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Lippukunta vuokraa Luosun
kämppää Ylläksellä. Hinta on
lippukuntalaisille talvisaikaan 5
euroa / hlö / vrk ja kesäaikaan
4,50 euroa / hlö / vrk. Lippukunnan ulkopuolisille hinnat ovat 6
ja 5,50 euroa. Yli 20 hengen
ryhmät neuvotellaan erikseen.
Tilaa riittää noin 50:lle hengelle.
Varustelu 50-luvun tasoa. Sähkö
tulee kämpän nurkalle.
Tiedustelut:
Antti Lyly 040 - 837 3440
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Taas on se aika vuodesta kun
ilmat alkavat taas kylmentyä ja lehdet kellastua, mutta ehdimme vielä
muistella takanamme olevaa pitkää
kuumaa kesää, josta ei ole toimintaa
puuttunut.
Perinteisen kesäleirin lisäksi lippukuntamme kunnostautui Hämeen piirin Ilves
06 -leirillä, jossa erottauduimme eduksemme (lieneekö sitten saamaamme
julkisuuteen osasyynä leirilehden toimituksessa
työskennellyt anonyymi
reportterimme). Esimerkkinä voisi mainita punaiset Ilves-lakkimme, joiden oikeaoppisen käytön
ainakin
sudarimme
omaksuivat välittömästi. Niistä tuli
melko nopeasti suurhitti, ja saimmekin suuret määrät vaihtotarjouksia
aina Kreikasta asti.
Lippukuntamme pokkasi Ilvek-

sellä myös ympäristömitalin jätteenlajittelusysteemeistä ja sai 50-vuotislahjaksi jopa nurkuvan tunnustuksen Tampereen Kotkilta lippukuntaalushousujen muodossa. Oltiinhan
tuota jo odoteltukin.
Vaan nyt on taas
syksy ovella, joten on
aika viedä sirkustemput
vintille ja keskittyä jälleen kerran olennaiseen,
eli vanhaan kunnon peruspartiointiin. Tätä kirjoittaessani vartioiden ja
laumojen toiminta on jo
pyörähtänyt käyntiin, ja
päivät kuluvat muun
muassa syksyn PPOreissua odotellessa. Ei
siis muut kuin pitkät kalsarit esiin
kaapista, rinkka selkään ja menoksi.
Hyvää alkavaa syksyä kaikille
toivottaa
Joonas
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Tiedotteita
Syyskokous pidetään toimistolla sunnuntaina 5.11. klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Isänpäivälounas su 12.11.2006 klo 12.00 15.00 Kalevan kirkon alasalissa
Aikuiset 15 euroa
Nuoret 7 - 17 v. 9 euroa
Lapset alle 7 v. ilmaiseksi
Ennakkoilmoittautumiset 9.11. mennessä
puh. 040 - 707 0145
4

Kesäleiri:
Mikä-Mikä Maa 2006
Aamulla lähdettiin matkaan kirkolta. Tämä oli hyvin erityinen leiri sen
takia, että Kalevan Suuntatytötkin
olivat mukana. Heti bussissa alkoi
ohjelma, kun Peter Pan ja Helinäkeiju tulivat paikalle. Kun he olivat
sanansa sanoneet,
lähdettiin matkaan.
Perillä meidät
vartiolaiset jaettiin
erillisiin vartioihin
ja lähetettiin omalle
haikillemme. Yö
nukuttiin Kangasjärvellä ja aamulla
jatkettiin matkaa.
Meidän vartio saapui ensimmäisinä
”Lentokentälle”,
mutta meidän piti
odottaa puoli tuntia
ennen kuin saatiin
mennä Saarijärvelle. Siispä pelasimme siinä pesistä ja oli kivaa.
Heti kun oltiin saavuttu Saarijärvelle, esiteltiin paikkoja kaikille.
Vessoja oli kolme: VC, LC ja
PuuCee. Huomasimme myös, että
ruokailukatoksen viereen oli pystytetty toinen ruokailukatos vartiolai-

sille. Siinä sitten syötiin, pystytettiin
teltat ja mentiin nukkumaan.
Yhtenä päivänä pidettiin raivoisa
pehmolelujenryöstökisa, jossa taisteltiin rajusti ja jouduttiin monesti
vankilaan. Leirillä pidettiin myös
olympialaiset, jossa soihdunkantajana toimi Elmo.
Lajia oli monenlaista, esim. ramborata ja timantinkaivelu. Vartiolaisilla oli myös kanoottikilpailu, jossa Elmon, Tuomon
ja minun joukkue
voitti ylivoimaisesti. Uintireissu sen
jälkeen ei ollut sekään pahaksi kuumana päivänä. Viimeisenä ”nuotioiltana” oli monenlaisia leikkejä, ja
pappikin kävi paikalla. Seuraavana päivänä lähdettiin sitten kotiin.
Mikko McLean
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Hyvin suunniteltu on
puoliksi purettu
rettäväksi ja sen purkaminen osoittautui todella helpoksi. Lattia nousi
paikaltaan parin neliömetrin paloissa ja projektia suoritettaessa jouduttiin irroittamaan kokonaista kaksi
naulaa.

Luosun kämpällä talkoiltiin tänäkin
kesänä. Projektina oli ison tuvan
alustan korjaaminen. Työ suoritettiin kahdessa osassa: ensimmäinen
iskuryhmä purki vanhan lattian elokuun puolessa välissä ja toinen
korjasi perustukset sekä kokosi lattian uudelleen kuukautta myöhemmin.

Termospullo
Yhtä lattiaelementtiä tutkittiin tarkemmin. Osoittautui, että se oli kuin
termospullon seinää. Villaa ei oltu
käytetty, vaan elementti piti sisällään kaksi suljettua ilmatilaa.
Maa talon alla oli noussut pai-

Vanha pintalevy revittiin säälittä
irti lattiasta. Sen alta paljastui kämpän alkuperäinen lattia. Ruotsalaiset
olivat ajatelleet loppuun asti. Kämppähän oli alunperin suunniteltu siir-
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koin aivan kiinni lattiaan, minkä
takia mutamia varsinaisten lattiaelementtien alla olleista rossipohja
levyistä jouduttiin heittämään pois.
Pääosa vanhoista osista oli kuitenkin täysin kunnossa ja ne varastoitiin pihalle.
Ylimääräinen maa-aines lapioitiin tuvan alta kottikärryihin ja siirrettiin Lompolojärven Jussin paikalle tuomaan peräkärryyn. Loppusijoituspaikka löytyi liiterin ja lammen
välisestä kosteikosta, jonne on suunniteltu uutta nuotiopaikkaa, Pyynikin Helmi -areenaa.

tiin. Mädäntyneet parrunpätkät, joille kämppä oli alunperin rakennettu,
korvattiin kyllästetyllä puulla. Tämän jälkeen vanhat elementit kannettiin ulkoa takaisin paikoilleen.
Ainoa ero vanhaan rakenteeseen
syntyi, kun rossipohjan ja lattiaelementtien välinen ilmatila täytettiin
villalla.
Varsinaisten talkooretkien jälkeen
lattia vielä maalattiin ja kalusteetkin
ovat jo löytäneet tiensä oikeille paikoilleen.

Perusta kuntoon

Teksti: Juhis
Kuvat: Sibsi

Toisen talkooretken päätarkoitus oli
koota se, mitä ensimmäisellä puret-
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ILVES 06
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ni, Pilli, Pulla, Nasu, Peppi Pitkätssu ja Täplä (joka muuten oli leirin
maskotti).
Torstaiaamuna lähdimme ensimmäiseen ohjelmalaaksoon, joita oli
monenlaisia. Sekä sudenpennuille
että vartiolaisille oli omansa. Hyviä
esimerkkejä vartiolaisten laaksoista
olivat Kädentaitolaakso, jossa harjoittelimme kädentaitoja eri materiaalien parissa ja Vesistölaakso, jossa soudimme kirkkoveneellä ja harjoittelimme erilaisia pelastamis- ja
pelastautumistapoja.
Jo toisena päivänä eli torstaina
meillä vartiolaisilla oli haikki, ja osa
savumme vartioista sai kreikkalaisten partiolaisten ryhmän mukaansa.
Haikkeja oli kolmea eri tasoa; A, B,
ja C Haikki. A-haikki
oli helpoin, C vaikein ja
B siltä väliltä. Meidän
vartiomme (Ilves) meni
B-Haikin, jolle saimme
mukaamme kahdeksan
kreikkalaista. Matkan
aikana kävi kuitenkin
ilmi etteivät vieraamme
jaksaisi kävellä koko
matkaa, joten oikaisimme ohi muutamien rastien jotta matka lyhenisi. Haikki loppui perjantai-iltana, jolloin olivat myös sudenpentujen
päättäjäiset.

Elämää Kisukka-savussa
Keskiviikkoaamuna savumme
kokoontui Kalevan kirkolle, josta
lähdimme yhdessä bussilla kohti
Padasjokea ja Ilves-leiriä.
Saavuttuamme leirialueelle ja
löydettyämme oman savumme paikan aloimme heti pystyttää telttoja
ja rakentaa tuuletus- ja rinkkatelineitä. Siinä jossain välissä kävimme
myös syömässä. Ensimmäinen päivä
kului lähinnä pystytys- ja rakennuspuuhissa, ja kun ne oli saatu valmiiksi pääsimme tutkimaan leirialuetta. Illalla olivat leirin avajaiset
joiden ohjelmassa seikkailivat Mon-
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Lauantaina oli vierailupäivä jolloin vanhemmat ja ystävät pääsivät
tapaamaan leiriläisiä. Vierailupäivä
oli myös sudenpentujen lähtöpäivä
ja he lähtivät päivän päätteeksi

kotiin. Juhlimme samalla myös Kalevan Karhujen 50-vuotissyntymäpäivää, ja savussamme
oli pientä tarjoilua vieraille.
Sunnuntaina oli leirin ohjelman kohokohta
- Suuri Maastoleikki,
jossa savussa muodostetut vartiot kiersivät
kaikkiaan 8 rastia ja
saivat rastisuoritusten
perusteella palkinnoksi
“täpliä”. Jokaisesta kylästä eniten maastoleikistä täpliä
kerännyt vartio pääsi leirin päättäjäisiin kilpailemaan täplikkäimmän
vartion arvonimestä. Meidän kylästämme kilpailemaan pääsi vartio
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nimeltä Olavit, joka tuli
meidän savustamme!
Leirin päättäjäisissä
laulettiin, huudettiin ja kilpailtiin täplikkäimmän
vartion arvonimestä. Lopultan täplikkäimmän vartion arvonimen ja pokaalin voitti tiukan kisan jälkeen Kommandokurkutvartio Häntä-kylästä. Päättäjäisten ohjelmassa tapahtui monenlaista muutakin:
Täplikkäimmän vartion
voittopokaali varastettiin,
Elvis-ilves teki comebackin ja Täplä hyväksyttiin Metsänkäviöihin. Loppujen lopuksi
Kommandokurkut kuitenkin saivat
pokaalinsa takaisin
Ilves oli kaikin puolin todella
onnistunut leiri ja siitä jäi monta
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hyvää muistoa. Nyt
eikun vaan seuraavaa Ilvestä odottelemaan!
Jeris

Kasukka-melonta
7.-9.9.2006
Isojärven kansallispuistoon on moni
karhu ja kasu tutustunut jo aiemmin.
Koska tämän vuotisista osallistujista
kuitenkin ainoastaan järjestäjät olivat käyneet alueella, päätettiin hyväksi koettua paikkaa hyödyntää taas.
Perjantaina kolme suuntatyttöä ja
kolme karhua matkasi Isojärven
läntisimpään kolkkaan ja loikkasi
kanoottiin. Järvestä löytyi vielä tutkimattomia kolkkia ja niinpä kanoottien keulat laitettiin osoittamaan
kohti pohjoisessa sijainnutta Hämepohjaa. Yöksi melottiin perinteiseen
tapaan Renusaareen.
Viimeinen Isojärven tutkimaton
kolkka muuttui tutkituksi lauantaina, kun kanootit suunnattiin kohti
rallin MM-sarjastakin tuttua kylää,
Ouninpohjaa. Pitkää ja kapeaa lahtea reunustaneet mäet kävivät yhä
matalammiksi, mitä pohjoisemmaksi edettiin. Paluumatkalla avainkysymys oli, miten on mahdollista,
että mennen tullen tuulee vastaan.

päätti jättää telttansa molemmat ovet
apposen auki ja suojautua ulkomaailmalta ainoastaan hyttysverkkojen
avulla. Yöllä unen katkaisi ainoastaan pieni sadekuuro. Yhteistyö lippukunnanjohtajan ja hänen apulaisensa välillä osoittautui varsin saumattomaksi, sillä kuin sanattomalla
sopimuksella he nousivat yhtä aikaa
istumaan, avasivat omilta puoliltaan
sisäteltan ovet, sulkivat ulkoteltan
oven sekä sisäteltan ja rojahtivat
taas täysin yhtäaikaisesti nukkumaan.
Torppa tuulessa

Sade oli tuonut tullessaan tuulen:
vastatuulen. Renusaaresta matka
jatkui vanhalle kalamajalle Luutsaareen. Kuten tavallista, se oli lukossa, joten retkeläisten oli tyydyttävä
ikkunasta tiirailuun. Viereisessä
katoksessa olleeseen veneeseen pääsi sentään tutustumaan lähemmin.
Viimeisillä voimilla saaresta päästiin myös pois ja
Saumatonta yhteistyötä
runsaan tunnin äheltämisen jälkeen auIllan hämärryttyä uni tuli hitaasti, tojen nokat suunnatmutta varmasti. Ainoa häiritsevä tiin kohti Kalevaa.
tekijä oli tukahduttava kuumuus.
Niinpä lippukuntamme ylin johto
Juhis
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Toimintakalenteri 2006
Marraskuu
1.11.
3.-5.11.
5.11.
7.11.
12.11.
12.11.
18.11.
20.11.
28.11.

TP
HP
Kaka
TP
Kaka
Kaka
HP
TP
Kaka

Pottukisa
Laumanjohtajien peruskurssi
Syyskokous
Sampo-vihjeilta
Äitikerhon Isänpäivälounas
JN
Sudenpentutapahtuma, Pälkäne
TP:n syyskokous
Lupauksenantojuhla

Kaka
TP
TP
Kaka
HP
Kaka

Ällikkä 4/06 ilmestyy
Itsenäisyyspäiväjuhla
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuus
J-riisi
Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään -06 kursseille
Karhutunturin joulupukkipalvelu

Joulukuu
vko 49
6.12.
6.12.
10.12.
15.12.
24.12.
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Tiesitkö?
Kisukka-savun kasukka-partiolainen Kuuman kesän ilves

Hard rock miau

Ilves on syönyt partiolaisen
14

Banzai

Hämeenpartiolainen

Ilves-leirin Kisukka-päähineen
käyttötapoja

Susi on syönyt punahilkan isoäidin
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Tanskalainen partiolainen HelkaHirmuinen

Onni Kullervo
Koko nimi: Onni Kullervo
Syntymäaika: En muista, mutta julkisuuteen heiluin sisähalli-pt-kisoissa Puisto-Emmauksen salissa
sunnuntaina 28.02.1993 Lylyn Jussin roikottaessa
minua kantokorvastani lahjaksi Kipparalle.
Pituus: 68 cm
Paino: 1550 g
Kengän numero: ..jaa mikä..?

Kymmenen kiperää:
1. Asema lippukunnassa: Maskotti.
2. Viimeisin partiotapahtuma: Kuvaus lehtihaastatteluun.
3. Paras partiotapahtuma: KaSuKKa-penturetki
AVP:ssä 01.03.2003, jolloin kasut toivat kaverikseni Anni Tellervon.
4. Suurin partiosaavutus: Kunniamerkkien jakaminen kodassa… se tarina kalevalaisesta maailman synnystä…
5. Mitä mieltä olet uusista partioasuista: Miellyttäviä! Saimme Anni Tellervon kanssa Minnalta ja
Nooralta uudet partiokalsarit. Varsinkin Anni
on tyytyväinen housuihin.
6. Turkin vahvuus: n.½ cm.

7. Mitä pidät saunasta ja uimisesta: Toistaiseksi
minut on puhdistettu vain imuroimalla.
8. Pesäpaikka: Pehmoleluyhteisössä sohvapöydän
alla.
9. Paras lehti: Onko muitakin kuin Ällikkä!
10. Tulevaisuus: Olen kolkkapoika ja tahdon tehdä
parhaani aikakauteni muistona.

Lyhyt partiohistoria
Olen ollut mukana tosi paljon paraateissa, sudenpentukisoissa, leireillä jne. Heti ensimmäisen yöni
vietin talvileirillä Saarijärvellä ruokailukatoksen
pöydällä Kipparan tyynynä.
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1§ Leiriromantiikkaa Ilveksellä - Onko Harri Nooran uusi salarakas?
2§ Mäkkärillä vientiä Ilveksellä - kylkiäiskolleille on aina kysyntää!
3§ Oma Kisukka-savumme esiintyi leirin lehdessä tuon tuostakin. Lieneekö tutkivalla reportterillamme Juhiksella tekemistä asian kanssa.
4§ Yön aikana hiekkakentälle noussut jättimäinen musta torni jonka päässä
leijui Sauronin Silmä herätti osassa leiriläisistä epäilyksiä Turvan
todellisista motiiveista.
5§ Kasut testasi: Buffi vastaan Kisukka-lakki. Testi oli perusteellinen
joskin sen tulokset olivat sangen odottamattomia.
6§ Partioviisauksien helmiä: Partio on paikka jossa tehdään sitä mitä ei
osata.
7§ Kalevan Karhujen tuhatvuotinen valtakunta jatkaa laajenemistaan. Tänä
vuonna lippukunnan agentteja on havaittu mm. Japanissa ja Kanadassa.
8§ Kake sai pojan! Onnea uudelle isälle.
9§ Luosun Talkoissa ehdotettua: kämppä on tehty helposti purettavaksi ja
koottavaksi joten miksei sitä siirrettäisi Luosusta Saarijärvelle remontin
ajaksi!
10§ Kun tavalliset hyttyssavut eivät riitä: Luosu Special!
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