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Tiedustelut:
Antti Lyly 040 - 837 3440
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kertaillaan kuluneen vuoden tapahtumia ja visioidaan hieman tulevaa vuotta. Niin tälläkin kertaa.
Perinteistä hiihtoloman talvileiriä
Saarijärvellä ei järjestetty, mutta sen
sijaan pidettiin viikonlopun mittainen
talviretki Rajalassa yhdessä Suuntatyttöjen kanssa. Tytöt lähtivätkin viikonlopun retkelle huomattavasti suuremmin joukoin, kuin perinteisille leireille.
Karhujen määrä pysytteli suunnilleen
samana kuin aiempinakin vuosina. Ensi
vuonna talvileiri on Luosussa. Nähtäväksi jää, millainen yleisöryntäys nyt on
luvassa.
Kuluneen vuoden toiminta noudatti
muuten hyvin pitkälle perinteisiä kaavoja. Kansainvälistä väriä saatiin tänäkin vuonna, kun luonamme kävi pikavisiitillä ryhmä kanadalaisia partiolaisia.
Kansainvälisyyttä on luvassa myös ensi
vuonna. Hämeen Partiolaisten Ilvesleirille odotetan yli sataa ulkomaista
partiolaista. Nähtäväksi jää ilmestyvätkö paikalle
myös vanhat tuttavamme MinTiettyjä perinteitä on syytä kunni- nesotasta.
oittaa. Yksi niistä on se, että vuoden
Juhis
viimeisen Ällikän pääkirjoituksessa
“Ällikän ulkoasu on vuosien saatossa ja tekniikan kehittyessä muuttunut
jonkin verran,mutta lehden toimittamisen perusajatus on kuitenkin säilynyt
ennallaan.” Edellisen lauseen kirjoitti
Mika Pitkänen Ällikän 1/95 Ä-tervehdykseen. Ulkoasu on taas kehittynyt
hieman, sillä tämän lehden kuvat ovat
nyt ensimmäistä kertaa verkkoversiossa värillisinä. Nelivärikopioinnin kustannusten takia paperiversio pysyy
sinnikkäästi mustavalkoisena.
Ensi vuonna Kalevan Karhut täyttävät 50 vuotta ja Ällikkäkin 35 vuotta. Osin tästä syystä saatiin idea Ällikkä-kokoelmasta, josta nykykäytännön mukaan päätettiin tehdä digitaalinen. Siispä skanneri laitettiin laulamaan
ja nyt jo kaikki 90-luvun Ällikät, sekä
osa 80-luvun lopun Älliköistä löytyvät
lippukunnan kotisivuilta. Luonnollisesti
uudetkin Ällikät päätyvät edelleen
vanhojen seuraksi. Sikäli kuin allekirjoittanut pysyy aikataulussaan pitäisi
jokaisen koskaan ilmestyneen Ällikän
olla digitaalisena verkossa ensi kevääseen mennessä.
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Epäkaupallisia tiedotteita
Vuoden 2006 toimihenkilöt
Syyskokous valitsi taas toimihenkilöt tulevalle vuodelle. Lippukunnanjohtajaksi valittiin Antto Hautamäki ja hänen apulaisekseen Juhis Pietilä. Heidän
lisäkseen lippukunnan hallitukseen kuuluvat Mikko Pihlajamäki, Maria
Kivinen, Timo Bredenberg ja Risto Koskensilta. Päivitetty virkailijaluettelo
löytyy kokonaisuudessaan lehden lopusta.

Talviuni-kilpailu ja karhukoplatapaaminen 4.2.
Karhukoplan voimin järjestetään Hämeen Partiolaisten talvikisoissa
keltainen sarja eli sudenpentujen kilpailu. Saunailta vietetään ptkisojen jälkeen klo 18 – 22 Koskentien saunalla. Kilpailuihin tarvitaan
rastihenkilöitä ja joutilaita pikkutavaroita lapsille palkinnoiksi.
Asiasta tarkemmin edellisessä Ällikässä. Tiedustelut ja lisäinformaatio
Kipparalta, puh. 040-5402792

Talvileiri Luosussa 25.2.-4.3.
Kalevan Karhujen 50-vuotistalvileiri järjestetään hiihtolomalla Luosussa.
Leiri on suunnattu vartiolaisille, vaeltajille ja johtajille. Leirille lähdetään
Ilmarinkadun kololta lauantaina 25.2. klo 10.00. Paluu tapahtuu lauantaina
4.3. noin klo 23. Koska matkustamme pohjoiseen ja sieltä pois henkilöautoilla. Paluuaika sisältää muutaman tunnin epätarkkuuden, jota tarkennetaan tarpeen niin vaatiessa matkan varrelta.
Leirin hinta on 60 euroa, joka maksetaan lippukunnan tilille Nordea
150950-9384 31.1. mennessä. Leiriä koskien jaetaan vielä erillinen leirikirje, joka sisältää tässä olevan informaation lisäksi mm. varustelistan ja
ilmoittautumiskaavakkeen.
Tiedustelut: Juhis Pietilä, 040-7267030, juhis@kolumbus.fi
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Reipas ja raitis
Karhutunturin joulupukki

Päivystää
16.-22.12
klo 15-20
numeroissa
(03) 255 3474
040-7549673

WWW.KARHUTUNTURI.NET
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ILVES -06 TULEE!
Uusia ystäviä, hulvattoman hauskoIlmoittautuminen leirille on jo käynja ohjelmapisteitä, ilvesmäistä meininnissä ja päättyy 14.2.! Ilmoittautumiskiä!
lomake on postitettu koteihin jouluIlves 06 on Hämeen Partiolaisten kuun Hämeen Viestin välissä. Lomakoma piirileiri Padasjoella 26.7.- keita saa myös omalta vartion- tai
3.8.2005. Leirillä eletään noin viiden- laumanjohtajalta tai leirin nettisivuilta
kymmenen leiriläisen muodostamissa osoitteesta http://ilves.hp.partio.fi. Täyyksiköissä eli savuissa. Kalevan Kar- tetyt ilmoittautumislomakkeet toimitehut ja Kalevan Suuntatytöt muodosta- taan Karhujen Ilves-yhteyshenkilölle
vat yhdessä oman Kasukka-savunsa. Mikko ”Pihlis” Pihlajamäelle oman
vartion- tai laumanjohtajan välityksellä
Kaikki vartiolaiset, vaeltajat ja joh- tai suoraan esimerkiksi postitse osoittajat ovat leirillä mukana koko yhdek- teeseen Väinölänkatu 14 A 8 33500
sän päivää, mutta sudenpennut vain Tampere.
neljä ensimmäistä eli 26.-29.7. SudenKaikki mukaan viettämään ilvespennuista Kasukka-savuun pääsevät
vanhimmat, eli he, jotka siirtyvät ensi mäistä leiriä!
syksynä vartioon. Nuorempia pentuja
Terveisin Kasukkaemme sudenpentujohtajaresurssien vähyyden vuoksi ikävä kyllä pysty tällä savunjohtaja Minna
Pihlajamäki,
kertaa ottamaan mukaan.
puh. 040 5966 460,
minna.pihlajamaki@pp2.inet.fi.

Ilveksellä tarvitaan työvoimaa!
Sinä johtaja, joka et vielä pestautunut leirille työtehtäviin tai oman savumme
johtoon, nyt on aika toimia! Vapaita tehtäviä löytyy esimerkiksi leirin
nettisivuilta osoitteesta http://ilves.hp.partio.fi.
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SYYSRETKI WILLIIN
LÄNTEEN 7.-9.10.05
Perjantai iltana lähdimme Kalevan
kirkolta bussilla ja henkilöautolla Kukkolan leirikeskukseen Pälkäneelle. Retki
alkoi aarteenetsinnällä läheisessä metsiskössä. Metsikköön oli piilotettu
heijastimia joita sudarit saivat hakea
taskulamppujen avulla.
Leikimme kaikenlaisia ulkoleikkejä
ja teimme pentueisiin jaot. Pentueet
nimettiin retken aiheen mukaan Kullankaivajiin, Aarteenmetsästäjiin jne.

Iltapalan jälkeen katsoimme huoneet ja sängyt valmiiksi, käytiin iltapesulla ja menimme nukkumaan. Yllättävän nopeasti tuli aivan hiljaista, kouluviikko takana ja ulkoleikit tekivät
tehtävänsä.
Lauantaiaamuna oli herätys puoli
kahdeksalta. Aamupalan jälkeen lähdimme lipunnostoon. Sen jälkeen alkoi
ryöstöleikki ja tehtävärata. Maria oli
järjestänyt hevosenkengän heittoa ja
Risto leikitti lassolla. Anton
kanssa sai ampua ritsalla tarkkuutta peltipurkkeihin ja Timon kanssa leikittiin ja tanssittiin toteemipaalun ympärillä.
Mikon kanssa sahattiin ja hiottiin palikoita Narria varten.
Lounaan jälkeen askarreltiin Marian ja Päven kanssa
inkkaripäähine. Risto opasti
leirimerkin tekoa ja Mikon
kanssa saatiin Narrit valmiiksi.
Iltapäivällä välipalan jälkeen leikimme ulkoleikkejä ja
ennen sisälle siirtymistä laskettiin lippu. Söimme päivällisen ja ryhdyimme suunnittelemaan iltaohjelmaa. Saunan
jälkeen vietimme iltaa saluunassa. Sudarit esittivät pentueissaan tarinaa miten Slamy
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Bamyn kaupunki sai seriffinsä.
Johtajat matkasivat esityksessään
pikajunassa jossa oli kaksi gangsteria
ja vanhapiika. Sudareilla oli mukanaan
upeita naamiaisasuja joiden avulla saatiin mukavaa tunnelmaa. Saluunan Päveemäntä tarjosi iltapalan jonka jälkeen
mentiin nukkumaan.
Sunnuntaina aamupalan jälkeen oli
lipunnosto ja maastis. Siihen sisältyi
erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä “Villin
Lännen” luonnosta ja eläimistä.
Lopuksi oli kauan odotettu puukolla veistely, sudarit vuoleskelivat puusta
veitsen, villin lännen tapaan. Laastaria
meni jonkin verran, mutta suuremmilta
haavereilta vältyttiin tiukan valvonnan

vuoksi. Ulkoilun jälkeen olikin vuorossa kamojen pakkaaaminen ja siivous.
Syötiin hyvä lounas, laskettiin lippu ja
sanottiin heippa Kukkolalle tältä
erää, bussi jo odotteli meitä kotimatkalle.
Koko retken ajan sää oli upea ja
saimme tutustua myös Kukkolan kukkoon ja viiteen kanaan jotka sujuvasti
juoksivat ulkona sudareiden mukana.
Taas jäi retkestä paljon hyvää mieltä
reppuun uutta reissua
varten.
Päve
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PPO-REISSU
Normaalista poiketen päätettiin, että
partiopoikaosaston reissulla ei tänä
syksynä nukuta laavuissa vaan puolijoukkueteltoissa. Vähäisestä osallistujamäärästä
(partiopoikaosastonjohtaja, 2 vartionjohtajaa ja 2
vartiolaista) johtuen myös
siitä suunnitelmasta jouduttiin luopumaan, sillä kipinävuoroista olisi tullut kohtuuttoman pitkät. Niinpä
reissu suuntautui Saarijärven kämpälle.
Retken aikana suoritettiin tulentekijätaitomerkki. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että itse kukin
sytytti useita erilaisia nuotioita erilaisiin
käyttötarkoituksiin. Erikoisimpina mainittakoon raappanantuli, jolla keiteltiin
lounasta, sekä rakovalkea, joka syty-

tettiin ihan vain harjoituksen vuoksi.
Nuotiot paloivatkin verraten hyvin, mikä
tosin sytyttäjien taitojen lisäksi johtui
myös navakasta tuulesta.
Nuotionsytytyksessä
myös kilpailtiin perinteisellä polta naru poikki
-metodilla. Äärimmäisen
täpärän kilpailun voitti
Mikko (McLean). Kuitenkin myös Jessen tuli
nuoleskeli narua ja olisi
polttanut sen poikki noin
30 sekunnin päästä ellei
Mikko olisi ehtinyt edelle.
Juhis

Ylläkselle pääsiäisenä 2006!
Perinteinen Ylläksen hiihtoreissu järjestetään taas 12.-18.4.2006,
Eli talven parhaimpaan hiihtoaikaan!
Kalevan Karhujen Luosun kämppä tarjoaa Lapin eksoottisia kokemuksia aidossa ympäristössä. Kämppä on taattua 1950- luvun tasoa.
Ei sähköjä, ei suihkua, ei sisävessaa. Hyvä sauna.
Tiedustelut: Kippara, puh. 040-5402792
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HARHARHETKI–
KAUPUNKIKISA
Tänä vuonna allekirjoittanut osallistui rastimiehenä Ilkan kanssa yhden
Harhahetki-partiotaitokisassa yhden
rastin pitoon. Rastipaikka oli meillä
Ratinan stadionin takana ja rastin aiheena oli delfiinit.. Rastin toiminta sujui
aika hyvin, joskin rastipaikka oli hieman tuulinen. Harhahetki-kisa on luonteeltaan kaupunkikisa eli se kisataan
Tampereen alueella ja osallistumisoike-

us on jokaisella tamperelaisella luonnollisella vartiolla
Jos ensi vuonna kyseinen kisa
järjestetään, niin kehottaisin Kalevan
Karhujen vartioita osallistumaan siihen. Toimintakalenterin mukaan kisa on ensi
vuonna 1.10.
Antto

ILVES-VARTIO
Vartionjohtajat: Mikko Kivinen ja Vili
Nissinen
Vartiolaiset: Mikko McLean, Jeris
Tanus, sekä Tuukka ja Topias Tolonen

neet kaksi reissua. Toinen sijoittui Kangasjärvelle lokakuun puolenvälin tienoilla. Viimeisin kämpälle marraskuun
loppu puolella. Kevään toimintakaudelle olemme kaavailleet reissua ”ikuisuuteen”. Viikoittaisten kokousten siVartio kokoontuu säännöllisesti joka sältöinä on syksyn aikana ollut mm.
tiistai Ilmarinkadun kololla. Vartios- suunnistusta, köytöksiä ja älypelejä.
samme vallitsee hyvä yhteishenki.
Menneen syksyn aikana olemme tehKirjoitti: Ilves-vartio
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MITÄ LÖYTYY KARHUJEN
KOTISIVUILTA?
Kalevan Karhujen kotisivut majailevat osoitteesta www.lpk.partio.fi/hp/
kaka. Mutta jos et ole hyvä muistamaan monimutkaisia osoitteita niin ei
syytä huoleen: Karhujen sivut löydät
helposti esimerkiksi hakupalvelu Googlen avulla. Kirjoita hakusanaksi ”Kalevan Karhut” ja sieltähän se oikea sivu
löytyykin!
Tässä pieni yhteenveto siitä, mitä
kaikkea sivuilta oikein löytyykään.
Mukavia selailuhetkiä!
Pääsivun Ajankohtaista-osiosta
löytyy tietoa ajankohtaisista asioista,
kuten tulevista tapahtumista. Useimmat
laumojen ja vartioiden kokouksissa
jaetut lappuset ja tapahtumakirjeet
löytyvät myös täältä.
Lippukunta-sivulla on yleistä tietoa
Kalevan Karhuista: kokoontumistiloista, leirialueista, maskottiauto Fordsonista ja purjevene Ursulasta. Lisäksi
sieltä löytyy tärkeitä yhteystietoja kuten sihteerin ja rahastonhoitajan osoitteet.
Lippukunta-sivulta löytyvälle Johtajien esittely -sivulle on kerätty
toiminnassa mukana olevien johtajien
tietoja. Nimen, puhelinnumeron ja
sähköpostiosoitteen lisäksi kustakin
11

johtajasta löytyy valokuva ja lista tämänhetkisistä tehtävistä lippukunnassa.
Eli jos et muista kuka on kuka niin käy
tarkistamassa täältä!
Lippukunta-sivulta löytyy myös linkki
Virkailijoiden toimenkuvat -sivulle,
jolla esitellään eri johtajatehtävien vastuualueita. Käy ihmeessä selvittämässä
mitä ihmettä esimerkiksi ”Elmo”, ”Paavo” ja ”Ahti” puuhaavat!
Ryhmät-sivulla esitellään kaikki
Karhujen vartiot, laumat, vaeltajat ja
muut ryhmät, kuten lippukunnan hallitus ja johtajaneuvosto.
Toiminta-sivulla käsitellään Karhujen toimintaa. Kansainvälisen toiminnan esittelyn lisäksi sieltä löytyy
muun muassa linkki Karhujen Toimintakalenteriin, johon on kerätty tiedot
kaikista vuoden tärkeistä tapahtumista.
Päivänmäärä- ja järjestäjätietojen lisäksi tapahtumien kohderyhmät (sudenpennut, vartiolaiset, johtajat ja
kotijoukot) on merkattu näkyviin helpottamaan olennaisten tapahtumien
tunnistamista.
Toiminta-sivulta löytyy myös linkki
Perinteisiä tapahtumia -sivulle, jossa
kerrotaan taustatietoa useimmista Karhujen perinteisistä tapahtumista. Jos
tapahtumat kuten ”PPO-reissu” tai

”Yrjönpäivänjuhla” eivät ole vielä tuttuja niin käy täällä selvittämässä mistä
oikein on kyse.
Ällikkä-sivu kertoo Karhujen
omasta lippukuntalehdestä, Ällikästä.
Sivulle on kerätty linkit useaan kymmeneen Ällikkä-lehden sähköiseen
versioon. Aiemmin vain uudet sähköisesti taitetut Ällikät päätyivät nettiin
mutta tämän syksyn aikana myös
vanhoja arkistoista löytyneitä Älliköitä
on alettu skannaamaan ja laittamaan
kaikkien kiinnostuneiden tutkiskeltaviksi.
Tällä hetkellä saatavilla on jo Ällikät
vuodesta 1989 alkaen ja lisää saadaan
viikoittain!
Johtajasivuille on kerätty paljon
erityisesti johtajille tärkeää tietoa kuten
menneiden vuosien toimintasuunnitelmia, -kertomuksia ja -kalentereita sekä
lomakkeita, koulutussuunnitelmia ja
vanhoja tapahtumakirjeitä. Lisäksi Johtajasivuilta löytyvät lippukunnan säännöt ja ajo-ohje Saarijärven kämpälle.
Vieraskirja-sivulla sana on vapaa.
Siellä voit jättää oman viestisi kaikkien
luettavaksi. Viestit käsittelevät usein

esimerkiksi tulevia ja menneitä tapahtumia, kotisivujen parannusehdotuksia,
Ällikän ilmestymisiä, terveisiä ynnä
muita mielenkiintoisia asioita. Eli näppäimistö sauhuamaan - kerro rohkeasti
mitä on mielessäsi!
Päivitystiedot-sivulta (pieni, lähes
huomaamaton linkki pääsivun alapalkissa) löydät kätevästi tietoa sivuille
tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä. Ja
olethan huomannut, että jokaisen sivun
alapalkissa on päiväys milloin kyseistä
sivua on viimeksi päivitetty.
Jos Karhujen kotisivuilla navigointi
tuntuu vaikealta eikä jotain tiettyä asiaa
tunnu millään löytyvän, kannattaa etsiä
apua Sivukartasta. Sivukarttaan on
kirjattu kaikki sivuston sivut hierarkkiseksi listaksi, jonka avulla pääsee
kätevästi kärryille sivuston rakenteesta.
Sivukarttaan pääsee
käsiksi joka sivun
yläpalkin oikeassa
reunasta löytyvästä
linkistä.
Pihlis
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JOULULAHJAVINKKEJÄ
erityisesti vähäinen virrankulutus (paristot kestävät jopa yli sata tuntia!) ja
pieni koko (lamppu mahtuu hyvin tasMitä hankkia joululahjaksi sudenpen- kuun). Sopiva ja kätevä LED-otsatuikäiselle partiolaiselle? Seuraavassa lamppu sudenpennun käyttöön on
Karhunpoikien laumanjohtajan Mikko esimerkiksi Petzl Tikka, jonka hinta on
”Pihlis” Pihlajamäen viisi vinkkiä.
noin 35 euroa.
Viimehetken joululahjavinkkejä
sudenpennuille

1. Partiovyö
Partiovyö on osa jokaisen partiolaisen
partioasua. Vyö on ruskeaa nahkaa ja
siinä on metallisolki. Solkeen on kirjailtu partiolilja ja partiotunnus ”Ole
valmis”. Vyössä on myös kätevät ripustuslenkit, joihin voi leirioloissa kiinnittää vaikka puukon, taskulampun tai
juomapullon!
Vyö kannattaa ostaa riittävän pitkänä, jotta sitä voi käyttää aina johtajaikään asti. Partiovyön hinta on noin
16 euroa ja niitä saa Partiokaupasta.

3. Kompassi
Vaikka sudenpentuaikana ei vielä paljon
suunnistetakaan, on hyvä muistaa, että
kompassi on kartan jälkeen tärkein
suunnistuksen apuväline. Oikein käytettynä kompassi auttaa oikean suunnan löytämisessä, joten sen käyttöä
kannattaa alkaa harjoittelemaan jo
aikaisessa vaiheessa.
Partiokäyttöön soveltuva kompassi
on kestävä, selkeä ja toimintavarma,
eli useimmat kilpasuunnistuskompassit
ja digitaaliset suunnanosoittimet kannattaa unohtaa heti alkuunsa. Suden2. Otsalamppu
pennulle sopivan kompassin löytää
Otsalamppu on kätevä valaisin retki- vaikka Partiokaupasta, hinnat ovat noin
oloissa siksi, että kun valo on kiinni 15 eurosta ylöspäin.
päässä niin kädet jäävät vapaiksi.
Otsalamppu myös valaisee aina sinne, 4. Luontokirja
minne nenä näyttää, eli useimmiten Luonnontuntemus on tärkeä osa paroikeaan suuntaan.
tiota. Kaikkea ei ehdi oppimaan lauKevyeen retki- ja leirikäyttöön mailloissa tai retkillä, joten itseopiskelu
soveltuvat parhaiten niin sanotut LED- kannattaa. Parhaiten itseopiskelu sujuu
otsalamppu. LED-lampun etuja ovat kun apuna on kirja, jossa on paljon
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selkeitä kuvia. Erityisen hyödyllinen on
perusteos, joka yksissä kansissa esittelee useampia Suomen luonnon osaalueita kuten eläimiä, kasveja, geologiaa ja ilmastoa.
5. Säilytyslaatikko partiomuistoille
Sudenpentuiässä erilaisia partiomuistoja kertyy nopeaan tahtiin: retkillä tehtyjä nikkarointeja, askarteluja, retkilappusia, pieneksi jääneitä partiopaitoja ynnä kaikkea muuta. Jos näille
kalliille muistoille ei ole sopivaa säilytyspaikkaa, päätyvät ne valitettavan
usein lopulta roskiin. Hyvä idea onkin
jo heti partiouran alkuvaiheessa hankkia kestävä kannellinen laatikko, johon
tärkeät muistot saa siististi säilöttyä.
Laatikon kylkeen kannattaa selkeästi
merkata, mitä se oikein pitää sisällään,
esimerkiksi ”Mikon partiomuistoja
1988-”.
Vuosien partiossa olon jälkeen laatikosta löytyvien aarteiden tutkiskelu
voi olla todellinen aikamatka – on
ihmeellistä, kuinka pieniin esineisiin voi
liittyä niin paljon muistoja…

Joululahjavinkkejä vartiolaisille
Kun perustavara on jo olemassa ja
sudenpentulauma on vaihtunut vartioon, tarvitaan jälleen uudenlaisia varusteita. Seuraavassa partiopoikaosaston johtajan Juhis Pietilän vinkit.

1. Puukko
Sudenpentupuukko on varmasti aivan
mainio. Itsekin käytin sitä vielä vanhempana vartionjohtajanakin. Ainoa
vika sudenpentupuukossa on se, että
se on hankittu sudenpennulle. Vartiolaisen käsi on jo pykälää isompi ja
tarvitsee siksi pykälää isomman puukon. Näin säästytään vuosien varrella
viideltätosta hiertymältä ja kuudelta
haavalta.
Lisävarusteeksi puukkoon on hyvä
hankkia kovasin. Puukko on yleensä
aina hyvä teroittaa joka retken jälkeen.
2. Pakkikeitin mallia Ruotsin
armeija
Vartioikäiset viettävät paljon aikaa
metsässä. Keittimen käyttö tuntuu turhauttavalta, kun vieressä palaa nuotio.
Toisaalta aina nuotiota ei voi tai saa
tehdä. Ratkaisu löytyy Ruotsin armeijalta: pakkikeitin. Pakin voi perinteiseen tapaan ripustaa nuotiolle, mutta
silloin kun nuotiota ei ole, voi käyttää
keitintä. Toimintaperiaatteeltaan Trangiaa muistuttava pakkikeitin tulee kuljetusasennossaan melko tiiviisti pakin
ympärille, joten se ei vie juurikaan
tilaa. Myöskään painoa sillä ei merkittävästi ole. Polttimo kulkee pakin sisäpuolella, mutta on hyvä muistaa
varmistaa, ettei pakkiin pääse jäämiä
polttonesteistä.
En ole valitettavati nähnyt pakkikeitintä myynnissä missään päin Kalevaa,
mutta niitä saa tilattua internetistä. Oman
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keittimeni hinta oli neljä euroa ja kohtainen ensiapupakkaus (ja retken
johtajalla tietysti isompi), josta löytyy
postimaksuineen kympin.
perustarvikkeet, kuten laastaria ja rulla
sideharsoa. Kompakti pakkauskoko
3. Vanhat sukset
Vuosi vuodelta sukset ovat käyneet on eduksi. Ensiapupakkauksen voi omyhä kapeammiksi ja nykyiset sukset mella vaikka itse, mutta kaupallisiakin
eivät umpihangessa kanna juuri nimek- versioita on saatavilla. Hyvä esimerkki
sikään. Vielä 80-luvulla sukset olivat on Suomen Punaisen Ristin Matkailijan
selvästi leveämpiä. Partiossa liikutaan ensiapupakkaus, jonka hinta on 13,50
talvisaikaan lähinnä suksilla ja äärim- euroa.
mäisen harvoin koneella tehtyjä latuja
pitkin. Leveämmät sukset ovat siis 5. Korjausväinesarja
tarpeelliset. Varsinaisia metsäsuksia ei Ihmisiä useammin reissuissa hajoaa
kuitenkaan välttämättä kannata vielä varusteet. Siksi ensiapulaukku pitää
hankkia, sillä ne ovat melko hintavia olla myös varusteille. Valmiita korjaja viimeistään neljän vuoden kuluttua usvälinesarjoja ei juuri ole markkinoilne olisivat käyneet liian lyhyiksi. Kirp- la, mutta sellainen on melko helppo
putorilta halvalla saadut vanhemman- koota itse. Rautalangalla ja jeesusteimalliset latusukset, joihin on vaihdettu pillä pärjää jo pitkälle. Nippusiteet ja
nykyaikaisemmat siteet, kelpaavat hy- hakaneulat ovat mainio lisä. Neulaa ja
lankaa (karhunlanka todettu erinomaivin väliaikaisratkaisuksi.
seksi) tarvitsee joka toisessa reissussa.
Lisäksi on hyvä olla joitakin perustyö4. Ensiapupakkaus
Turvallisuus on tunnetusti sitä, että kun kaluja, kuten pieni ruuvimeisseli ja
jotain sattuu, mitään ei satu. Jokaisella pihdit. Kaikki tietysti kompaktisti paretkeilijällä pitäisi olla pieni henkilö- kattuina.
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1. Mikä juhla lähestyy
2. Joulun jälkeen alkaa
3. Millä hiihdetään
4. Mitä valkoista on toivottavasti maassa jouluna
5. Kuka tuo lahjoja kilteille
lapsille jouluna

6. Mitä lihaa syödään jouluna
7. Millä lasketaan mäkeä
8. Mikä alkaa koululaisilla
22.12.
9. Mitä valkoista puuroa syödään jouluna
10.Mitä pukin poro vetää perässään

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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PUUKKOSÄÄNNÖT
KUN OTAT PUUKON ULOS
TUPESTA, NIIN
- SEISOT PAIKALLASI.
- OLET VÄHINTÄÄN METRIN
PÄÄSSÄ MUISTA IHMISISTÄ
- OLET KÄSIVARREN MITAN
PÄÄSSÄ KAIKESTA MUUSTA
- VEISTELET VAIN
ASIAANKUULUVAA AINETTA
- HUOLEHDIT ROSKAT
ASIANMUKAISESTI
- VEISTELET POISPÄIN ITSESTÄSI
KUN AIOT LIIKKUA, PISTÄT
PUUKON TUPPEEN.
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VARTION
KESÄRETKI
Episodi I: Lähtö seikkailuun
Olipa kerran vartio, joka päätti lähteä
veneilemään Näsijärvelle. He olivat
päättäneet lähteä aamulla kohti Isosaarta ja viettää siellä kolme päivää.
Vartiossa oli neljä jäsentä: Matti Mainio
(Vartion VJ, ammatiltaan libristi), Viljo
Virtanen (innokas jalkapalloilija, joka
ottaa kaikkialle pallon mukaan) sekä
Martti Virtanen (Viljon veli, jääkiekkoilija) ja Ville Vilkas (tietokoneharrastaja). He kaikki olivat kokeneita
vartiolaisia ja he olivat seikkailleet paljon
yhdessä.
Alkumatka sujui hyvin, ilma oli poutainen, mutta keskipäivällä sää alkoi
muuttua. Vartionjohtaja muisti lukeneensa jostain kirjasta, että taivaalla
näkyvät pilvet tiesivät sadekuuroja,
ehkä jopa ukkosta. Eipä kulunut kauaa, kun jo aallot keikuttivat venettä jo
niin paljon, että Viljon mukana ollut

Ällikässä alkaa uusi jatkosarja, jonka
jokaisen osan kirjoittaa eri henkilö.
edellinen kirjoittaja päättää aina seuraavan osan kirjoittajan ja antaa tälle
kolme sanaa, joiden on esiinnyttävä
jutussa. Ensimmäisen osan kirjoitti
Antto Hautamäki, jolle päätoimittaja
oli antanut sanoiksi vene, pallo, ja
libristi. Annetut sanat on kursivoitu
tarinassa.

pallo putosi veteen. Tuuli nousi myrskyksi ja kuljetti venettä kuin lastua
laineilla ja salamoita iski yhtenään.
Rajuilma jatkui jonkin aikaa ja sen
mentyä ohi vartio totesi, että he olivat
eksyksissä keskellä järveä kaukana
kaikista rannoista, eikä muita veneitä
tai merimerkkejä (jotka olisivat kertoneet sen, missä vesiväylät kulkevat)
ollut näkyvissä. Onneksi he olivat kuitenkin varanneet paljon eväitä mukaan,
joten niistä ei tulisi puutetta vähään
aikaan. He eivät tienneet mitä tehdä,
joten libristi päätti etsiä mukanaan olevasta retkeilijän käsikirjasta ohjeita siitä,
mitä tehdä eksymistilanteessa.
Antto

Tarina jatkuu seuraavassa Ällikän
numerossa. Seuraavan osan kirjoittaa Mikko Pihlajamäki.
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TIESITKÖ TÄMÄN

ILVEKSESTÄ?
Ilveksen elinpiiri eli reviiri vaihtelee
kooltaan ja on 100:n ja 1000:n
neliökilometrin välillä.

1950-luvulla ilveskanta oli Suomessa
vain kymmenkunta
yksilöä.

Ilveksen jälki on
kooltaan noin
8 cm x 8 cm.

Nykyisin Suomessa on noin
1000 ilvestä.

Ilves on liikkeellä lähinnä hämärän
aikaan ja öisin.

Hämeen Partiolaisten
ensi kesän piirileirin nimi
on Ilves.

Kalevan Karhuissa toimii
vartio nimeltä Ilves.

19

Tuomo Pöyhönen
Koko nimi: Tuomo Tapio Pöyhönen
Syntymäaika: 9.4.1991
Pituus: jotain 175 kai
Paino: jotain 65...
Kengännumero: viimeks oli 42
Saappaannumero: samaa luokkaa
Lempinimet: ei ole

Kymmenen kiperää:
1. Asema Lippukunnassa: Saukon vartionjohtaja
2. Viimeisin partiotapahtuma: Lupauksenantojuhla
3. Partiounelma: partiojohtajaksi pääseminen
4. Suurin partiosaavutus: vj:ksi pääsy
5. Suosikkiyhtye: sellaista ei oikeastaan ole
6.. Hiusten pituus: noin 10 sentiä
Pieni partiohistoria
7. Opiskelupaikka: Sammon yläaste
Liittyi partioon seitsemänvuotiaana Kivisen Marian
8. Toiveammatti: joku muu kuin pummi...
laumaan. Muutamaa vuotta myöhemmin siirtyi Ilves9. Paras lehti: Ällikkä
vartioon ja sen jälkeen Mäyrä-vartioon. Aloitti tänä
10. Tulevaisuus?: sellainenkin löytyy
syksynä Saukkovartion johtajana.
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1§ Lupauksenantojuhlassa Kalevan Karhujen täysivaltaisiksi
jäseniksi tulivat seuraavat henkilöt:
Mäyrä-vartio:
Aaro Valli
Atte Valli
Riku Hyvönen
Henry Hollingsworth
Roope Kangasmäki
Ville Veikko Vainio
Severi Palmgren
Aleksi Koivisto
Saukko-vartio:
Jesse Toukomaa
Juha Kivinen

Ville Jokiharju
Pyry Keinänen
Karhunpojatlauma:
Juho Arikoski
Sakari Haapala
Ville Kakko
Erik Laranne
Tom Lokkila
Tuomas Mononen
Taavi Mustajoki
Paavo Mäkituuri

Markus Tienhaara
Jari Toukomaa
Sami Vihervaara
Jääkarhut-lauma:
Aku Kuuti
Kontionpojatlauma:
Eetu Halme
Niilo Tarvainen

2§ Fordson muutti partiomuseolle
3§ Pukkipalvelu siirtyi internet-aikaan: www.karhutunturi.net
4§ Tampereen Partiolaisten lippu sai itsenäisyyspäivänä
ensimmäistä kertaa rinnalleen myös Karhujen lipun
21

