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Ryhmässä toimiminen on olen-
nainen osa partiota, mutta kuinka
suuri ryhmän tulisi olla? Huomioi-
daanko suurleireillä yksilöä riittä-
västi? Hukkuuko identiteetti mas-
soihin? Entä pienet vartiot? Kokee-
ko yksilö oman vaikutuksensa ryh-
män toimintaan riittävän selvästi?

Jokainen koulua käynyt on var-
masti huomannut, että pienissä ope-
tusryhmissä oppii paremmin kuin
isoissa. Isossa ryhmässä on turhan-
kin helppoa kadota muiden selkien
taakse ja passivoitua. Vertailu par-
tiomaailmaan on tosin hieman on-
tuvaa, sillä uusien asioiden opettelu
on vain pieni osa partiota. Kuitenkin
voidaan päätellä, että koulutuksen
olisi hyvä tapahtua pienissä ryhmis-
sä. Toimintaa voidaan harjoittaa
isommillakin kokoonpanoilla tarpeen
mukaan.

Kouluanalogiasta päästäänkin
kevään toiseen teemaan. Olemme
paitsi partiolaisia, myös kalevalai-

sia. Kaleva rakennettiin 50-luvulla,
jolloin tänne muutti paljon lapsiper-
heitä. Kalevan väestörakenne on
näkynyt selvästi Karhujen jäsenmää-
ristä. Viime vuosina trendi on ollut
kasvava, mistä voidaan päätellä, että
Kalevassa on taas paljon lapsia.

Kalevasta löytyy myös kouluja
kaikenikäisille, joista tosin Peller-
von koulu aiotaan purkaa ja oppilaat
siirtää Sammon kouluun. Sammosta
löytyisivät näin ollen kaikki perus-
koulun yhdeksän luokkaa. Pellervon
yhteistyö Kalevanpuiston koulun
kanssa loppuisi. Olisiko tässäkin
asiassa kuitenkin parempi niin, että
koulutus tapahtuisi pienemmissä yk-
siköissä ja välillä tehtäisiin yhteis-
työtä muiden kanssa ja tutustuttai-
siin toisenlaisiin kulttuureihin? Miet-
tikää itse. Asiasta lisää internetissä
osoitteessa www.pelastapellervo.net.

Hauskaa kesää kaikille!
Juhis
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Tuki ry:n tilinumero
Ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi kerrottakoon, että Kalevan Karhujen

Tuki ry:n tilinumero on nykyisin 127730-115384.

Johtajamelonta
10.-11.6.

Tämän vuoden johtajamelonta suuntautuu Isojärven kansallispuiston
maisemiin. Retki on suunnattu vartionjohtajille ja sitä vanhemmille.

Matkaan lähdetään lauantaina kello kymmenen kololta. Paluu
tapahtuu samaan paikkaan sunnuntaina iltapäivällä. Hintaa retkellä on

10 euroa ja se sisältää ruuat sekä matkat. Maksaa sopii retkelle
lähdettäessä.

Varusteiksi kelpaa normaali yöretkivarustus. Melat ja liivit saa
lippukunnalta, jollei omia ole. Putkirinkka ja matkalaukku eivät
oikein sovi kanoottiin, mutta muuten kantolaitteella ei ole juuri
merkitystä. Reilun kokoinen reppu on hyväksi koettu. Matkan

varrella on muutama kannas, joilla on yhteispituutta runsas puoli
kilometriä.

Kokemus on osoittanut, että vesitiiviistä pakkauksesta on joskus iloa.
Aurinkorasvaa ei kannata unohtaa ja silmälasit kannattaa kiinnittää

niskan taakaa nyörillä. Yhteisten varusteiden kuten telttojen
hommaamisesta sovitaan ilmoittautuneiden kesken.

Ilmoittautumiset (viimeistään 5.6.) ja tiedustelut:
Juhis, 040 - 726 7030, juhis@kolumbus.fi
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Kesäyön vaellus
1.-2.7.2006

Arvoisa 14 vuotta täyttänyt Karhu,

Olet lämpimästi tervetullut lippukuntamme 50-vuotistaipaleen kunniaksi
järjestettävään ensimmäiseen perinteiseen kesäyönvaellukseen.

Vaellus taivalletaan 3-henkisin vartioin. Osa vaelluksen rasteista on
pakollisia tehtävärasteja, joilla on tarkat aukioloajat, ja osa

vapaaehtoisia pisterasteja. Vaelluksen pituus on vartion valinnoista
riippuen 15-30 kilometriä. Rasteilla on haastavan yllättäviä tehtäviä,

joissa parhaiten menestyneet palkitaan.

Ilmoita vartiosi (vartion nimi, vartion jäsenet ja allergiat) 22.6. klo 12
mennessä osoitteella mikko.lamminpaa@kolumbus.fi tai

puh. 050 - 355 8492. Samaan kellonlyömään mennessä on maksettava
ilmoittautumismaksu 20 euroa/vartio lippukunnan tilille: Nordea

150950-9384. Hintaan sisältyvät haastava rata, kiehtovat tehtävät,
tarkat kartat, mahtavat ruoat ja rentouttava sauna.

Lähtö Kololta lauantaina 1.7. klo 10.00 kimppakyydein.
Paluu Kololle sunnuntaina 2.7. klo 14 mennessä kimppakyydein.

Partion tulee ottaa matkaan normaali yöretkivarustus (mm. et, keitin,
ea-välineet, otsalamppu, kompassi ja puukko) sekä vedenpitävästi

pakattu digikamera ladattuine pattereineen ja muistikortteineen.

Vaellukseen voi valmistautua lukemalla taitosana-, luonto-,
partiokirjoja, suunnistamalla, uimalla, kalastamalla, patikoimalla,

tekemällä puukäsitöitä ja syömällä hyvin.
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Liikkeelle lähdettiin lauantaiaamuna
kololta kahdella autolla. Alkumatka
meni hyvin, mutta napapiirin jäl-
keen takapenkkiläiset alkoivat her-
mostuttaa. Hetken kuluttua Kippara
pysäytti auton ja passitti kaikki ulos
katsomaan tähtiä. Kun pojat olivat

vihdoin rauhoittuneet, päästiin jat-
kamaan matkaa.

Kun saavuttiin perille, ruvettiin
päättämään nukkumapaikkoja. Minä
päättelin, että Juhis tietäisi parhaan
paikan, joten menin samaan punk-
kaan kuin hän. Päättelin väärin.

Kalevan Karhujen 50-v.
talvileiri Luosussa
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Seuraavana päivänä hiihdettiin ja
ruvettiin rakentamaan lumiluolaa.
Kun luola edistyi, kaikki olivat iloi-
sia, kunnes Juhis tuli ja sanoi: ”Ai-
van liian iso.”

Muina päivinä hiihdettiin ja ra-
kennettiin sitä samaista luolaa isom-
maksi, kunnes tuli se päivä, jolloin
mentiin laskettelemaan. Ylläksen
rinteeseen tuli minun lisäkseni Visa
ja Riku, muut menivät hiihtämään.
Laskettelun jälkeen mentiin turisti-
kauppoihin. Siellä oli aika kallista,
joten paljon ostoksia ei tehty. Aa-
mulla päätettiin mennä pilkille, mutta
sitten tulikin teknisiä vaikeuksia ja
piti tyytyä mäkihyppyyn. Samana
päivänä rakennettiin kaksi lumiluo-
laa lisää, joita ei sitten käytettykään.

Sitten tuli se katastrofaalinen
aamu. Ruvettiin mittailemaan kuu-
meita ja päätettiin, että Jesse jäisi

Kipparan kanssa kämpälle ja muut
menisivät hiihtämään. Elmo oli ylä-
punkassa ja onnistui pudottamaan
ainoan kuumemittarin. Se meni
rikki. Kun lähdettiin matkaan, El-
mon ja minun piti palata takaisin
flunssan vuoksi. Illemmalla lähdet-
tiin viemään minua, Tiiaa ja Elmoa
terveyskeskukseen. Minä jäin sinne
ja muut lähtivät takaisin. No, olen
aina halunnut tutustua Kolarin ter-
veyskeskuksen vuodeosastoon. Kaksi
päivää istuin ja odotin, sitten vih-
doin minut haettiin ja voitiin lähteä
takaisin Tampereelle.

Teksti: Mikko
McLean
Kuva: Tiia Vene-
ranta

Pääsiäisenä tuli kuluneeksi 40 vuot-
ta siitä, kun Kalevan Karhut ensim-
mäisen kerran matkasivat Ylläksel-
le. Syksyllä 1965 Jaakko Kuningas,
Olli Smeds, Christian Jensen ja
Heikki Halkonen tulivat siihen tu-
lokseen, että pääsiäisenä lähdetään
Lappiin. Tovin karttaa tutkittuaan
sormi pysähtyi Ylläksen kohdalle.

“Joku oli sanonut, että siellä on iso
mäki”, muistelee Olli.

Talven mittaan suunnitelmat tar-
kentuivat ja mukaan ilmoittautui yhä
enemmän poikia. Lopulta ryhmä oli
kasvanut neljästä neljäänkymmeneen
henkeen. “Neljänkymmenen hengen
reissu on melkoisesti erilainen kuin
neljän hengen. Tarvittiin paljon polt-

Karhut 40 vuotta Ylläksellä
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topuuta ja jonkinlainen käymäläkin
olisi leiripaikalla hyvä ollut olemas-
sa. Matkustusmuodoksi päätettiin
ottaa tilausbussi”, Olli kertoo.  Lei-
ripaikka saatiin Torpan tilalta 2
kilometriä Luosusta. Metsähallituk-
selta saatiin polttopuita ja havuja
neljään talvitelttaan.

Pääsiäisenä Karhut saapuivat
bussilla Hannukaisen kylään, josta
on yhdeksän kilometriä leiripaikalle.
Tie Luosuun ei ollut aurattu, joten
bussi jäi siihen ja tavaroita alettiin
kiskoa ahkioilla kohti määränpäätä.
Noin kilometrin matkaamisen jäl-
keen alkoi takaa kuulua traktorin
ääni. “Oliskohan sillä peräkärryä”,
miettivät pojat. Hetken kuluttua trak-
tori tuli näkyviin ja voitiin todeta,

että peräkärry oli. “Oliskohan siinä
kärryssä tilaa”, kuului seuraava toi-
ve. Tilaa oli ja ahkiot saatiin kär-
ryyn. Pojat hiihtelivät traktorin pe-
rässä Luosuun ja ensimmäinen pää-
siäisretki Ylläkselle saattoi alkaa.

Karhujen 40-vuotista taivalta muis-
teltiin pääsiäisenä Luosun Pääpirtil-
lä kutsuvierasjoukon läsnä ollessa.
Tilaisudessa luovutettiin lippukun-
nan pöytäviirit Vilho Frimanille ja
Jussi Lompolojärvelle, jotka ovat
olleet korvaamaton apu kämpän yl-
läpidossa.

Teksti: Juhis Pietilä
Kuva: Seppo Sippa

Vilho ja Maire Friman
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Retki järjestettiin Aitolahden van-
hassa pappilassa 24.-26.3. 2006.

Retkelle tuli mukaan myös kol-
me vartiolaista karhunpentujen li-
säksi: Mikko McLean, sekä Tuukka
ja Topias Tolonen.

Lähdimme perjantaina Kalevan
kirkolta kello 18.00. Kun pääsimme

Karhunpentujen kevätretki
24.-26.3.2006

perille, veimme rinkat sisälle ja alkoi
maanosajako. Sitten alkoivat leikit;
pelasimme muun muassa polttopal-
loa. Kun leikit oli leikitty, pääsim-
me sisälle laittamaan sänkyjä kun-
toon. Sen jälkeen söimme erittäin
hyvää pitsaa, ja kun pitsat oli syöty,
oli iltapesujen aika. Iltapesujen jäl-
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keen menimme nukkumaan ja Ma-
ria luki meille iltasadun Afrikan
eläimistä, muun muassa nenäapi-
noista.

Kun heräsimme aamulla klo 7.30,
(Siis herätys oli klo 7.30, mutta
heräsimme kaikki alle 7.00.) mietis-
kelimme hetken ja nousimme sitten.
Vartiolaiset saivat erikoistehtävän
johtajien huoneesta: johdatamme
karhunpentuja rastiradalla.  Seuraa-
vaksi menimme syömään perinteistä
puuroa. Ja kun puuro oli vatsassa,
lähdimme pihalle. Siellä sitten lei-
kimme leikkejä ja olimme muuten-
kin ulkona. Menimme sisälle, ja kun
olimme olleet sisällä hetken, oli

ruokailu kello 12.00 ja
ruokana oli tällä kertaa
wokkia ja nuudeleita.

Sitten menimme
pihalle, kokoonnuim-
me maanosaryhmiin ja
lähdimme rastiradalle.
Matka oli noin 2 kilo-
metriä pitkä ja sillä oli
5 rastia. Kun saavuim-
me talolle ja menimme
sisään, meillä oli ruo-
ka. Ruoan jälkeen
Tuukasta tuntui kuu-
meiselta ja pahaksi
onneksemme hänellä
myös oli kuumetta.
Menimme sitten leik-
kimään ja Tuukka jäi

sisälle. Leikimme erittäin hauskoja
leikkejä, ja kun tulimme sisään,
söimme hampurilaiset.

Hampurilaisten jälkeen oli iltaoh-
jelman aika. Siellä oli Sputnikkia,
Australian mainontaa ja turistiop-
paita. Esitysten jälkeen paikalle tuli
kiinan keisari Zthimo. (Taas niitä
väännelmiä Timosta.) Hän tykkäsi
teestä erityisen paljon. Iltaohjelman
jälkeen menimme nukkumaan, ja
tällä kertaa Maria luki meille Etelä-
Amerikan eläimistä, muun muassa
yöapinoista. Ja silloin se tapahtui;
kellot ovat kesäisiä…

Herätys tapahtui 8.15. (siis kesä-
aikaa.) Eli oikeasti heräsimme 7.15.
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Sitten menimme syömään corn fla-
kesseja, hyvää oli. Sitten jakaannut-
tiin maanosaryhmiin, oli sisä- ja
ulkorastien vuoro. Vartiolaiset joh-
tivat joitain rasteja ja minä johdin
ulkoleikki rastia Mikko Pihlajamäen
kanssa. Rastien jälkeen vartiolaiset
saivat maalata savipurkit ja istuttaa
siemenet niihin. Mitään ei ollut
tapahtunut, ja minulta (vahingossa)
juuttui sormi saviruukkuun sitä
maalatessani. Sitä ei saatu pois, joten
se rasvattiin ja otettiin väkisin pois

sieltä. Kun kaikki oli hyvin, oli
ruoka ja tällä kertaa ruokana oli
pastaa. Ruoan jälkeen pakattiin rin-
kat, siivottiin talo ja lähdettiin kohti
Kalevan kirkkoa.

Siinä oli mukava viikonloppu Ka-
levan Karhujen osal-
ta.

Teksti: Topias To-
lonen
Kuvat: Mikko Pih-
lajamäki
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Suoritusreissu
21.-23.4.2006

Myöhäinen kevät aiheutti muutoksia
suoritusreissun suunnitelmiin. Alku-
peräisen suunnitelman mukaan en-
simmäinen yö piti viettää laavuissa
Kangasjärvellä ja toinen puolijouk-
kueteltoissa Saarijärvellä. Lunta oli
kuitenkin vielä liikaa Kangasjärvel-
le kävelemiseen, eikä talvitelttojen
raahaaminen Saarijärvellekään on-

nistunut, joten molemmat yöt laa-
vuiltiin Saarijärvellä.

Lauantain ohjelmassa oli lyhyt
haikki, jonka aikana suorittajat pää-
sivät esittelemään taitojaan muun
muassa ensiavussa ja Suomen lipun
käytössä. Vaikka jäätilanne olisikin
ollut otollinen, ei jäistäpelastautu-
mista tentattu kuin teoriassa. Eräät
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lippukuntamme jäsenet (eivät suo-
rittajia, eivätkä edes retkelle osallis-
tuneita) nähtiin tosin testailevan
suksilla Tokamoiden jäiden kestä-
vyyttä. He säilyivät nipin napin
kuivina.

Suorittajat yritettiin eksyttää To-
kamon ja Saarijärven väliseen maas-
toon, minkä jälkeen tehtävänä oli
päästä takaisin kartalle. Se onnistui-
kin lähes kaikilta mallikelpoisesti.
Vain jos kartta oli pysynyt taskussa
koko haikin ajan, tuotti tehtävä
vaikeuksia. Sen sijaan tietämys siitä,
kuinka tulisi menetellä, jos sijaintia
ei tiedettäisi, oli melkoisen hakuses-

sa. Vain yksi suorittaja älysi lähteä
suunnalla Paalijärventielle.

Partiohistoriaa testattiin tehtäväl-
lä, jossa tapahtumia, paikkoja ja
aikoja piti yhdistellä toisiinsa. Teh-
tävä aiheutti joillekin hienoisia on-
gelmia, mutta meni pääsääntöisesti
hyvin. Ensimmäinen partioleiri siis
ei yrittänyt syödä prinsessaa.

Kädentaitoja testattiin rakentamal-
la älykkyyspeli, jossa kaksi naruilla
yhdistettyä puupalikkaa piti irottaa
toisistaan kapinetta rikkomatta. Toi-
silta sujui rakentelu, toisilta irroitta-
minen ja useimmilta molemmat.

Toiminnantäyteisen päivän jäl-
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Suoritusreissuss kolmannen
luokan läpäisivät seuraavat

henkilöt:

Ville Jokiharju
Juha Kivinen

Riku Hyvönen
Roope Kangasmäki

Aaro Valli
Atte Valli

Ville-Veikko Vainio

keen oli tietysti vuorossa sauna sekä
iltapala. Tikkulihapullat paistuivat
nuotiolla enemmän tai vähemmän
kypsiksi. Aamusella tuli todettua,
että rakovalkean raossa tämä herkku
onnistuu huomattavan hyvin.

Kaikki kokelaat selvisivät luok-
kasuorituksistaan kunnialla. Kolman-
nen luokan luokka-
merkit jaettiin Yrjön-
päivänjuhlassa.

Teksti: Juhis Pietilä
Kuvat Mikko Pih-
lajamäki
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Toukokuu
vko 18 Kaka Ällikkä 2/06 ilmestyy
4.5. TP Suunnistusilta
7.5. HP Maakunnallinen partioparaati
9.5. TP Yrjönviesti
13.5. Kaka Saarijärven talkoot
13.5. SP JOTT - Jamboree On The Trail
14.5. Kaka JN
18.5. Kasukka Sudenpentujen olympialaiset, toimintakausi päättyy
20.-21.5. HP Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa ja sininen ja punainen sarja
21.5. TP Kaatuneiden muistopäivä
27.5. SP SM-kevätkisa Poiskotti, Tampere
31.5. HP Viimeinen ilmoittautumispäivä syksyn kursseille

Kesäkuu
4.6. TP Puolustusvoimien lippujuhla
7.6. TP Johtajahuolto / kauden päättäjäiset / kesän aloitus (K-18)
10.-11.6. Kaka Johtajien melontaretki
11.6. Kaka K-riisi
15.-18.6. Kasukka Kasukka-kesäleiri

Heinäkuu
1.-2.7. Kaka Kesäyön vaellus
7.-9.7. Kasukka Kasukka-melonta
21.-25.7. HP Ilves 06 -rakennusleiri

Elokuu
26.7.-3.8. Hp Ilves 06 -piirileiri, Padasjoki
4.-7.8 Hp Ilves 06 purkuleiri
10.-13.8. TP VJ-kurssi
13.8. Kaka JN
23.8. Kaka Aloituskokous, syksyn toiminta alkaa
vko 35 Kaka Ällikkä 3/06 ilmestyy

TP Partiopäivä Viikinsaaressa

Toimintakalenteri 2006
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Syyskuu
1.-3.9. Kasukka “VJ”-kurssit
8.-10.9. SP Partiolaisten pyhiinvaellus
9.9. SP Suunnistusmestaruuskilpailut
10.9. Kaka JN
12.9. TP Aluetapaaminen
15.-17.9. TP + SRK Sinikettu
15.-17.9. TP + SRK Tulikettu
16.9. HP Leikkikurssi
22.-24.9. Kasukka Kasukka-Pt, Rajala
23.-24.9. HP Rastipäällikkökurssi
29.9.-1.10. HP Viestikurssi
29.9.-1.10. HP Partiolaisten ensiapukurssi
29.9.-1.10. SP Vaeltajatapahtuma 006

Lokakuu
1.10. TP Harhahetki
6.-8.10. HP + TP VJ-jatkokurssi
6.-8.10. HP Laumanjohtajien peruskurssi
7.10. Kaka Saarijärven talkoot
8.10. Kaka JN
12.10. TP LJ-vihjeilta
13.-15.10. YTP Sampokurssi, Satakunta
13.-15.10. YTP Lippukuntakurssi, Varsinais-Suomi
14.-15.10. Kaka Karhunpentujen syysretki, Aitolahden vanha pappila
14.10. SP Valtakunnallinen sudenpentujen retkipäivä
15.10. Kasukka Kasukka-johtajisto, klo 16 Kalevan kirkolla
18.-20.10. SRK Seurakuntien sudenpentuleiri
18.-20.10.  Peruskoulujen syysloma
21.-22.10. SP JOTA - Jamboree on the Air
21.-22.10. SP JOTI - Jamboree on the Internet
21.-22.10. SP SM-syyskisa “Karhunkierros VIII”, Satakunta
25.10. Kaka Ursulakisa
27.-29.10. Kaka PPO-reissu
27.-29.10. HP K-15 vaeltajatapahtuma
29.10. HP HP:n syyskokous



17

NUMEROILLA LEIKITTELYÄ

ARVAA TAI LASKE
POLIISIN JÄRJESTYS-

NUMERO.

KOETA ARVATA
KANTTORIN LEMPI-
VIRREN NUMERO.

LASKE NUMEROT YH-
TEEN NIIN SAAT SEL-

VILLE MIEHEN IÄN.

KOETA SAADA MYÖS
TÄMÄN HÄMMENTY-
NEEN MIEHEN IKÄ

SELVILLE.

Oikeat vastaukset: a) 278, b) 313, c) 40 v., d) 61 v.
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Koko nimi: Antto Iisakki Hautamäki
Syntymäaika:  22.4.1978
Pituus: 178 cm
Paino:  67 kg
Kengännumero: Täytyy tarkistaa, aikalisä... Lenkkari on 42,5.
Saappaannumero:  Saapas on Ahmankadulla tällä hetkellä.
Lempinimet:  Ei ole varsinaisia lempinimiä.

Antto Hautamäki

Kymmenen kiperää:
1. Asema Lippukunnassa: LPKJ
2. Viimeisin partiotapahtuma: Yrjönpäivänjuhla, jollei

suunnittelukokouksia lasketa.
3. Partiounelma: Partiounelma on se, että on itse hyödyksi

muulle lippukunnalle ja kehittyy itse
samalla.

4. Suurin partiosaavutus: Eiköhän se liene nykyisen aseman
saavuttaminen.

5. Suosikkiyhtye:  Ei ole varsinaista suosikkiyhtyettä.
sanotaan vaikka Irwin Goodman.

6.. Hiusten pituus:  Minula taitaa olla lyhyet tai keskipit-
kät. Taitaa olla määrittelykysymys. Kyllä on
lyhyet.

7. Työpaikka:  Tällä hetkellä ei ole. Työnhaku päällä.
(toim. huom. Antto valmistui juuri diplomi-
insinööriksi.)

8. Toiveammatti: Ohjelmoija.
9. Paras lehti: Tekniikan maailma, Ällikkä.
10. Tulevaisuus?: DI:nä jossain alan firmassa.

Pieni partiohistoria

Liityin Kalevan Karhujen Vaeltavat Kar-
hunpennut laumaan 80-luvulla ja stten
siirryin Kettu-vartioon. Tämän jälkeen
etenin kalustonhoitajasta toimiston-
hoitajaksi. Sitten olin muutaman vuo-
den LPKJa:na ja vuonna 2006 rupesin
hoitamaan LPKJ:n pestiä.
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Vartion kesäretki

Episodi 3: Pakki sekaisin!

Tapahtui viime kerralla: Partiotaito-
jen avulla vartio alkoi päästä jyvälle
siitä missä he olivat eksyttyään
purjehdusretkellä Näsijärvellä. Kaik-
kia ongelmia ei ole vielä kuitenkaan
ratkaistu...

Käytettävät sanat: säde, pakki, par-
mesaanijuusto

Aurinko langetti viimeisiä säteitään
järven tummaan pintaan. Matti yritti
miettiä mihin suuntaan vartion kan-
nattaisi purjehdustaan jatkaa. Yht-
äkkiä Viljo alkoi vaikeroida vat-
saansa pidellen. “Viljon pakki on
aivan sekaisin” totesi Martti synkkä
ilme kasvoillaan. “Se parmesaani-
juusto, jota söimme evääksi taisi
olla pilaantunutta”.

Matin ilme synkkeni entisestään.
Jos he eivät pian saisi apua, heillä
kaikilla saattaisi olla ruokamyrky-
tys. “Meidän on purjehdittava sinne
maatilalle, josta puhuit.” Martti

nyökkäsi ja yritti rauhoitella Viljoa,
joka edelleen vaikeroi tuskissaan.

Vartio lähti purjehtimaan kohti
koillisrantaa illan edelleen hämärty-
essä. Kun pojat miltei jo olivat
menettäneet toivonsa näkyi tummi-
en kuusikkojen välistä valonpilkah-
dus. “Me pelastuimme”, huusi Ville
huojentuneena, sillä hänkin alkoi
tuntea jo ruokamyrkytyksen ensioi-
reet. Vartio rantautui maatilan aave-
maiseen rantaan ja Ville lähti hake-
maan apua maatilalta.

Ville juoksi kohti maatilaa niin
nopeasti kuin pystyi. Kun hän oli jo
aivan maatilan vieressä valo ikku-
nassa sammui. Ville pysähtyi huo-
hottaen. Pöllö huhuili jossakin kau-
kana. Yö oli laskeutunut.

Timo Bredenberg

Seuraava kirjoittaja:
Risto

Käytettävät sanat:
rekursioyhtälö, kau-
hu, Simo
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Mäyrä eli metsäsika on
ahman jälkeen suurin Suomessa

elävä näätäeläin.

Mäyrän elinalue on yleensä
lehti- tai sekametsää.

Mäyrän luolat
voivat ulottua monen metrin syvyy-
teen ja niitä voidaan käyttää vuosi-

kausia tai jopa
vuosisatoja

Mäyrä on
kaikkiruokainen. Se syö pieniä
nisäkkäitä, sammakoita, kaste-

matoja, viljaa, marjoja, hyönteisiä,
lintuja,munia ja matelijoita.

Mäyrä liikkuu
pääasiassa öisin, mutta kesällä se
voi olla liikkeellä valoisaankin

aikaan.

Tiesitkö tämän
MÄYRÄSTÄ?

Vuosittain
metsästetään

 6 500 – 9 000
mäyrää.
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1§ Mikko (K.) sai työpaikan!

2§ Partiohistoriaa kirjoitettiin usiksi suoritusreissussa: “B-P kuoli
Brownsean saarella, minkä jälkeen ensimmäinen partioleiri yritti
syödä prinsessan!?!?!?”

3§ Pitkään jatkunut Karhujen TTY:n valloitus hidastui, kun Antto
valmistui diplomi-insinööriksi.

4§ Juhiksesta tulee (ehkä...kai...) eräopas, Pihliksestä ei :-(

5§ Karhujen ja Kasujen Tassu-twister osallistuu Twister-kisan tyylik-
käin twister -sarjaan. Tekijätiimi on jo lähes varma voitosta.
Saapa nähdä miten käy...

6§ Paraatissa lippukuntalaisille jaettiin ansiomerkkejä seuraavasti:
Vili Nissinen: II-luokan Mannerheim-solki
Mikko Kivinen: II-luokan Mannerheim-solki
Juha Sibakov: Hämeen Partiolaisten hopeinen ansiomitalli

7§ Vili saa lakin! Ä-toimitus onnittelee.

8§ Karhut sijoittuivat tänä vuonna paraatin marssikilpailussa kolman-
neksi, ja kiertopalkinto matkasi toimistolta Kotkille. Vakaa aiko-
mus on palauttaa pysti vuoden päästä entiselle paikalleen.


