kisoja. Siitä saa ideoita vartionkin toimintaan. Pari viikkoa ennen kisaa postitettavassa kisakirjeessä olevasta varusteluettelosta saa lisää osviittaa kisatehtävistä.
Kisoihin kannattaa ottaa teroitetut työkalut, joissa on hyvät teräsuojat. Kisan jälkeen kalusto palautetaan kololle tietysti huollettuna.
Tehtävät pitää suorittaa annetussa ajassa. Siksi on hyvä sopia jo
ennen kisaa, kuka huolehtii ajanotosta.
Rastien väleillä ei kannata pitää pitkiä ruokataukoja. Rasteilla
joutuu usein jonottamaan, ja ne hetket voi käyttää tankkaukseen.
Kisan kestäessä kaikilla vartioilla on hiki ja kylmä, nälkä ja jano,
askel painaa ja väsymys vaivaa. Kun jaksaa tehdä huolella kaikki
tehtävät ja pinnistää maaliin asti, ohittaa tuloksissa monta vaikeroivaa vartiota. Yökisoissa sijoitukset ratkaistaan vasta yörastilla ja
toisena päivänä.
Ketään ei ole kruunattu mestariksi ensimmäisissä kisoissaan,
mutta moni on saanut huonosta ensikisasta intoa näyttää todelliset
taitonsa seuraavana vuonna!
Mikko Lamminpää
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Hajamielinen professori Tuomas Tutkija on kirjoittanut
kaksi listaa eläimistä, mutta apulainen Rolle Roppakäpälä
ei ymmärrä kuitenkaan yhtään sanaa listoista. Auta Rollea!
A) Järjestä kirjaimet uudelleen, niin saat selville 12 eläintä.
kammokas
mäkäre
skossiili
liisi

junoste
hälme
vaaro
kuhra

kairo
elvis
saksi
kasi

B) Järjestä tavut uudelleen, niin saat 12 eläintä.
ah
lok
je
ka
ket
nis

ves
jä
ri
ven
mä
va

tu
kot
si
hii
hyl
rot

ki
il
las
leh
ta
ka

Oikeat vastaukset:
A) sammakko, joutsen, koira, käärme, lehmä, ilves, sisilisko, orava, kissa,
siili, karhu, sika.
B) ahven, ilves, kettu, jänis, lehmä, hiiri, hylje, sika, lokki, kotka, valas, rotta.
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Visa Saaristo
Koko nimi:Visa Veikko Olavi Saaristo
Syntymäaika 9.10.1988
Pituus 175cm
Paino: 66kg
Kengännumero: 43
Saappaannumero: 44
Lempinimet: ei ole
Kymmenen Kiperää
1. Asema Lippukunnassa: VJ
2. Viimeisin partiotapahtuma:
Reissu viikonloppuna
3. Paras partiotapahtuma:
Vartion reissu Saarijärvellä
4. Suurin partiosaavutus: Olen partiossa vieläkin
5. Suurin kalasaalis: 8,1 kg hauki
6. Suurin käsittelemäsi räjähde: En kerro
7. Paras lehti: Ällikkä
8. Paras virvelimerkki: Abugarcia
Pieni partiohistoria
9. Toiveammatti: Osakehuijari
Liityin vuonna 95 Kouvolan Metsäveikkoihin ja olin
10.Tulevaisuus: Kai se on tulossa
siellä 4 vuotta. Sitten muutin Tampereelle ja tulin
ketään tuntematta Kalevan Karhujen kesäleirille.
Olen täällä vieläkin.
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Tiesitkö?

USA:n partiotoiminnasta
Lippukunnilla ei ole nimiä vaan numero.

Luokat ovat
nimeltään Tenderfoot, Second class,
First class, Star,
Life ja Eagle
Scout.

Paras varainhankintakeino on
pop cornin
myynti.

Taitomerkkejä on kaikkiaan
130, mm. golf, ydinenergia, maisema-arkkitehtuuri
ja kaninkasvatus. 5817974
partiolaista on suorittanut
ensiapumerkin.

Eagle Scoutin ovat saavuttaneet mm. elokuvaohjaaja
Steven Spielberg ja ensimmäisenä ihmisenä kuussa
ollut Neil Armstrong.

1938 oklahomalainen öljypohatta lahjoitti 50
000 hehtaaria vuoria ja preeriaa partiolaisten
retkeilyalueeksi. Philmont Scout Ranchiksi
nimetyllä alueella on vaeltanut yli 600 000 partiolaista.
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1§ Ällikkä onnittelee tämän vuoden kunniamerkkien saajia: Risto Koskensiltaa ja Erkki-Ville Wirtaa II-luokan Mannerheim-soljesta, sekä Vili
Nissistä, Mikko Kivistä ja Stas Muhametsiniä Hämeen Partiolaisten
kuparisesta ansiomerkistä.
2§ Sekä Kasujen että Karhujen parissa tehdyn gallupin mukaan lippukuntamme tapahtumat saa ylivoimaisesti parhaiten selville Pillerin juorupalstalta, ja Ällikän toimitus harkitseekin lehtien fuusioimista yhteen vuoteen
2006 mennessä. Pillerissä tosin tuskin innostutaan ideasta...
3§ Johtajavaelluksella todettua: “Kun makkaran syönnin hoitaa tehokkaasti,
pääsee nopeammin keskittymään muihin puuhiin, kuten nuotioon tuijottamiseen...”
4§ “By the way, one question” sanoi Ursula Ylläksen laella murtsikat
jalassa.” How I stop?”
5§ Olli valmistui ja osti kanootin. Niin sitä pitää!

KALEVAN KARHUT VERKOSSA:
KALEVAN KARHUT:
http://www.lpk.partio.fi/hp/kaka/
KALEVAN KARHUT YLLÄSTOIMIKUNTA:
http://www.polytronic.fi/luosu
KALEVAN KARHUJEN TUKI RY:
http://members.surfeu.fi/kalevankarhujentuki
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