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uskoisin että tästäkin leiristä tulee ikimuistoinen.
Allekirjoittaneelta taitaa ikävä kyllä
jäädä koko leiri tänä vuonna väliin;
olen taas menossa armeijaan, tosin
tällä kertaa toivon mukaan ihan loppuun asti. Niinpä tämä on ainakin
toistaiseksi viimeinen Ällikkä jonka päätoimitan. Vaan eipä hätää, lehtemme
jää osaaviin ja päteviin käsiin, ja tulee
sisältämään paitsi samoja tuttuja juttuja
kuin ennenkin, myös
kaikenlaista uutta ja
vänkää kuten tässä
lehdessä alkavan
kansikuvakilpailun.
Nauttikaa siis kesästä täysin rinnoin,
niin minäkin teen.

No niin ihmiset, se on kesä taas.
Tai siltä se ainakin tuntuu. On tosin
totta että vielä tätä kirjoittaessani aina
kun aurinko menee pilveen tuo
nimenomainen illuusio haihtuu ja pieni
ihminen alkaa kaivata toppatakkia.
Mutta sen ei pidä antaa haitata sillä
onhan nyt kuitenkin kesä, paras aika
lekotella rannalla, syödä jäätelöä, nauttia olostaan ja tietenkin osallistua
Kalevan Karhujen vuotuiselle kesäleirille, jonka teemana
ovat tänä vuonna
ritarit. Pakatkaa siis
pari ylimääräistä
panssaripaitaa rinkkaan mukaan kun
tulette. Muistaisin
että ainakin parina
viime vuonna kesäleirimme ovat olleet
melkoisia spektaakkeleita, ja koska
johtajiston remmistä
löytyvät edelleen
samat suuret nimet,

Hyvää loppuvuotta
kaikille toivottaa
Joonas
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EPOJ:n tervehdys
Tervehdys!

taohjelman ”Vihreän polun”, joka
muistuttaa hieman vartiolaisten luokkasuoritusohjelmaa joskin on paljon vapaampi. Olen toimittanut yhden kappaleen suoritusohjetta kololle ja tarvittaessa opastan uusia vaeltajia sen
käytössä. Ohjelma vaikuttaa mielenkiintoiselta ja suosittelen sen ottamista
käyttöön suunniteltaessa vaeltajien toimintaa.
Erilaisten palveluprojektien tekeminen on tärkeä osa vaeltajuutta. Syksyllä hyvä projekti vaeltajille olisi vaikkapa “VJ-kurssien” järjestäminen.
Käydään tarkemmin läpi vaeltajien
toimintaa aloituskokouksen yhteydessä.
Toivon sekä
uusilta että vanhoilta vaeltajilta
aktiivista osallistumista ensi syksynä ja toivotan
kaikille lippukuntamme jäsenille
hyvää kesää!

Keväällä laumanjohtajuus ja progemusiikin kuuntelu ovat vieneet melkoisen osan ajastani ja tästä johtuen
myönnän hieman laiminlyöneeni eräpoikaosaston johtajan tehtäviäni. Toisaalta suurin osa vaeltajista on aktiivisesti mukana myös erilaisissa muissa
johtamistehtävissä ja niinpä itse vaeltajatoiminta on jäänyt meiltä kaikilta
vähemmälle. Niinpä minulla ei ole
suuremmin kerrottavaa menneestä toiminnastamme. Suunnatkaamme kuitenkin katseemme
kohti tulevaisuudessa häämöttävää tulevaisuutta...
Seuraavana syksynä voisimme vihdoin käynnistää toisen vaeltajaryhmän
nuoremmille vaeltajille. Tämähän tarkoittaisi peräti sitä
että Kalevan Karhuilla olisi vihdoinkin vaeltajaosasto!
SP on hiljattain julkaissut vaeltajille
tarkoitetun toimin-

Timo Bee
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Epäkaupallisia tiedotteita
Kalevan Karhujen Kesäleiri 3.-7.8.
Saarijärven lähimetsistä kantautuu kummia
huhuhja! Alueella on kuuleman mukaan
kuljeskellut salaperäinen musta ritari, joka tekee
tuhojaan, missä vain liikkuukin.
Kalevan Karhut järjestää elokuussa
Saarijärvellä kesäleirin. Saattaa hyvinkin käydä
niin, että joudumme tuolloin vastustamaan
hirmuisen ritarin pahoja aikomuksia. Oletko sinä
valmis puolustamaan oikeutta ja kohtaamaan
MUSTAN RITARIN?

Jos rohkeutesi riittää ja otat
vastaan tämän haasteen, niin
tarkkaile postiasi! Lähetämme
mahdollisille ritarikokelaille
tarkempaa tietoa lähiaikoina.
Terveisin leirinjohtaja
Risto Koskensilta
040 7210957
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Kasukka VJ-Kurssit
pe-la 2.-3.9.
Perinteinen ja sitäkin hauskempi Karhujen ja Kasujen
johtajavirkistyspäiväpari on jälleen luvassa loppukesällä. Pyöräytä uusi
partiokausi alkuun hulppealla tavalla ja tule viihtymään ja pitämään
hauskaa riemukkaassa partioseurassa. Saamme tuolloin näillä näkymin
tavata myös Kanadan vieraita.
VJ-kursseille ovat tervetulleet kaikki vj-ikäiset ja sitä paljon vanhemmatkin
aktiiviset ja vähemmän aktiiviset karhut.
Lisätietoja seuraa myöhemmin, mutta kysyähän voi silti.
Risto

Tervetuloa Kalevan Karhujen
aloituskokoukseen
23.8.2005 kello 18:00
Kalevan Kirkon alasaliin. Ohjelmassa on menneen toimintakauden
huippuhetkien kertausta, uusien jäsenten ottaminen lippukunnan toimintaan
sekä vanhojen jäsenten yhteystietojen päivittäminen. Lisäksi sovitaan
laumojen ja vartioiden kokoontumisajat seuraavalla toimintakaudelle.
Tilaisuuden kesto on noin tunti ja sinne ovat tervetulleita kaikki Karhut ja
näiden omaiset. Aloituskokoukseen olisi toivottavaa että partiolaiset tulisivat
partiopaitaan ja huiviin puketuneina, jos sellaiset omistavat.
Lisätietoja uusien jäsenten ilmottautumisesta ja jäsenten tietojen
päivittämisestä saa Maria Kiviseltä puh. 040762 9810, email
mekivinen@hotmail.com
Onko vartiosi kokouksissa puhuttu lumiluolista, mutta lumen määrä ei ole
koskaan riittänyt sellaisen kaivamiseen? Nyt sitä pitäisi riittää.

Talvileiri -06
viikolla 9 Luosussa
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Isäntiä ja ohjelmaa
KANADALAISET TULEVAT
KaKanadalainen partioveljemme Brian Wick tuo kymmenhenkisen
vaeltajaryhmänsä syyskuussa Euroopan kiertueelle. Nyt sinulla on tilaisuus toimia
heidän isäntäperheenä muutaman päivän ajan.
Alustava ohjelma
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.

Ryhmä saapuu illa Tampereelle, perheisiin jako
Ryhmän oma kaupunkikierros, illalla VJ-kurssit
VJ-kurssit jatkuvat, illalla perheisiin
Perheiden omaa ohjelmaa, iltajunalla Turkuun

Perhevierailu on hieno tapa tutustua partiotoimintaan ulkomailla ja saada
elinikäinen ystävä. Isäntien odotetaan tarjoavan yösijan, aamu- ja iltapalan sekä
jotain ohjelmaa.
Brian on asunut Tampereella pari vuotta, joten hän osaa järjestää ryhmälleen
toimintaa perjantaiksi, kun me olemme koulussa tai töissä.
Vieraat ovat 14-18 –vuotiaita, joten he osallistuvat kanssamme myös kasukkkavj-kurssille. Tiedossa on mielenkiintoista ohjelmaa.
Puhu vierailusta kotonasi, ja ryhdy isännäksi. Ilmoittaudu 20.6. mennessä
Lamminpään Mikolle, p. 050 355 8492, mikko.lamminpaa@retki.com.
Brianin nettisivut löydät osoitteesta: www.geocities.com/Eureka/Park/1692/.

KASUKKA-MELONTA 8.-10.7.
Roine - Mallasvesi - Pälkänevesi
Toinen perinteinen kasukka-melonta kiertää Kangasalan ja Pälkäneen vesillä.
Kaikki 14 vuotta täyttäneet karhut ja kasut ovat tervetulleita.
Aiempaa melontakokemusta ei tarvita. Tämän reissun jälkeen oletkin sitten
jo pesunkestävä melontakonkari. Kaikki viimevuotiset osallistujat ovat taas
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lähdössä!
Osallistumismaksu 10 euroa, joka sisältää kyydit, kaluston ja ruoat,
maksetaan 30.6. mennessä Kalevan Suuntatyttöjen tilille: Nordea 1676359951.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.6. mennessä: Iiri, p. 040 747 5620 ja
vivayryn@sci.fi.

KARHUJEN KANOOTIT
Lippukuntamme osti Tarukselta kaksi mainiota Mad River -kanoottia. Sen
vuoksi toukokuun lopussa järjestettiin lippukuntamme ensimmäinen melojakurssi.
Sille osallistui kuusi innokasta kurssilaista.
Kanootit ovat vapaasti käytettävissä lippukuntamme toimintaan. Ennen
melomaan lähtemistä lainaajan on opetaltava kanoottisääntömme, joista alla on
lyhennelmä.
Melontaretken johtajan tulee olla vähintään 18-vuotias partiojohtaja, joka
on suorittanut hyväksyttävästi Karhujen melojakurssin.
Kanootit on tarkoitettu käytettäväksi järvillä ja joilla sekä virtaavassa vedessä
II luokan koskiin asti. Merellä ja II luokkaa vaativimmissa koskissa lippukunnan
kalustolla melominen on kielletty.
Kanoottien käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta. Kanoottia ei koskaan
saa raahata, työntää tai vetää esteiden ohi. Vaarallinen, matala tai kivinen koski
kierretään kanoottia kantaen.
Lippukunnan jäsenet voivat lainata kanootteja myös omaan käyttöönsä.
Melojakurssin käyneiltä päivävuokra on 6 euroa, muilta 12 euroa. Kanootit,
liivit, melat ja kuormausliinat säilytetään Koivuluodon Kaken kotipihalla,
Santamatinkatu 13.
Lainaaja ja vuokraaja on vastuussa kalustosta ja korvaa sattuneet vahingot
täysimääräisinä.
Turvallisia melontaretkiä!

8

Suoritusreissu
Perjantai
Ensin suorittajat tulivat. Leiripaikalle
saavuttuaan päättivät he pystyttää
majoitteet. Tässä ei saisi kulua aikaa
kuin n. 15 minuuttia 2.luokan suorittajilla, mutta aikaa vierähtikin semmoiset pyöreät kolme tuntia, jolloin alkoi
yövalmistelujen aika. Yö tuli, mutta
Puolustaja oli kuitenkin vartioimassa
suorittajia vaaroilta.

laskeutui metsän ylle ja suorittajat
nukkuivat sikeästi aavistamattaan suurta vaaraa. Metsän puolustaja oli kuitenkin puolustamassa leiriä ja eliminoi
vaarat kuun langettamien varjojen piilossa. Mahtavat pahuuden henget
kaatuivat, mutta puolustaja seisoi vankkana ja saartoi vaaraa. Aseet kalahtelivat toisiaan vasten ja hetken vain
hetken puolustaja oli suojattomana, silti pimeyden voimien mestari mahtava samurai lordi
kaatui myrkytetty tikari
sydämmessään! Metsä oli jälleen voittanut pimeyden
joukot.

Lauantai
Aamulla herättyään ja
aamutoimet suoritettuaan suorittajilla
alkoi leirin purku
ja pakkaus. He
lähtivät suoritukseen
liittyviä rasteja suorittamaan, joita oli ympäriinsä
siroteltu. Rasteina olivat perinteiset ensiapu, ruoka, nuotio,
suunnistus, rakentelu ja solmut. Näitä
suoriteltuaan suorittajat pääsivät perille
uuteen leiriin, mutta yksi heistä puuttui!
Hän oli luultavasti ottanut battlea
suuren karhun kanssa ja nyt olivat
kaikki häntä etsimässä. Pelosta vapiseva leiriläinen kyyditettiin kotiinsa ja
leiri jatkui. Kaikki söivät ja kävivät
nukkumaan hikisissä vaatteissaan kirkkaan taivaan alla. Sudet ulvoivat, yö

Sunnuntai
Leiriläiset heräsivät ja alkoivat pakata leiriä. Syötyään he palasivat autoille ja lähtivät kohti kotejaan tietämätta mitään yöllisistä taisteluista.
Elmo
Suoritusreissussa kolmannen luokan läpäisivät Mikko McLean ja Jeris
Tanus sekä toisen luokan Tuukka ja
Topias Tolonen.
9

Penturetki
Aitolahden vanhassa pappilassa 22.-24.4.2005
Perjantai
Perjantai päivänä kello 18.00 ja vähän
aikaisemmin väkeä alkoi kokoontua
Kalevan kirkolle. Porukka lähti kirkolta bussilla Aitolahteen päin.

Aitolahdessa veimme kamamme
sisälle ja palasimme ulos hakemaan
tarvikkeita askartelua varten. Meidät
jaettiin porukoittain ja jokaiseen tuli
noin 4-5 sudaria ja joku johtaja. Kun
sopivat kamat oltiin haettu
palattiin sisälle askartelemaan. Sen jälkeen söimme.
Ilalla oli vaihteeksi lihapiirakoita iltapalaksi.
Lauantai
Yö oli aivan liian lyhyt nukkumisen kannalta. Aamulla
heräsimme kello 8. Siinä
vaiheessa sudarit olivat
varmaan olleet hereillä jo
pari tuntia. Aamupalan jälkeen lähdimme maastikselle
porukka kerrallaan. Rasteilla sudareille piti opettaa
solmujen tekoa, kukkien tunnistusta, lintujen tunnistusta
ja pelastusköyden käyttöä.
Sieltä tultuamme söimme vaihteeksi. Seuraavaksi
oli tiedossa merirosvomaastis, joka liittyi merirosvoihin. Rasteilla oli esimerkiksi
lankulla kävelyä ja miekkailua (joka varmaan oli
paras rasti)
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Ilalla oli saunassa
käynti, jonka jälkeen oli
näytelmien esitys. Jokainen
näytelmä liittyi jollain tavalla merirosvoihin. Nukkumaan meno oli lähes heti
sen jälkeen.
Sunnuntai
Herätys koitti sunnuntai
aamuna taas liian aikaisin.
Syömisen jälkeen aloimme
pakata kamojamme, sen
jälkeen sudarit lähtivät ulos
leikkimään ja johtajat siivoamaan taloa. Siivouksen
jälkeen lähdimme hitaasti
kävelemään kohti bussipysäkkiä. Bussi otti meidät kyytiinsä ja
ajoi meidät takaisin kirkolle, josta kukin Teksti: Tuomo
lähti koteihinsa.
Kuvat: Timo Bee

Huomio huomio!
Tässä lehdessä Ällikkä julistaa avatuksi kinkkisen kotiseuduntuntemuskilpailun, joka on tehty juuri sinua varten! Tehtävänäsi on rautaista päättelykykyä sekä vankkaa kotiseututuntemusta apuna käyttäen päätellä, mistä paikasta Tampereella
Ällikän kansikuvana komeileva maisema on valokuvattu. Vastaukset voi lähettää osoitteeseen juhis@kolumbus.fi 1.9.
mennessä. Oikea vastaus kerotaan seuraavassa Ällikässä.
Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Palkinto. Voisiko olla että seuraava onnekas olet juuri sinä?
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Heinäkuu
8.-10.7.

Toimintakalenteri
Kasukka

Kasukka-melonta

TP

Partiopäivä Viikinsaaressa

3.-7.8.

Kaka

Kesäleiri

11.-14.8.

TP

VJ-kurssi

14.8.

Kaka

JN

23.8.

Kaka

Aloituskokous, syksyn toiminta alkaa

26.-28.8.

HP

Partiotoimittajakurssi, Ylöjärvi

26.-28.8.

SP

Partiolaisten pyhiinvaellus, Vivamo

27.8.

SP

Suunnistuksen SM-kilpailut

28.8.

HP

Sipu-ilta, Tampere

2.-3.9.

Kasukka

“VJ-kurssit”, Aitolahden vanha pappila

3.-4.9.

HP

Vartioiden oma yöretkiviikonloppu

11.9.

Kaka

JN

10.-11.9.

HP

VT-kisa

13.9.

TP

Aluetapaaminen

16.-18.9.

HP

Partiojohtajien peruskurssi III osa 1, Lempäälä

16.-18.9.

HP

Partiojohtajien peruskurssi IV osa 1, Ylöjärvi

16.-18.9.

TP + SRK

Sinikettu

17.9.

HP

Leikkikurssi, Lempäälä

23.-25.9.

Kasukka

Kasukka-Pt, Rajala

24.-25.9.

HP

Rastipäällikkökurssi

30.9.-2.10.

HP

Partiolaisten ensiapukurssi, Kylmäkoski

HP

Viestikurssi, Kylmäkoski

TP

VJN-tapahtuma

Elokuu

Syyskuu

30.9.-2.10.
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Lokakuu
1.-2.10.

V-SP

Partiotaitojen SM-kilpailut, Kontio

viikko 40

Kaka

Ällikkä 3/05 ilmestyy

7.-9.10.

Kaka

Karhunpentujen syysretki

7.-9.10.

HP

Partiojohtajaperuskurssi III osa 2, Lempäälä

7.-9.10.

HP

Partiojohtajaperuskurssi IV osa 2, Ylöjärvi

7.-9.10.

HP+TP

Vartiojohtajien jatkokurssi, Pajaniemi

9.10.

Kaka

JN

15.-16.10.

SP

Jamboree on the Air/Jamboree on the Internet

16.10.

Kaka

Saarijärven talkoot

19.-21.10.

SRK

Sudenpentuleiri

21.10.

Kaka

Ursulanpäivä

21.-23.10.

HP

Laumanjohtajien peruskurssi, Kangasala

21.-23.10.

YTP

Sampokurssi, Varsinais-Suomi

21.-23.10.

YTP

Lippukuntakurssi, Satakunta

28.-30.10.

Kaka

PPO-reissu

30.10.

TP

Harhahetki

7.-9.10.

HP

Vartioiden oma yöretkiviikonloppu

2.11.

TP

Pottukisa

4.-6.11.

HP

Laumanjohtajien peruskurssi, Toijala

6.11.

Kasukka

Kasukka-johtajisto

10.11.

Kasukka

Kasukka-messu

12.11.

HP

Sudenpentutapahtuma, Mänttä

13.-11.

Kaka

Isänpäivälounas

13.11.

Kaka

JN

15.11.

HP

Ansiomerkkiehdotukset partiotoimistoon

18.-20.11.

HP

Partiojohtajien peruskurssi, Hämeenlinna

18.-20.11.

SP

Partiotaitokilpailujen johtajakurssi

20.11.

Kaka

Syyskokous

2.11.

TP

TP:n Syyskokous

26.11.

HP

HP:n syyskokous, Tampere

30.11.

Kaka

Lupauksenantojuhla

Marraskuu
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LII Leon Lenkki
Karkussa
Kello viisi lauantaiaamuna vastaa käsitystäni aikaisesta. Jostain syystä partiotaitokilpailuilla on taipumus alkaa
kohtuuttoman aikaisin ja kun matkaankin menee tunti, on herättävä kohtuuttoman aikaisin.
Leon Lenkille piti tänä vuonna
osallistua Karhuista kaksikin vartiota,
mutta sinnikkäästä odottamisesta huolimatta Harmaakarhu (Mikko L., Mika
ja Kake) eivät koskaan paikalle ilmestyneet. Niin kisaan lähti vain nimeä Hkarhu käyttänyt vartio (Juhis, Ile ja
Mikko K.).
Totutusta poiketen osa tehtävistä
meni jopa varsin mallikkaasti. Parissa
tehtävässä oltiin jopa kärkisijoilla.
Rastilla, jossa tehtävänä oli lämmittää
vettä raappanantulella, jäätiin maksimipisteistä kolme kymmenystä. Se johtui
joko ilmanpaineesta tai lämpömittarin
kalibroinnista, sillä kiehuvan veden
lämpötila oli vain 98 astetta.
Koska tarkoituksena ei ollut niinkään kisailu vaan hauskanpito, jätimme
yörastilla molemmat kätevyydet väliin
ja nukuimme. Tämä kostautui vielä
ylimääräisenä parin pisteen menetyksenä, sillä unohdimme palauttaa Kalevala-aiheisen ristisanatehtävän, joka olisi
pitänyt palauttaa yhdessä kätevyyksien
kanssa. Ristisana oli päivän aikana

täytetty varsin kattavasti.
Sunnuntain kantava teema oli jalkasärky, joka vaivasi itse kutakin. Palautimme valmistamamme juustokehikon kymmenisen minuuttia myöhässä
ja menetimme näin puolet tehtävän
pisteistä. Valmiista kehikosta jäi kuitenkin varmasti paremmat muistot kuin
yhdestä lisäpisteestä lopputuloksissa.
Rastilla, jolla oli tehtävänä tunnistaa
filmipurkkien sisältöjä ravistelemalla,
teimme kilpailun toiseksi parhaan ajan.
Ilellä ja Mikolla ei siis ole kuulossa
mitään vikaa. Lopputuloksissa olimme
sijalla 22.
Teksti:
Juhis
Kuva:
Ile

Mikko
kurkottaa
prusikilla
kuuseen.
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Saarijärven talkoot
Tämän kevään talkoot puskettiin
läpi neljän hengen voimalla 7. toukokuuta. Talkoopäivän aikana saatiin
laiturit järveen, Uusi kämppä siivottua,
puita tehtyä ja muutamia tärkeitä nikkarointi- ja kunnostushommia tehtyä.
Melko hyvin, sanoisin – olihan paikalla
vain alle 4 prosenttia lippukuntamme
jäsenistä. Mutta seuraavalle kerralle jäi
vielä ainakin Vanhan kämpän ja saunan perusteellinen siivous, liiterin järjestely, työkalujen huolto, ylimääräisen
romun vieminen kaatopaikalle ja paljon
muuta.

Jotta Saarijärven leirialuetta ja
kämppiä voisi vuoden mittaan
käyttää, pitää niitä välillä huoltaa
ja kunnostaa. Tästä syystä Saarijärvellä pidetäänkin keväisin ja
syksyisin talkoot, joihin molempiin
kuuluu omat rutiininsa.
Saarijärven ylläpitoa johtaa ja talkoiden järjestämisestä vastaa lippukuntamme tärkeä ja arvovaltainen virkailija, Saarijärven Paavo. Tänä vuonna Paavona toimii Risto ”Paavo”
Koskensilta. Tarkoitus ei ole, että
Paavo yksin ja kaikessa hiljaisuudessa
pitäisi leirialueen kunnossa – päinvastoin: Paavo hyvissä ajoin kovaan ääneen kutsuu kaikki meidät reippaat ja
ainavalmiit mukaan talkoisiin ja jakaa
tehtäviä meille niin, että jokainen voi
kantaa oman kortensa kekoon yhteisen asian puolesta. Ja meihin reippaisiin ja ainavalmiisiinhan kuuluu kaiken
ikäisten Karhujen lisäksi myös kaikki
isät, äidit, ystävät, tuttavat ja sukulaiset, kaikki joita kiinnostaa raitis ulkoilma ja reipas yhdessä tekeminen.

Ensi syksyn talkoiden päivämäärä
on toimintakalenterissa 23. lokakuuta,
merkkaa sinäkin jo nyt päivä muistiin,
lisätietoja seuraa syksymmällä.
Pihlis
PS. Muistathan, että Saarijärven
leirialue on kaikkien Karhujen ja heidän perheidensä käytettävissä maksutta myös kesällä. Varaukset ja lisätiedot
lippukuntamme toimistonhoitajalta Antto
Hautamäeltä.

Sudarisivun oikeat vastaukset: 1.b, 2.c, 3.a, 4.c, 5.a, 6.c
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Tämä hetki ja tulevaisuus

Luosussa

semiseen tarvitaan autolastillinen talkoolaisia sekä ilmatyyny, jollaisen
Hämeen Rakennuskone OY meille
viimekesänä lainasi. Tänä kesänä sille
olisi enemmänkin käyttöä. Katto tehdään kustannussyistä pellistä. Vaikka
huopakatto sopisi rakennuksen alkuperäiseen ilmeeseen paremmin, tulisi se
selvästi peltistä kalliimmaksi. Peltinenkin katto kustantaa nopean arvion
mukaan 4000 - 5000 euroa. Näissä
olosuhteissa peltikatto on helpompi
tehdä ja lisäksi se ei kerää samanlaista
lumikuormaa kuin huopainen.
Katon tekemiseen tarvitaan vielä
lisää pääomaa. Kuulemma jotkut ovat
sitä luvanneet lahjoittaakin. Lahjoittaa
toki saa, vaikka ei olisi luvannutkaan...
Kalevan Karhujen Tuki ry:n tilinumero
on 127730-115384.

Luosun Pääpirtin kunnostaminen jatkuu jälleen tänä kesänä. Viime kesänä
korjattiin akuuteimpia paikkoja, kuten
hormeja ja saunan pata, sekä siirrettiin
Riipislammenpolku kulkemaan aavistuksen kauempaa pihasta. Luosujärvelle rakennettiin pienvenesatama, jonne ehkä voisi hankkia joskus tulevaisuudessa hieman käyttökelpoisemman
veneen.
Tämän kesän suunnitelmia
Tämän kesän korjauskohteita on ehkä
hieman vähemmän, mutta ne ovat paljon
edellisiä suurempia. Pääkohteita on
kaksi. Ensin kämppä pitäisi suoristaa
ja sitten tehdä siihen uusi katto. Jälleen
tarvitaan lähinnä kahta asiaa: rahaa
materiaaleihin sekä työvoimaa. Oikai-
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Kesälomalle Luosun kautta

reissu kerää nuoret partiojohtajat vuodesta toiseen Ylläkselle hiihtämään ja
laskettelemaan. Ensiksi mainittu aktiviteetti koki tänä vuonna keskimääräistä
suuremman muutoksen, kun Hannukaisesta vedettiin latu Luosujärven kahviolle vain kahdensadan metrin päästä
kämpästä. Enää ei siis tarvitse körötellä bussilla Äkäslompoloon päästäkseen hiihtämään ja takaisin tuvalle pääsee koska itse haluaa.
Luosussa ja koko Ylläksen alueella
riittää siis puuhaa ympäri vuoden. Ei
siis ihme, että moni suuntaa Luosun
Pääpirtille vuosi toisensa jälkeen ja
joskus useammankin kerran vuodessa.

Kattoa olisi tarkoitus nikkaroida elokuussa, jolloin Luosussa pidetään isommat talkoot. Olisi kuitenkin hyvä, jos
kämppä saataisiin suoraan sitä ennen.
Suoristaminen ei ole kovin suuri projekti ja sen voi tehdä oikeastaan mihin
aikaan kesästä tahansa. Homma onnistuu mukavasti esimerkiksi Lappiin
suuntautuvan kesälomamatkan yhteydessä.
Elokuun kattotalkoiden ajankohta
ei ole kiveen kirjoitettu. Talkoita voidaan tarvittaessa pitää vaikka koko
elokuu väen välillä vaihtuessa. Tätä
varten olisi hyvä tietää koska talkoolaisia saataisiin paikalle. Ilmoittautumi- Teksti: Juhis
sia talkoisiin keräävät Olli Smeds, puh. Kuvat: Kippara
050-5842741, ja Juhis Pietilä, puh.
040-7267030.
Leirejä ja retkiä
Ensimmäistä kertaa kautta aikain lippukunnan talvileiri järjestetään Hiihtolomalla Luosussa. Koloilloissa teoriassa tutuiksi tulleita lumiluolia voitaneen
vihdoinkin kokeilla käytännössä ja
vieläpä turvallisesti oman lämpimän
kämpän vieressä sijaitsevalla omalla
erätaitojenkoulutusalueella...
Vaikka lippukunta ei varsinaisia
partioleirejä ole aiemmin talvella Luosussa järjestänyt, on talviretkillä kämpälle hyvin pitkät perinteet. Pääsiäis17

Tässä on kuusi kinkkistä kysymystä lippukunnastamme.
Osaatko vastata kaikkiin?”

4. Mikähän lippukunta voitti
partioparaatin marssikilpailun?
a) Messukylän metsäpojat
b) Tampereen Eräpojat
c) Kalevan Karhut

1. Mikä on Kalevan Karhujen oman leiripaikan nimi?
a) Isosaari
b) Saarijärvi
c) Säynäsaari
2. Kuka on lippukuntamme
johtaja?
a) Mikko Lamminpää
b) Mikko Kivinen
c) Mikko Pihlajamäki

5. Mikä on meidän sisaruslippukunta?
a) Kalevan suuntatytöt
b) Messukylän Metsätytöt
c) Tammero

3. Paljonko Kalevan Karhut
täyttää ensi vuonna?
a) 50 vuotta
b) 40 vuotta
c) 60 vuotta

6. Minkä värinen on sudenpentujen partiopaita?
a) vihreä
b) ruskea
c) sininen

Oikeat vastaukset sivun 15 alalaidassa.
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Talvikisoissa ovat mukana kaikkiaan viisi sarjaa: oranssi, vihreä,
sininen, punainen ja harmaa. On käynyt niin että kaikilla sarjolla on
kaksi rastia samassa pienessä metsikössä. Löydä jokaiselle sarjalle oma
latu sen rastilta toiselle niin ettei latu missään vaiheessa kohtaa minkään
muun sarjan (eikä tietenkään omaakaan) latua. Reitti saa kulkea vain
valkoiselta pisteeltä toiselle pysty- tai vaakasuunnassa.
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Kari Koivuluoto
Koko nimi: Kari Kalevi Koivuluoto
Syntymäaika: 6.11.1969
Pituus: 179 cm
Paino: 70 kg
Kengännumero: 43
Saappaannumero: sama
Lempinimet: Kake

Kymmenen kiperää:
1.Asema Lippukunnassa: Sanotaan vaikka että
Etelä-Suomen kalustovastaava
2.Viimeisin partiotapahtuma: Paraati
3.Paras partiotapahtuma: Minnesotan melontareissu vuonna 2000
4.Paras tekemäsi erikoistehoste: Lasershow
vj-kurssilla
5.Venemalli jonka perään kuolaat: Swan
6.Oletko sukua ihmemies McGyverille? Voin
ollakin
7.Oletko koskaan hurjastellut Fordsonilla? Olen
8.Toiveammatti: Tiedemies
9.Paras lehti: Pahkasika
10.Tulevaisuus: Oman talon hoito

Pieni partiohistoria
Tulin 5. luokalla Kalevan Karhuihin sudenpentuihin, kuudennella menin Lumikko-vartioon (johtajana Lainio) ja siitä sitten erinäisten hommien
kuten vjn, elmon, sihteerin ja epojin kautta nykyiseen Ahdin pestiin.
20

Tiesitkö tämän

Keskiajasta
Suurin osa tavallisista keskiaikaisista
miekoista oli niin tylsiä että ne olivat
käytännössä lyömä- eivätkä teräaseita.

Keskiajalla
lääkärin
hommia
hoitivat
monenlaisten
puoskarien
lisäksi myös
parturit!

Ritarin pukemiseen
haarniskaan
kului palvelijoidenkin
avulla aikaa
useita tunteja.

Sydänkeskiajalla julistettiin ns. Jumalan aselepo joka
muun muassa kielsi kaiken taistelemisen joka viikko
keskiviikkoillasta maanantaiaamuun.

21

1§ Tämänvuotisen paraatin marssikilpailun voitti mikäs muu kuin oma
lippukuntamme Kalevan Karhut! Kiitokset kaikille osallistuneille katukivetysten partaveitsille.
2§ Karhukopla:
Tarvitaan torkkujia Talviuneen!
(Selkokielellä: Haetaan sataa ripeää rastihenkilöä piirin sudenpentujen
talvikisaan, jonka Karhukopla järjestää lauantaina 4.2.2006. Ilmoittaudu
Kipparalle.)
3§ Talviunesta Herääminen: Karhukoplan kokous eli vanhojen Karhujen
illanvietto kisan jälkeen.
4§ Leon Lenkillä toinen vartiomme Harmaakarhu (Lamminpää - Koivuluoto - Nieminen) saavutti huikean ennätyksen erätaidoissa. Kolmikko
onnistui kätkemään itsensä kisahenkilökunnalta niin hyvin ettei heitä
havaittu lähdössä, rasteilla eikä edes maalissa.”

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