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män kuin tarpeeksi tekemistä, ja
siitä taakasta leijonanosan saavat
harteilleen suurjuhlan tiedotusvastaavamme Mikko Kivinen, sekä
Kasujen Minna Pihlajamäki.
Vaan ei kukaan karhua yksin
painissa voita, ja sama pätee myös
Suurjuhlan järjestelyihin. Koittakaamme siis auttaa arvon aisankannattajiamme niin paljon kuin mahdollista, etteivät he vallan musertuisi taakkansa alle. Jo pelkästään se,
että ilmoittautuu tapahtumaan ajoissa ehkäisee stressiä tehokkasti, ja on
varmasti paljon muitakin asioita
joissa apua tullaan kaipaamaan. Tätä
ennen on kuitenkin aika rauhoittua
hetkeksi joulun viettoon, ja haluankin toivottaa kaikille lukijoille rauhallista joulua ja hyvää
uutta vuotta.

Uusi vuosi lähtenyt käyntiin
melko hiljaisesti partiotoiminnan
osalta, mutta allekirjoittaneella sitäkin räväkämmin yksityisellä puolella. Tästä syystä joulu-Ällikän ilmestyminenkin lykkäytyi tänne maaliskuun alkupuolelle, ja siispä haluaisin pyytää kömmähdystäni lukijoiltani anteeksi japanilaisittain kumartamalla.
Nyt on kuitenkin aika antaa menneiden mennä menojaan ja keskittyä
uuden vuoden tuomiin haasteisiin,
jotka tulevatkin tänä vuonna olemaan melkoisia. Viittaan tietenkin
tulevaan partioliikkeen 100-vuotispäivän kunniaksi järjestettävään
Suurjuhlaan, joka järjestetään täällä
Tampereella. Tämä on kätevää meille
tamperelaisille, sillä juhla pidetään
käytännössä kotiovellamme, mutta
ei tämä sitä tarkoita että sen järjestämisestä tulisi yhtäkkiä helppoa.
Pelkästään oman lippukuntamme
osalta juhlassa tulee olemaan enem-

Joonas
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YLLÄKSELLE PÄÄSIÄISENÄ
Kalevan Karhujen Ylläs-toimikunta järjestää perinteisen laskettelu- ja
hiihtoreissun Ylläkselle 4.-10.4.2007. Retki soveltuu hyvin partiojohtajaikäisille, aikuisille sekä lapsille vanhempiensa mukana.
Lähtö Tampereelta keskiviikkona 4.4. kello 18 kololta Ilmarinkatu 37.
Paluu Tampereelle samaan paikkaan tiistaina 10.4. kello 06 mennessä.
Retken hinta on Karhuilta ja Kasuilta 170 euroa, ja muilta 180 euroa.
Hintaan sisältyvät:
* Matkat Tampereelta Ylläkselle sekä kuljetus joka päivä kämpältä
rinteisiin.
* Majoitus Luosun pääpirtillä
* Aamiainen, päivällinen ja iltapala
* Sauna päivittäin
Paikan varaus retkelle varmistuu maksamalla osallistumismaksu tilille:
Kirsti Nurminen 573226-20118372. Maksutietoihin osallistujan nimi,
osoite ja puhelinnumero. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita
mahdollisista eritysruokavalioista. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Majoituspaikkana on siis Luosun pääpirtti, joka tarjoaa viisikymmenluvun pihapiirin ja mukavuudet. Kämpän valaistus hoidetaan 12V akkuvirralla. Matkapuhelinten lataaminen onnistuu nykyisin ulkorakennuksessa.
Pihapiirissä on ulkopuusee. Majoitustiloina on käytössä iso työmiesten
yhteismajoitushuone sekä pienempi hevosmiesten huone. Varusteiden
kuivaamiseen on käytössä erillinen kuivaushuone. Asukkaat huolehtivat
itse huoneittensa uunien lämmityksestä päivittäin. Isännät lämmittävät
saunan ja huolehtivat ison tuvan öljykamiinan lämmittämisen. Ruuat
valmistaa emäntä.
Löytöpalkkio on yhä voimassa. Sinä joka olet osallistunut retkellemme
aikaisemminkin, kun etsit uuden, ilmoittautuessaan nimesi ilmoittavan
osallistujan saat retkellä palautusta 10 euroa.
Lisätietoa reissusta saa Kirsti “Kippara” Nurmiselta 040 - 540 2792.
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Kokouskutsu
Karhujen vuoden 2007 kevätkokous pidetään toimistolla sunnuntaina 25.3. kello 18:00 alkaen.
Käsiteltäviä aiheita ovat
- viime vuoden tilinpäätös
- viime vuoden toimintakertomuksen vahvistaminen
- tuleviin HP:n ja TP:n kokouksiin osallistuvien
johtajien valinta
- vuoden 2008 jäsenmaksun vahvistaminen

Luosun talkoot
Luosussa talkoillaan taas kesäkuun alkupuolella. Ohjelmassa on
perustusten korjaus siltä osin kuin sitä ei vielä ole tehty ja katon
uusiminen. Talkoolaisilla ei siis tarvitse olla sunnatonta rakennusteknistä tietämystä, vaan riittää jos lapio ja vasara pysyvät
kädessä.
Innostuneet tai muuten joutilaat ottakoot yhteyttä Juhikseen,
puh. 040 - 726 71030
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PPO- reissu
Tämänsyksyinen PartioPoikaOsaston reissu oli osallistujamäärältään melkoinen menestys. Edellisvuoden kourallisen sijaan reissussa
oli tällä kertaa mukana yhteensä 22
urheaa Karhua: 12 johtajaa, vj:tä ja
vaeltajaa ja 10 vartiolaista.
Reissuun lähdettiin perjantaina

Ilmarinkadun kololta. Autokyytien
järjestely sujui helposti, kiitos siitä
avuliaille johtajille ja vanhemmille.
Saarijärvellä päästyämme ilta kuluikin sitten puolijoukkuetelttojen pystyttämisessä, polttopuiden kantamisessa, kipinämikkoasioiden opettelussa ja kamiinamakkaroita paistel-
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lessa. Illan kuluessa alkoi pikkuhiljaa tuntua
merkkejä säätiedotuksissa luvatusta syysmyrskystä…
Lämpimässä mutta
varsin kovaäänisesti tuulessa lepattaneessa teltassa yö sujui kommelluksitta. Aamulla teltasta ulos kömpineitä retkeläisiä odotti varsin
talvinen näky, kun syysmyrsky oli tuonut mukanaan talven ensilumen. Lumessa ja tuiskussa sitten keittelimme
aamupuuroa ja valmistauduimme päivän vaellukselle.
Päivän aikana vaeltajat pääsivät
kokeilemaan normaalin vaeltamisen
lisäksi köysiradalla liukumista, ojan
ylistystä A-pukilla, luonnontunte-

musta, ET:n pystytystä ja ilmakivääriammuntaa. Illalla saunan jälkeen
saimme syödäksemme maittavaa loimulohta.
Sunnuntaiaamupäivä kului leirin
purkamisen merkeissä. Takaisin
kololla olimme hyvissä ajoin ja
monen johtajan voimin telttojen
kuivumaan ripustaminen ja muukin
jälkihuolto hoitui
vikkelästi ja helposti.
Teksiti: Pihlis
Kuvat: Pihlis ja
Juhis
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Sudenpentujen
Mowgli- retki
Aitolahden vanhaan pappilaan
14.-15.10.2006
Lauantaiaamuna 14.10. kokoontui reipas joukko sudenpentuja johtajineen Kalevan kirkolle lähteäkseen retkelle Aitolahden vanhaan
pappilaan. Sää ei oikein suosinut
retkeilijöitä, sillä koko päivän satoi
vettä, mutta se ei tahtia haitannut.
Matka taittui sujuvasti linja-autolla
ja loppumatka kävellen.
Perillä odotti jousipyssyn teko.
Kaikki saivat kuorittua kaaripuun ja

laitettua narun kiinni. Nuolia ehdittiin tehdä vasta iltapäivällä.
Maittavan lounaan jälkeen oli
sisällä erilaisia Mowgli -aiheisia
rastitehtäviä. Yhdellä rastilla muovailtiin oman pentueen tunnusta.
Muovailun tuloksena saatiin erilaisia Mowgleja, Baloo–karhuja,
Baghera–panttereita Shere Kan -tiikereitä ja Kaa-käärmeitä. Toisella
rastilla mietittiin onko kaverin kiu-
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saaminen mukavaa. Kolmannella
piirreltiin viidakon eläimiä.
Päivämehun jälkeen lähdettiin
pentueittain ulos etsimään kadonnutta aarretta ja auttamaan sudenkuoppaan pudonnutta Mowglia. Lisäksi mietittiin mitä ihmisten luontoon jättämille roskille pitäisi tehdä,
opittiin tunnistamaan juomapaikalla
käyneiden eläinten jälkiä ja ja opittiin Baloo–karhulta mitä kasveja ja
marjoja voi syödä. Vielä ennen
päivällistä ehdittiin vuoleskella jousipyssyyn nuolia ja nopeimmat ehtivät testata ampumataitoaan ja nuoltensa lentokykyä. Kyllä
niillä nuolilla ja pyssyillä
viidakossa olisi pärjännyt.
Päivällisen jälkeen pidettiin pieni lepotauko,
jonka jälkeen alettiin harjoitella “iltanuotio-ohjelmaa”. Sään pakottamana
ohjelmat esitettiin sisällä,
mutta harjoittelun välissä
pentueet kävivät paistamassa makkaraa pihan
nuotiolla. Esitysten jälkeen
kaikki olivat niin väsyneitä, että oli aika mennä
iltapesulle ja nukkumaan.
Sunnuntaiaamuna herättiin kahdeksan jälkeen
aamupalalle ja nostamaan
lippua. Ennen tavaroiden
pakkaamista ja siivoamis-

ta purettiin energiaa ulkona leikkimällä ja juoksemalla. Lounaaseen
mennessä kaikkien tavarat olivat
repuissa ja huoneet siivottuna, joten
ruuan jälkeen pääsimme hyvillä
mielin lähtemään kotiin. Kirkolla oli
vielä löydettävä parille muovikassillisella tavaroita oikeat omistajat.
Onneksi vanhemmat
vähän auttoivat tässä hommassa.
Teksti: Maria
Kuvat: Pihlis
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Vartion kesäretki
Episodi 4: Kauhua
öisessä metsässä
ennen kuin vatsanväänteet lamaannuttaisivat hänetkin. Ville haparoi
seinän luo ja lähti sitä tunnustellen
kulkemaan kohti ovea. Matka tuntui loputtoman pitkältä, vaikka hän
muisti vanhastaan oven olevan vain
joidenkin metrien päässä ikkunasta.
Seinustalla olevat kivet
iskivät
Villeä ilkeästi nilkkoihin, ja joitain
kertoja hän menetti tasapainonsa
Käytettävät sanat: rekursioyhtä- liukkaalla mudalla. Öisen metsän
hiljaisuuden rikkoi vain Villen oma
lö, kauhu, Simo.
huohotus ja yhä kiihtyvät sydämen
Ville Vilkas seisoi yksin säkki- lyönnit.
pimeässä. Juuri sammunut ikkunan
Äkkiä Villen käsi osui ovenkarvalo oli vienyt häneltä pimeänäön,
mutta hänen mielessään päilyi ikku- miin. Uuttaa puhtia saaden Ville
naan hetkeä aiemmin piirtynyt varjo. haparoi ulko-oven kahvan käteensä.
Oliko se vain hänen vilkkaan Hän oli juuri kääntämässä sitä, kun
mielikuvituksensa tuotosta vai kat- sisältä kuului kaamea huuto: “Aaseliko joku häntä nytkin mustan aaargh!”
ikkunalasin läpi?
Ville jäykistyi kauhusta. Villit
ajatukset
kulkivat ristiin rastiin
Äkillinen vihlaisu vatsassa rikkoi
Villen ajatukset. Oli toimittava, hänen päässään. Oliko maatilan
Tapahtui viime kerralla: Pilaantunut
juusto aiheutti eksyneen vartion
jäsenille vatsanväänteitä - kenties
ruokamyrkytyksenkin!
Illan
pimetessä vartio päätti laskea maihin
koillisrantaan. Muu vartio jäi
veneelle kipujen kouriin Villen
lähtiessä hakemaan apua läheiseltä
maatilalta.
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omistajalle Simolle sattunut jotain?
Vai oliko Simo, tuo mukava mies,
joka aina antoi luvan yöpyä maillaan ja vieläpä kertoi parhaat leiripaikat - olisiko hän tekemässä
jotain kauheaa? Kenties ikkunassa
näkynyt varjo olikin Simon hahmo
hänen odottaessaan Villeä!

kin vielä tehdä hieman matematiikan harjoitustehtäviä. Kytkin himmeän lukulamppuni päälle ja koitin
ratkaista erästä ilkeää rekursioyhtälöä. Päätin viime talvena jättää
nämä viljelyshommat ja kouluttautua matematiikasta maisteriksi. Tuo
yhtälö oli kuitenkin niin vaikea
käsittää, että raivostuin ja heitin
Ikuisuudelta tuntuvan hetken ja koko kirjan suutuspäissäni seinään.”
mitä moninaisempien kauhuskenaarioiden jälkeen Ville muisti tuskai“Erityisen mielenkiintoista”, saset vartiotoverinsa. Hänen oli ryh- noi Ville, “mutta koko vartiomme
distäydyttävä! Niinpä hän käänsi on vatsataudin kourissa tuolla järpelottomasti kahvaa, ja ovi avautui ven rannassa, ja tarvitsemme apuanaristen. Talon sisätilat näyttivät si!”
vieläkin pimeämmiltiä ja synkemmiltä kuin ympäröivä metsä. Ville
Pilvet olivat rakoilleet keskustekoputti avaamaansa oveen ja huhui- lun aikana, ja metsässä näki nyt
li: “Haloo! Oletteko kotona Simo- melko hyvin kuun ja tähtien loistaherra?”.
essa mustalta yötaivaalta. Ville lähti
Simon kanssa tyytyväisenä juokseHetken Villestä jo tuntui, ettei maan kohti rantaa, mutta jo kaukaa
mitään tapahtuisi, mutta valot syt- hän näki, että siellä oli tapahtumastyivätkin, ensin veireiseen huonee- sa jotain perin kumseen ja sitten eteiseen. Heti valon mallista.
perässä eteiseen tuli maatalon isäntä
Simo.
Risto
“Oletteko kunnossa”, Ville huu- Seuraava kirjoittaja:
dahti.
Vili
Simon kasvoille levisi hymy ja Käytettävät sanat: muksahdus, piihän vastasi: “Olenhan toki! Olin lotajuinen, inflaatio.
vain juuri menossa yöpuulle ja
sammuttanut valot. Ajattelin kuiten11

KARHU - 50 -mitali
Kaukaa viisaat KaKan johtajat ostivat lippukunnalle vuonna 2001
Suomen tasavallan 50-pennin kolikoita. Niinpä Kalevan Karhujen juhlavuoden 2006 kunniaksi voidaan kaikille Ällikän lukijoille tarjota KARHU
- 50 -mitali. Kiitos, kyllä kestää! Ole hyvä vaan! (Lehden verkkoversiosta
näet, että asiaankuuluva nauha on vihreävalkoinen.)
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Kasukkamessuilua -07
Oli vihdoin minunkin aikani osallistua messuun. Tulin paikalle kerrankin ajoissa toimittamaan vartiolaisten apua äitikerhon aherrukselle
kuten asiaan kuuluu... Auttaminen
sujui mukavasti istuskellessa.
Messun aikana oli sitten pakollista uskonnollista häröilyä ja muutama mukava näytelmä. Erikoismaininnan saa lammas ja paimen näytelmä (olikohan se ainoa?). Laulamisen voisi ensikerralla jättää
vähemmälle.
Lopuksi sitten pistohuovutettiin
lampaita: Aluksi taiteltiin rautalangasta jonkinlainen tukiranka ja sitten huovutettiin siihen päälle. Kokemuksesta voin sanoa, etä ne joilla

oli tukiranka (kaikki muut paitsi
minä) saivat hienon lampaan ja ne
joilla ei ollut tukirankaa saivat jotain aivan muuta.
Lampaiden teon aikana jotkut kävivät jo syömässä äitikerhon tarjoamia leipiä, osa katosi koteihinsa ja
loput sitten söivät myöhemmin.
Jotenkin hassusti sitten tapahtui
niin, että olin viimeinen paikalla
oleva vartioston edustaja ja joudin
roudaamaan tuolit
tavanomaisille paikoilleen (Ensikerralla livahdan sitten
nopesti ulos).
Elmo

Laskiaisrieha 20.2.
Laskiaistiistaina Karhujen ja Kasujen sudenpennut lähtivät laskemaan mäkeä Saukonpuistoon. Sää
oli melko kylmä, mutta kaikki viitisen kymmentä osallistujaa laskivat
mäkeä urheasti, ja riemua riitti.
Laskun jälkeen palattiin Kalevan

kirkolle nautiskelemaan Äitikerhon
tarjoamaa herkullista laskiaspullaa ja
lämmintä mehua.
Risto
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Toimintakalenteri 2007
Tammikuu
1.12.-31.3.
1.1.-30.4.
Vko 2
14.1.
18.1.
26.-28.1.
26.-28.1.
31.1.

HP
HP
Kaka
Kaka
TP
TP + SRK
YTP
Kasukka

Laturetkikilpailu Ollin Kilpa
Verenluovutustempaus Tallun tempaus
Kevään toiminta alkaa
JN
Aluetapaaminen
Hopeakettu
Valtermannikurssi, V-SP
Kasukkamessu

HP
HP
HP
Kaka
Kaka
Kasukka

Vj-vihjarit
Lj-kurssi
Talvikisat, oranssi ja vihreä sarja
JN
Ällikkä 1/07 ilmestyy
Sudenpentujen laskiaisrieha
Muistelemispäivä
Muistelemispäivän aamuvartio
Taimi-tapahtuma
Talvileiri INUK, Rajala
LPKJ-tapaaminen, Tampere
Koulujen talviloma, ei vartioden ja laumojen kokouksia

Helmikuu
2.-4.2.
9.-10.2.
10.2.
11.2.
Vko 8
20.2.
22.2.
22.2.
22.2.
24.-28.2.
24.2.
26.2.-2.3.

TP
TP
TP
HP

Maaliskuu
3.-4.3.
8.3.
9.-11.3.
9.-11.3.
10.3.
11.3.
16.-18.3.
16.-18.3.

SP
HP
HP
YTP
Kaka
Kaka
HP
Kaka

Talvi-SM-kisa, Hankisata
Sudenpentujohtajien teemailta
EA-kurssi
HOK, I-osa, V-SP
Helmihiihto
JN
Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi
Karhunpentujen kevätretki
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25.3.
27.3.
30.3.-1.4
30.3.-1.4
31.3.

Kaka
TP
YTP
YTP
HP

Kalevan Karhujen kevätkokous
TP:n kevätkokous
Sampokurssi, Häme
Akelakurssi
HP:n kevätkokous

4.-10.4.

Kaka

5.-8.3.
6.-9.4.
13.-15.4.
15.4.
20.-22.4.
23.4.
21.4.
23.-29.4.
27.-29.4.
29.4.

TP

Ylläs-toimikunnan järjestämä
pääsiäisreissu Luosuun
Vartionjohtajien peruskurssi
Koulujen pääsiäisloma, ei kokouksia
Suoritusreissu
JN
HOK, II-osa, V-SP
Yrjönpäivänjuhla
Kevätkisa RUUTIA!, oranssi ja vihreä sarja
Partioviikko
Lippukuntaleirikurssi, Satakunta
Partiolaisten kirkkopyhä

Huhtikuu

Kaka
Kaka
YTP
Kaka
HP
YTP

Toukokuu
Vko 18
5.5.
5.-6.5.
6.5.
9.5.
12.5.
13.5.
14.5.

Kaka
HP
HP
Kaka
TP
Kaka
Kaka
Kasukka

19.-20.5.
20.5.
27.5.

HP
TP
SP

Ällikkä 2/07 ilmestyy
Sudenpentujen kevätkisa, Kangasala
VJN-Maastopeli
Saarijärven kevättalkoot
Yrjönviesti
Melontakurssi
JN
Sudenpentujen kevään päättäjäiset,
toimintakausi päättyy
Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, Hämeenlinna
Kaatuneiden muistopäivä
Kevät-SM-kisa, Satakunta

Kaka
TP
SP
Kaka

K-riisi, Johtajaneuvoston kesätapahtuma
Puolustusvoimien lippujuhla
Suurjuhla-Storfest 2007, Tampere
Johtajamelonta

Kesäkuu
3.6.
4.6.
9.-10.6.
16.-17.6.
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Heinäkuu
6.-8.7.
26.7.-3.8.
30.7.-4.8.

Kasukka Kasukka-melonta
SP
21. maailman jamboree
Kaka
Kesäleiri (sudenpennut leirillä 30.7.-1.8.)

Elokuu
1.8.
9.-12.8.
12.8.
20.8.
vko 35

SP
TP
Kaka
Kaka
Kaka

Juhlapäivä, Scouting’s Sunrise
Vartiojohtajien peruskurssi
JN
Aloituskokous, syksyn toiminta alkaa
Ällikkä 3/07 ilmestyy

Kasukka
HP
Kaka
TP
TP + SRK
TP + SRK
HP
SP
HP
Kasukka
TP

Kasukka “VJ-kurssit”
IHQDAA VIIKEND vaeltajille, V-SP
JN
Aluetapaaminen
Sinikettu
Tulikettu
Leikkikurssi
Kansainväinen rauhanpäivä
Rastipäällikkökurssi
Kasukka-Pt, Rajala
Harhahetki

HP
HP
Kaka
SP
Kaka
Kaka

Viestikurssi
EA-kurssi
Saarijärven syystalkoot
Syys-SM-kisa Jäläki -07, P-PPP
PPO-reissu
JN
Koulujen syysloma, ei laumojen ja vartioiden kokouksia
Ursulakisa
Sampokurssi, V-SP
Lippukuntakurssi, Häme
Valtermanni II, V-SP
JOTI & JOTA

Syyskuu
7.-9.9.
7.-9.9.
9.9.
11.9.
14.-16.9.
14.-16.9.
15.9.
18.9.
22.-23.9.
28.-30.9.
30.9.

Lokakuu
5.-7.10.
5.-7.10.
6.10.
6.-7.10.
12.-14.10.
14.10.
15.-19.10.
15.10.
19.-21.10.
19.-21.10.
19.-21.10.
20.-21.10.
26.-28.10.

Kaka
YTP
YTP
YTP
SP
Kaka

Karhunpentujen syysretki, Aitolahden vanha pappila
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26.-28.10.
30.10.

HP
TP

LJ-kurssi
Laumanjohtajien vihjeilta

Kasukka
HP
HP
Kaka
Kaka
HP
Kaka
TP
HP
Kaka

Kasukka-johtajisto
Pj-cafe teemailta
Sudenpentutapahtuma
Äitikerhon Isänpäivälounas
JN
Vj-vihjarit
Kalevan Karhujen syyskokous
TP:n syyskokous
HP:n syyskokous
Lupauksenantojuhla

Kaka
TP
TP
TP
Kaka
Kaka
Kaka

Ällikkä 4/07 ilmestyy
Pj-gaala
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuus
Itsenäisyyspäiväjuhla
J-riisi, Johtajaneuvoston pikkujoulut
Syksyn toimintakausi päättyy
Karhutunturin joulupukkipalvelu

Marraskuu
4.11.
8.11.
10.11.
11.11.
11.11.
16.-18.11.
18.11.
21.11.
24.11.
28.11.

Joulukuu
vko 49
5.12.
6.12.
6.12.
9.12.
vko 51
24.12.

Saarijärven talkoot
7.10.2006
Saarijärvellä talkoiltiin vähän isommalla porukalla kuin yleensä.
Mukana olivat nimittäin myös vartioikäiset. Suurella joukolla jopa
laiturin nostaminen kävi kohtalaisen
kivuttomasti. Lisäksi katot harjat-

tiin, leirialuetta ja kämppiä siivoiltiin, rakennettiin uusi riukuteline,
yms.
Paavo
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Timo Bredenberg
Koko nimi: Timo Thor-Erik Bredenberg
Syntymäaika: 8.8.84
Pituus: 174 cm
Paino: 60 kg
Kengännumero: 42
Saappaannumero: sama
Lempinimet: TimoBee

Kymmenen kiperää:
1.Asema Lippukunnassa: Laumanjohtaja
2.Viimeisin partiotapahtuma: Lauman kokous
3.Paras partiotapahtuma: Amerikan reissu vuonna 2000
4.Onko maailmalla vielä toivoa: No, on toivoa
5.Mikä on joulussa parasta: Syöminen
6.Mikä ninjoissa viehättää: Tahaton komiikka
7.Kuvaile lyhyesti suhdettasi
maailmankaikkeuteen: Olen osa sitä
8.Toiveammatti: Kuvataiteilija
9.Paras lehti: Ällikkä
10.Tulevaisuus: Opiskelen seuraavat 4 vuotta
kuvataidetta, sitten taiteilijanuralle.

Pieni partiohistoria
Vuonna -91 aloitin partion Kyröskosken Karhunpojissa. Tamperelle muutin -95 ja siinä yhteydessä siirryin
Karhuihin, jossa toimin pääasiassa Näätä-vartissa. Vuonna -98 aloitin Otso-vation johtajana. Sen jälkeen on
ollut kaikenlaisia hommia, olen muun muassa toiminut jonkin aikaa Ällikän päätoimittajana.
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Tiesitkö tämän
piparkakuista?
Aikanaan
piparkakuilla lääkittiin monenlaisia vaivoihin niissä olevien
mausteiden ja hunajan takia.

Piparkakkuja
syödään erilaisina versioina kaikissa Euroopan maissa.

Piparkakkumuoteilla
on omat vertauskuvalliset merkityksensä. Esimerkiksi
perinteinen, kukan mallinen piparkakku on hyvän sadon,
vaurauden ja hedelmällisyyden symboli.
Piparkakut
syntyivät Indusvirran
laaksossa ja levisivät Egyptin
kauttaEurooppaan. Suomeen ne
levisivätluostarien välityksellä
jo keskiajalla.

Piparkakut
olivat alkujaan jauhosta ja hunajasta leivottuja hunajakakkuja,
joihin alettiin ajan myötä
lisätä mausteita.
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1§ Hienoa että Luosun kämppä on olemassa. T. Seppo S.
2§ Ilmianna KaSuKKa-partiolaien, jonka sukujuuret ovat tamperelaismurteen ulkopuolelta, Kalevan Kansat -videota varten Kipparalle!!
3§ Sudenpentulupauksen antajat 2006
Kontionpojat:
Hyvönen Valtteri, Laine Aleksi, Pikkarainen Iikka, Ikonen Antti,
Lyly Valtteri, Saarnijoki Miska, Keränen Riku, Lyly Verneri,
Schmidt Samuel, Koskinen Matti, Vihavainen Lassi
Karhunpojat:
Valtteri Koivumäki, Janne Lähteenmäki, Mauri Siirtola
Jääkarhut:
Pyry Karapalo
Partiolupauksen antajat 2006:
Ilves:
Juuso Mäkituuri, Pekka Hintsala, Eric Amanor, Matti Uusitalo,
Eetu Halme, Anton Tietäväinen, Mikael Tietäväinen
4§ Rikusta tuli Inukin leiripoika (vai mikä ahkerin leiriläinen se nyt
oli)! Lisäksi Karhut pääsivät mitaleille leiriolympialaisissa.
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