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Tervehdys kaikille lippukuntalaisille! paan tapahtumaan!
Vauhdikas kesä on nyt takana ja
Syksyllä on aika palata taas arkeen
kesän merkitja syksyn tapatävimpiini tahtumista voisi
pahtumiin kuumainita vartioluivat Suomen
laisille suunnaPartiolaisten
tun PPO-reisSuurjuhla kesäsun. Sudenkuussa ja lippennuille suunpukunnan kesänattuja lippuleiri elokuun
kunnan tapahalussa, joissa
tumia ovat esijuhlittiin partion
merkiksi Ursu100-vuotisjuhlakisa ja sudenlaa. Kiitos kaipenturetki.
kille, jotka
osallistuivat
Antto
jompaan kum-
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Epäkaupallisia tiedotteita
Äitikerhon isäinpäivälounas!
Ursulakisa 22.10.
Sudenpentujen retki Aitolahden vanhaan
pappilaan 27.-28.10.2007

Kokouskutsu
Kalevan Karhujen syyskokous pidetään sunnuntaina 18.11.2007 klo 18
toimistolla, Väinölänkatu 26, Tampere.

Kokouksessa käsitellään:
1. Hyväksytään vuoden 2008 toimintasuunnitelma.
2. Hyväksytään vuoden 2008 talousarvio.
3. Valitaan lippukunnalle lippukunnan puheenjohtaja ja lippukunnan
varapuheenjohtaja vuodelle 2008.
4. Valitaan vuoden 2008 hallituksen jäsenet.
5. Valitaan sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat virkailijat vuodelle 2008.
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.

Hallitus
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- Äitikerho, viralliselta nimeltä Kalevan Karhujen Äitikerho ry,
koostuu lippukuntalaisten vanhemmista ja muista
taustajoukoista.
Kerhoon voivat tulla mukaan kaikki poikien toiminnan
tukemisesta
kiinnostuneet henkilöt.
- Äitikerho tukee Karhujen retkiä ja avustaa leirien
kustannuksissa
- Äitikerholaiset valmistavat perinteisen Isänpäivälounaan aina
marraskuun toisena sunnuntaina ja varoja kerätään myöskin
Tampere-talon myyjäisillä.
Talkooporukkaa tarvitaan niin isänpäivälounaan kuin
myyjäisten
myyntituotteidenkin valmistamiseen.
- Äitikerho kokoontuu joka kuukauden
kolmantena torstaina Kalevan kirkolla
Lisätietoja toiminnasta ja mukaan
tulemisesta saa puheenjohtajalta;
Elisa Tuominen
puh. 040- 707 0145
elisa.tuominen@kolumbus.fi
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Tarjoa isänpäivänä isällesi tai tule perheesi kanssa nauttimaan

isänpäivälounas
su 11.11.2007 kello 12-15 Kalevan kirkolla
Partiolippukunta Kalevan Karhujen Äitikerho tarjoaa sinulle
helpon tavan hemmotella isääsi, perhettäsi tai vaikka itseäsi.

~menu~
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
salaattipöytä;
keitto
~
uuniperunamuusi;
täytetty lihamureke;
uunilohi;
~
juhlava isänpäiväkakku ja kahvi

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Aikuiset (yli 17 vuotta)
nuoret (7-17 vuotta)
lapset (alle 7 vuotta)

17 e,
10 e,
0e

Pöytävaraukset 4.11. mennessä
Elisa Tuominen puh. 040-7070 145 tai elisa.tuominen@kolumbus.fi
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Seikkailu Hämeenpuistossa
Suurjuhla näyttely. Näyttelyssä nähtiin
miten erilaisia partioasut ovat vuosien
varrella olleet ja mitä kaikkea partiolaiset ovat saaneet aikaiseksi vuosikymmenten aikana.

Kalevan Karhujen Kontionpojat
lauma ja Tampereen Kotkien Karhunpentu lauma viettivät yhteisen kesäpäivän ennen Suurjuhlaa. Kontionpojista
oli paikalla puolet samoin kuin Karhunpennuista.
Kokoonnuimme Kotkien kololle
Hämeenpuistoon. Siellä saimme salaviestin, joka piti selvittää, jotta tietäisimme mitä päivän aikana tapahtuisi.
Viestin osat oli piilotettu pitkin koloa.
Onneksi kaikki pentueet löysivät viestin kokonaisuudessaan ja pääsimme
aloittamaan päivää.

Näyttelyn jälkeen kaikilla olikin jo
kova nälkä. Kotkien kololla jokainen
pentue laittoi itselleen trangialla nakkikeittoa. Jälkiruuaksi saimme tikkupullaa ja hilloa. Tiskit tiskattuamme ja
paikat siivottuamme olikin kello jo niin
paljon, että oli aika lähteä kotiin. Muistoksi tästä päivästä saivat
Ensimmäinen tehtävämme oli löytää kaikki osallistuNäsinpuistoon piilotetut kirjaimet. jat SuurjuhlaAvuksi jokainen pentue sai kuvia eri- merkin.
puolilta puistoa, kuvan osoittamassa
Maria
paikasta löytyisi kirjain. Lopulta, kun
kaikki kirjaimet oli löydetty, niistä vielä
piti muodostaa sana. Sana kertoi minne seuraavaksi menemme. Paikka oli

Kalevan Karhujen Tuki ry:n
kannatusjäsenmaksu on 15 euroa.
Maksamalla sen tilille 127730-115384 nimesi mainiten, saat Saarijärven ja
Luosun käyttöoikeuden jäsen hintaan, sekä Ällikän kotiin kannettuna.
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Sudenpentujen
ohjelmapäivä
Kokoonnuimme aamupäivällä Sampolan koululle syömään. Jonotimme
tovin ruokaa koska paikalla oli paljon
muitakin lippukuntia.
Syönnin jälkeen siirryimme TKL:N
bussiin, joka odotti meitä koulun vieressä. Kun linja-auto oli ahdettu
täyteen, esittäytyi meille iloinen ja ystävällinen kuski ja ilmoitti määränpäämme; Pyynikin urheilukenttä. Kuuman
matkan jälkeen saavuimme vielä kuumemmalle kentälle.

myös erilaisia pallopelejä tekemällä
palapeliä silmät sidottuna toisten opastuksella ja ratkoimme kuva-ristikkoa.
Vesipisteellä saimme täyttää koko ajan
vesipulloja, mikä olikin tarpeen kuuman päivän takia.

Kun tehtävät oli suoritettu menimme
syömään Aleksanterin koululle, missä
ruokailu tapahtuikin ripeään tahtiin,
paljon ei tarvinnut jonotella. Sieltä
matka jatkui jäätelö-kioskin kautta
Ratinan stadionille, jossa iltaohjelma
Aurinko porotti täydeltä terältä ja järjestettiin. Ehdimme istuskella varjosportilla meidät toivotettiin tervetulleeksi sa ja huilailla ennen ohjelman alkua.
ja saimme käteen kassin jossa oli
tietoa ohjelmapisteistä ja pientä purtaToimituksen lisäys: Ohjelma sisälsi
vaa jokaiselle. Tehtäväpisteet oli jaettu mm.. Bp:n pelastamisen toiselta plakentälle ja pisteitä sai kiertää vapaassa neetalta tulleiden konnien kynsistä ja
järjestyksessä. Tehtäviin kuului erilaisia sirkuslaisten esitys BP:n pitämästä
salapoliisitehtäviä; eri aineiden tunnis- ensimmäisestä partioleiristä ja ohjeltamista hajun perusteella, ammatteja man juontajana toimi
selviteltiin kysymällä kysymyksiä joihin Simo Frangen. Pääsai vastata vain ei tai kyllä. Salapoliisi juhlassa oli kunniavietarvitsi tietysti työvälineen, eli teimme raana tasavallan prerautalangasta ja kontaktimuovista suu- sidentti Tarja Halorennuslasin. Se valmistettin onneksi nen.
kentän katsomossa että pääsimme
välillä varjoon istumaan. Selvitimme
Päve
8

Suurjuhla 10.9.2007
PARTIOPARAATI
Paraatipäivä valkeni hyvin nukutun
yön jälkeen aurinkoisena. Tampereen
Yliopistolle oli jo kertynyt paljon
Kalevan Karhuja, kun allekirjoittanut
saapui paikalle. Kun kaikki oli läsnä,
niin lähdimme ansiomerkkien jakoon
Sorin aukiolle, josta siirryimme partiomessuun. Partiomessu oli toteutettu jo
muutamalla Suomen partiolaisten suurleirien partiomessun kaavalla ja onnistui hyvin.
Partiomessun jälkeen valmistau-duttiin partioparaatiin ja lippukunnan
Fordson-autokin liittyi karhujen riveihin stadionilta lähdön jälkeen. Marssin

aikana lippukuntamme esitteli viime
vuonna kehitellyn huutonsa tamperelaisille ensimmäistä kertaa paraatissa ja
paraatia vastaanottamassa oli tänä
vuonna eduskunnan puhemies Sauli
Niinistö, Kun olimme saapuneet Hämeenpuistoon, niin siirryimme Tammelan koululle syömään.
Karhukatras Kalevan,
partiota harrastaa,
tuntee metsät murtomaat,
saarijärven salomaat!

Antto
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Kasukkamelonta
Tämänkesäinen Karhujen ja Kasujen johtajille suunnattu Kasukkamelonta pidettiin 7.7.2007 Lempäälään.
Alkuperäinen suunnitelma oli lähteä
viikonlopuksi Padasjoelle asti, mutta
sateisen ja ukkospuuskaisen säätiedotuksen vuoksi päädyimme lähempään
ja lyhyempään Lempäälän reittiin.
Mukana melomassa oli kolme Karhua
ja kolme Kasua, joten mahduimme
juuri Karhujen kahteen kanoottiin.

salle muutaman tunnin melontareissulle.
Erittäin hieno piirre reitissä on se, että
se on ympyrä. Ei siis tarvita erillisiä
kuljetuksia lähtö- ja lopetuspaikan
välillä. Reitin varrella oleva Lempäälän
kanava sulkuineen mahdollistaa sen,
että kaikki ympyräreitin virtapaikat
voidaan meloa myötävirtaan!

Lähdimme matkaan Hääkiveltä,
jossa on hyvä pysäköintialue ja kanoottien vesillelaskupaikka. EnsimmäiLempäälän melontareitti osoittautui nen koskipaikka, Herralan-koski, on
varsin miellyttäväksi kohteeksi leppoi- padottu mutta padon kuulemma pää-
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vesimassat virtaavat Pyhäjärveen. Tämän jälkeen päästään siirtymään portista sulkuun ja pian portti taas sulkeutuu. Sulun reunoilla roikkuvista köysistä on hyvä pitää kiinni kun vesimassat
alkavat voimalla virrata sulkuun ylemReitti on kokonaisuudessaan muka- män portin auettua. Pian vedenpinta
van vaihteleva. Matkalla on muutamia sulussa on noussut Vanajaveden tasalle
koskipaikkoja, tasaista järvenselkää ja matka voi jatkua.
sekä reitin kohokohta – Lempäälän
Reissusta jäi hyvä maku suuhun. Oli
kanava. Lempäälän kanava sijaitsee
aivan Lempäälän keskustan tuntumas- vaihteeksi mukava meloa aivan Tamsa ja se yhdistää Pyhäjärven ja Van- pereen lähistöllä ilman stressiä pitkistä
ajaveden. Kanavan kautta olisi siis päivämatkoista ja hankalista kulkuyhmahdollista matkustaa vesitse Tampe- teyksistä. Suosittelen lämpimästi – lähreelta vaikkapa Hämeenlinnaan asti. de sinäkin Lempäälään melontaretkelle!
Kanavan sulutus toimii itsepalveluperiaatteella: sululle tultaessa vedetään
Teksti: Pihlis
rannalla olevasta köydestä, mikä käynKuvat: Juhis
nistää sulutuksen: Alajuoksun puoleinen portti aukeaa, jolloin sulussa olevat
see ohittamaan erillistä uittoränniä pitkin. Ränni näytti kuohuineen kuitenkin
sen verran arveluttavalta, että päätimme suosiolla kantaa kanootit padon
ohi.
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Johtajien purjehdus- ja
melontaretki
Kun edellisen kerran Ursulan perään kiinnitettiin kanootteja hinaukseen,
tuuli kovaa ja kanootit täyttyivät vedellä. Koska tuolloin todettiin uppeluksissa olevien kanoottien haittaavan
purjehdusta, kiinnitettiin tänä vuonna
kanoottien päälle erätoverit aukkopeitteiksi. Tämä järjestely toimikin hyvin ja
kanootit lipuivat suurimman osan viikonlopusta varsin mallikelpoisesti.
Punaiseksi värjäytynyt iltataivas
saatteli karavaanin matkalleen kesäkuisena perjantai-iltana. Samaa väriloistoa
saatettiin ihailla myös ensimmäisessä
yöpaikassa taulasalossa, josta käsin
tehtiin lauantain ensimmäinen melontakierros. Haikanlahti osoittautuikin varsin mukavaksi paikaksi parin tunnin
melontalenkkiä varten.
Sen sijaan jouduttiin toteamaan, että Nässyn ja
Ison Ripojärven välinen
oja on liian ryteikköinen
melottavaksi.
Lauantai-iltana Ursula
löysi ankkuripaikan Käälahden pohjukasta, josta
retkikunta jatkoi kanooteilla Paarlahteen. Visan
mökillä oli sauna lämpimänä. Kertalämmitteisen

kiukaan todettiin antavan mukavan
pehmeät löylyt.
Ursulan merikorttiin on Tervalahden
edustalle merkitty saari nimeltä Lima.
Nimi ei lupaa paikasta kovin hyvää,
minkä takia uudemmat kartat kutsuvat
sitä Linnansaareksi. Uusi nimi onkin
korkeiden kalliojyrkänteiden saarelle
paljon osuvampi nimi.
Jyrkänteen juurelta uimiseen soveltuvalta rannalta löytyi toisen retkikunnan telttasauna, jota suorastaan tyrkytettiin testattavaksi.
Mikäpä sitä olisi saunomista mukavampaa
keskellä asumatonta
saarta.
Juhis
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Kesäleiri 2007
pennut, vartiolaiset ja johtajat lähtivät
matkaan linja-autolla Kalevan kirkolta.
Matka Saarijärvelle kesti reilun puoli
tuntia. Matkalla käytiin läpi muutamia
tärkeitä ohjeita ja sääntöjä leiriä varten, jotta se sujuisi mahdollisimman
hyvin. Lopulta päästiin perille “ lentoKaikki leirille ilmoittautuneet suden- kentän” parkkipaikalle. Kun linja-auto

Tämän kesäinen kesäleiri pidettiin
Kangasalan Saarijärvellä heinä-elokuun
vaihteessa. Ajankohta oli tarkkaan
mietitty, koska partioliikkeen perustamisesta tuli 1.8.2007 kuluneeksi 100
vuotta.
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oli purettu leiriläisten tavaroista, otti jokainen
oman rinkkansa ja lähti
kävelemään kohti Saarijärveä.
Perillä sudenpentuja
odotti valmiiksi pystytetyt
puolijoukkueteltat. Toiseen telttaan majoittautuivat Kontionpojat ja toiseen Mesikämmenet.
Mesikämmenille teltassa
nukkuminen oli jo ennestään tuttua, joten makuualustojen ja – pussien
levitys kävi tottuneesti.
Kontionpojille tilanne oli
uusi, sillä he olivat nyt
ensimmäistä kertaa lippukunnan kesäleirillä. Lopulta kaikki olivat saaneet
omat nukkumapaikkansa
valmiiksi ja päästiin tutustumaan tarkemmin leirialueeseen. Kippara näytti
missä on ruokailukatos,
puucee, sauna ja ennen kaikkea mitkä sessa, vesiryhmä kantoi vettä keittiölle
ja tarvittaessa saunalle.
ovat leirialueen rajat.
Kun kaikki tämä oli saatu tehtyä oli
Risto oli keksinyt muutamia ulko- iltapalan aika. Vielä ennen nukkumaan
leikkejä joilla saatiin enimmät energiat menoa istuttiin iltanuotiolla. Siellä Kippurettua. Leikin jälkeen sudenpennut para kertoi alun jatkotarinalle. Tarina
jaettiin pentueisiin. Eri pentueille annet- jatkui seuraavana iltana.
tiin erilaisia tehtäviä leirin aikana. Esim.
keittiöryhmä auttoi kokkeja tiskaami14

Lopultakin oli aika pestä hampaat,
käydä iltapisulla ja kömpiä lämpöiseen
makuupussiin. Maria luki kaikille iltasadun. Riston leikit olivat tehonneet
hyvin, koska kaikki eivät jaksaneet
kuunnella satua loppuun.

Jokainen pentue sai vartiolaisia vahvistukseksi. Rasteilla oli erilaisia tehtäviä,
esimerkiksi pujoteltiin helmiä hakaneuloihin ja siitä saatiin muodostumaan
Suomenlippu, maisteltiin erilaisia teelajeja, tehtiin nahasta leirimerkki.

Tiistai oli toinen leiripäivä. Päivä
alkoi harmaana ja sateisena. Aamupalan jälkeen meille ilmoitettiin, että tänään vietetään vanhan aikaista englantilaista päivää. Aamupäivällä pelattiin
erilaisia perinteisiä englantilaisia pelejä
kuten krokettia ja hevospoloa. Sade ja
hevosten puute ei haitannut pelaamista.
Hevosiksi pestattiin vartiolaisia. Pelien
jälkeen maittoikin lounas todella hyvin.

Päivällisen jälkeen käytiin saunassa
ja uimassa. Illan päätti iltanuotio, jossa
taas jatkui Kipparan tarina. Tänä iltana
kaikki sudenpennut olivat kovin väsyneitä ja olivat heti iltapalan jälkeen
valmiita nukkumaan. Osalta taisi iltasatukin jäädä vallan kuulematta, kun
niin nukutti.

Keskiviikko alkoi juhlavasti lipunnostolla ja kaikkien uudistamalla suIltapäivällä oli vuorossa maastis. denpentu- tai partiolupauksella 100
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vuotiaan Partioliikkeen kunniaksi. SuTorstaiaamuna vartiolaiset alkoivat
denpennut antoivat ensiksi oman lupauksensa yhdessä ja sen jälkeen aamupalan jälkeen pakkaamaan rinkvartiolaiset ja johtajat antoivat yhdessä kojaan haikkia varten, joka alkoi
aamupäivästä. Jokaiselle vartiolle oli
partiolupauksen.
järjestetty oma radiopuhelin haikin
Aamupäivä kului sudenpennuilla ajaksi, jolla sitten otettiin yhteyttä aina
omien tavaroiden pakkaamisessa, kun tunnin välein.
kaikki tavarat oli saatu oikeisiin rinkHaikilla taisi olla yhteensä 4 rastia
koihin, ehdittiin vielä vähän leikkiäkin
ennen syöntiä. Iltapäivä kului odotel- (yörasti mukaan lukien). Ensimmäisellä
lessa vanhempia. Välillä pelattiin Maa- rastilla Antto antoi meidän harjoitella
ilma peliä. Tavoitteena oli tunnistaa morsetusta. Toinen rasti oli sitten väkaikkien niiden maiden liput joissa on hän toiminnallisempi, kun me ylitimme
partiotoimintaa ja vielä löytää kyseinen Kiikkisensalmen rinkkojen kanssa.
maa kartalta. Sudenpentujen osalle tuli Meillä oli mahdollisuus rakentaa rinkEuroopan maat ja vartiolaiset yrittivät kalautta, mutta me päädyimme vain
tunnistaa muiden maiden lippuja. Su- simppeliin rinkka jätesäkkiin –tekniikdenpennut tunnistivat hyvin pohjois- kaan.
maat, mutta Viron, Latvian ja liettuan
Kolmas rasti oli sitten yörasti, jolla
lippujen tunnistus ei ollutkaan helppoa.
Pihlis opetti teltanpystytysten jälkeen
Lopultakin päivällisen jälkeen van- lippuviestitystä. Yörastilla syötiin myös
hemmat saapuivat. Kahvittelun jälkeen vähän erikoisempaa “retkiruokaa” eli
alkoi Paavon juoksu, eli Saarijärven tortilloja. Kyllä maistui!
ympäri juoksu. Siihen osallistuivat kaikki
Seuraavana päivänä jatkettiin haiksudenpennut, vartiolaiset, osa johtajia
ja vanhempia. Juoksun jälkeen olikin kia. Juhis piti haikin neljättä ja viimeistä
hyvä istahtaa iltanuotiolle ennen kotiin rastia, jolla käsiteltiin maasta ilmaan
lähtöä. Kotimatka taittuikin sitten van- näytettäviä merkkejä. Sen jälkeen sitten patikoimme takaisin Saarijärvelle,
hempien kyydeillä.
jossa meitä odotti lounas.
Kalevan karhujen kesäleiri jatkui
Lounaan jälkeen huolsimme tavavartiolaisten osalta vielä senkin jälkeen,
kun sudenpennut olivat keskiviikkona ramme jonka jälkeen alettiin saunomaan. Siinä yhteydessä myös myös
lähteneet kotiin.
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kisailtiin lajissa nimeltä
saarijärven ympärime-lominen.
Kun olimme sitten aikamme kanooteilla riehuneet, kävimme päivällisellä jonka jälkeen siirrettiin
kuusi mottia puita Saarijärven vastarannalta liiteriin. Sen jälkeen otettiin
vielä iltapalat ja painuttiin
sitten pehkuihin.
Lauantaina nostettiin
taas tavalliseen tapaan lippu ja syötiin aamiainen.
Lähes koko loppuleiri
sitten omistettiin leirin
purkamiselle, jossa ei kyllä
hirveän pitkään mennyt.
Sitten syötiin vielä kevyt
lounas, laskettiin lippu, ja
suunnattiin naamat kohti Tamperetta.

Teksti pentuleiristä:
Maria

Teksti vartiolaisten leiristä:
Jeris
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Kuvat::
Juhis

Jamboree 2007
Aamulla kolmen aikaan meidän
uninen joukkomme kokoontui Tampereen linja-auto asemalle. Olin aika
yksinäisenä siellä, olinhan ainoa karhu.
No, pakkauduimme kaikki bussiin ja
lähdimme kohti Turkua. Saavuimme ja
meidät jaettiin ryhmiin, joissa tehtiin
matkan ajaksi järjestettyä toimintaa.
Menimme laivaan ja löysimme huoneemme, sen jälkeen lähdimme yhteiseen ohjelmaan. Ohjelman jälkeen sai
tehdä mitä parhaaksi näki, eli nukkumaan, syömään ja/tai ostamaan kaikkea turhaa.
Saavuimme Ruotsiin myöhään illalla
ja aloitimme matkan Tanskaan. Muistan matkasta vain pari lauttaan nousua,
sillä nukuin koko matkan. Aamulla
heräsimme Saksassa ja nousimme
bussista Lyypekissä. Vanha kaupunki
oli todella hieno paikka. Siellä käveltiin, ostettiin kenkiä ja syötiin halpaa
ruokaa.
Illalla lähdimme iloisesti jatkamaan
matkaa länteen päin. Bussissa katsottiin elokuvia ja kerrattiin päivän tapahtumia. Aamulla olimme taas uudessa
maassa Belgiassa. Brysselissä oli suklaapuoti joka kulmassa ja sitä tuli
ostettua aika paljon. Belgialaiset partiolaiset olivat järjestäneet, jopa Man-

neken Pis:sin partio asusteisiin. Kävimme myös Atomiumilla Brysselin maailman näyttelyn jäänteellä. Yöksi menimme nukkumaan Gentin kaupungissa
sijaitsevaan urheiluhalliin.
Aamulla hyvin levänneinä lähdimme
kohti Ranskaa ja sieltä jatkoimme
autojunalla kanaalitunnelin läpi kohti
Britanniaa. Saavuimme Englantiin ja
jatkoimme matkaa kohti leirialuetta.
Saavuimme Hyland parkin lähistölle
ja meidän piti odottaa lupaa päästä
leirialueelle. Kommunikoimme viereisen bussin ihmisille paperilappujen
kanssa. Kysyttiin mistä maasta olivat
ja missä alaleirissä sijaitsivat.
Kohta puolin Pääsimme jatkamaan
matkaa kohti leiriä. Hyppäsimme pois
bussista ja kävelimme viisitoista minuuttia leiriimme, saimme samalla hyvän kuvan alueen suuruudesta. Pistimme leirin pystyyn ja haimme tarvikkeita. Siinä taas näki englantilaisten suunnittelua: meille annettiin teflon pannut ja
metallilastat.
Illalla oli leirin viralliset avajaiset
(briteillä oli ollut omat avajaiset edellisenä iltana), joissa opittiin leirin oma
laulu, jota kaikki vihasivat. Seuraavana
päivänä opittiin tärkeimpien paikkojen
sijainti ja saatiin tietää päiväohjelmat.
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Sijaintimme oli suunnilleen keskellä
koko leirialuetta, joten tärkeimmät
paikat olivat lähellä, mutta ohjelmapisteet taas kaukana. Leiriohjelmiin kuului
on- ja offsite pisteitä, joissa rakenneltiin, soitettiin musiikkia, soudettiin,
urheiltiin ja autettiin lähialueen ihmisiä.
Puolessa välissä leiriä oli päivä,
jolloin noustiin aikaisin ja mentiin sunrise -juhlaan. Siellä laulettiin, vapautettiin kyyhkysiä ja tuhansia ilmapalloja,
prinssikin vilahti paikalla. WOSM:in
lippu saapui laskuvarjohyppääjien kyydissä.
Juhlien jälkeen sai tehdä mitä halusi.
Minä kiertelin aluetta ja kävin kaupoissa ostamassa maan herkkuja. Seuraavana aamuna menin Suomi-ravintola
Kuksaan aamiaiselle. Ei lierin aamiai19

sessa mitään pahaa ollut, mutta kyllä
kaurapuuro aina pekonit ja makkaran
voittaa.
Leirin loppuvaiheilla tapahtui kaikkea ikävää: rupesi satamaan ja minulle
nousi kuumetta. Siitä sitten lähdettiin
leiriklinikalle, jossa kohtasimme kielimuurin takia ongelmia. Meidän englannissa ei ollut mitään vikaa, mutta ranskalainen lääkäri ei kieltä kovin hyvin
osannut.
Viimeisenä virallisena päivänä oli
illalla loppujuhla, jossa sanottiin heippa
kaikille leirin aikana saaduille ulkomaalaisille ystäville. Suurin osa tavaroista
vietiin Kuksaan ja mentiin sitten huoltotelttaan nukkumaan.
Aamulla varhain herättiin ja käveltiin
odottamaan, että päästäisiin bussiin.

keskustassa tuomiokirkon
tornien huput hävisi pilviin
(silloin satoi). Mentiin uimaan ja peseytymään hienoon uimahalliin, sitten
lähdettiin tekemään mitä
haluttiin, eli etsimään hyvä
kahvila ja pelaamaan lautapeliä, jonka joku oli
ostanut Lontoosta. Sen
jälkeen pyörittiin kaupoissa ja sitten pitikin olla jo
busseilla.
Seuraavana aamuna oltiin Kööpenhaminassa ja taas lähdettiin porukalla
katsomaan paikkoja, käytiin Hard
Rock Rafe Shopissa (olin käynyt niissä
myös Lontoossa ja Kölnissä, joten tätä
ei voinut jättää väliin) ja pienellä merenneidolla. Käytiin myös syömässä
pizzeriassa ja mentiin makoilemaan
puistoon. Iltapäivällä lähdettiin liikkeelle viimeisestä kaupunki pysähdyksestä.
Seuraavana aamuna päästiin taas
laivaan ja ostelemaan tavaraa ja nukkumaan. Saavuttiin Turkuun ja sanottiin heippa muutamalle kaverille ja
lähdettiin Tampereelle. Saavuttiin myöhään linja-autoasemalle ja hyvästeltiin
matkakaverit. Jamboreelta jäi käteen
paljon muistoja ja hienoja kokemuksia.

Bussiin pääsyn jälkeen lähdimme matkaan. Nukahdin melkein heti lähdettyämme. Seuraavan kerran kun heräsin,
olimme Thamesin rannalla ja joen
toisella puolella oli London eye.
Lähdimme kiertelemään nähtävyyksiä yhdessä ja sitten jakaannuimme
ryhmiin ja lähdimme kaupungille. Kävimme seitsemän kerroksisessa lelukaupassa ja laiturilla 9 King Crossin
asemalla. Käytimme kaksi kerroksista
ja metroa.
Illalla iloisena, mutta väsyneinä lähdimme maailman hienoimmasta kaupungista. Menimme taas autojunalla
Ranskan puolelle ja tällä kertaa pysähdyimme huoltoasemalle. Yön aikana
huomasin tulleemme Saksaan vain siitä,
että Bussi rupesi kiihdyttämään.
Aamulla meidät herätettiin Kölnissä.
Bussit oli parkkeerattu sillan alle. Syötiin Teksti: Mikko
pieni aamiainen ja lähdettiin liikkeelle,
McLean
kiivettiin sillalle ja nähtiin Köln alhaalla.
Ylitettiin Rhein ja käveltiin kaupunkiin, Kuvat: Lotta Kunttu
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Toimintakanteri
Marraskuu
4.11.
8.11.
10.11.
11.11.
11.11.
16.-18.11.
18.11.
21.11.
24.11.
28.11.

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

Joulukuu
vko 49
5.12.
6.12.
6.12.
9.12.
vko 51
24.12.
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Vartion kesäretki
Episodi 5: Mutta kuinkas sitten kävikään?

Tapahtunut aiemmin: Ville haki
apua tutulta maatilalta ja koki
kauhunhetkiä törmättyään huvikseen matematiikan maisteriksi
opiskelevaan Simoon. Simon
kanssa he yhdessä lähtivät kohti
rannassa odottavaa vartiota...

VILLE
Me tullaan Simon kanssa rantaan. Simo
on kumman hiljaa. Se näyttää vähän
pelokkaalta. Ehkä se maisteriks opiskelu ei oo tehny hyvää sille. Kyllä
muakin kummastuttaa, sillä siinä missä
veneen pitäis olla rötköttääkin jokin iso
ja vihreä.

Käytettävät sanat: muksahdus, piilotajuinen, inflaatio
Mä luin just semmosta kirjaa jossa
kerrottiin Cthulhusta, mutta mä luulin et
SIMO
se on vaan satua. Mut missä Martti ja
Voiko sitä odottaakaan muuta, kuin muut on? Simo pyörittelee päätään.
että partio kokee inflaation näitten Hirviö nukkuu ja kuorsaa. Sitten kuuuusien ikäkausisuunnitelmien myötä. len tutun huudon.
Kyllä minun aikani vielä parmesaani
pysyi vatsassa vaikka kuukauden van- MARTTI
hana. Ne nyt olivat niitä vanhoja hyviä “Myö ollaan täällä puussa!”, huudan ja
aikoja. Mutta minkäs sille voi.
hengähdän helpotuksesta. Simo jos
Jo kaukaa huomaan, että kaikki ei ole kuka tietää mitä tuollaiselle mörrikälle
niin kuin voisi olettaa. Tuskinpa tässä pitää tehdä. Onneksi mukanamme oli
on parmesaanilla mitään osuutta. On- Disneyn sudenpennun käsikirja. Yhdisneksi matematiikan harrastukseni on telemällä sitä ja ihmemies MacGywerin
kohentanut harmaita aivosolujani. Oli- opetuksia keksimme rakentaa tikapuut
sihan nämä piilotajuiset merkit pitänyt partiohuiveista ja tyhjistä puolentoista
oivaltaa. Tämän olen nähnyt ennenkin. litran limpparipulloista. “Ei se ollutkaan
Joku on vapautunut ikiaikaisesta van- se parmessani. Se oli tuo mällykkä
kilastaan.
joka paattia keikutti niin, että keitot
lensi”, kerron rinta rottingilla ja korostan seuraavaa lausettani: “kun sä Ville
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olit lähtenyt, kaikki tapahtui yhdessä
mukshaduksessa. Toi vaan nousi tuolta järvestä ja nielaisi paatin. Onneksi
oltiin jo maissa. Muutes varmaanki
oltais jo itsekin sulamassa”. Tunnen
ylpeyttä. Saatoin kerrankin raportoida
jotain jännää etenpäin. ja nyt kukaan
ei voi väittää sen olevan palturia.

riossa vai HP:n syyskokouksessa vuonna 1979. Miten vain, jokin ei nyt
täsmää. Silmiini osuu järvestä nouseva
esine, joka vähitellen alkaa muistuttaa
mastoa jonka päässä roikkuu lippu,
jonka olen nähnyt ennekin...
Vili

SIMO
Seuraava kirjoittaja: Elmo
Nyt on kyllä piru merrassa. Olen Käytettävät sanat: Taiteen diskursnähnyt tuon otuksen ennenkin. En vain sit, Marvania, rälläkkä.
muista oliko se Särkänniemen delfinaa-

Reipas ja raitis
Karhutunturin joulupukki

päivystää taas
joulun alla

www.karhutunturi.net
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Kati
Arppe-Perämäki
Koko nimi: Kati Elina Arppe-Perämäki
Syntymäaika: 03.07.1975
Saappaannumero: huopavuorellinen talvikumiPituus: 166
saapas on kokoa 40! Eipä ole varpaita pakkasessa
Paino: sopiva
palellut.
Kengännumero: 38
Lempinimet: ei ole, etunimi on sopivan ytimekäs

Kymmenen kiperää
Asema lippukunnassa: Kalevan Karhujen
partiotyöntekijä, Ouran Partiolaisten jäsen.
Suurin partiosaavutus: Muiden tsemppaaminen ja selviytyminen olosuh-teissa, joissa
olisi tehnyt mieli vaan itkeä. Partiounelma:
että lippukunnissa olisi hyvä yhdessä tekemisen meininki. Ja toinen unelma on, että
hirvikärpäset muuttaisivat kokonaan takaisin sinne mistä tänne Suomeen tulivatkin.
Työpaikka: Tampereen ev. lut. seurakuntien
nuorisotyö.
Paras lehti: Tähän pitää varmaankin vastata
että Ällikkä.
Hiusten pituus: Kampaamolaskun mukaan
puolipitkät.
Lempiyhtye: Aika monenlaista musiikkia
tulee kuunneltua. Viimeisimmät levyhan-kinnat ovat Apulanta, Jippu ja PMMP. Rajaton
on myös hyvä “yhtye”. Tulevaisuus: Tuo tul-

lessaan uuden partio-ohjelman ja uusien ikäkausien opettelemista.
Viimeisin partiotapahtuma: Erätaitokurssit
Toiveammatti: Halusin ennen luokan-opettajaksi, mutta en enää ollenkaan. Nuori-sotyönohjaajana on ihan mukavaa. Lapsuu-teni
toiveammateista linja-autonkuljettaja on vielä
saavuttamatta.
Pieni partiohistoria: Sudenpentuna Kuopion Leijonatytöissä. Vartiolaisena Lohjan
Nummitytöissä. Vartionjohtajana ja laumanjohtajana sekä lippukunnanjohtajanapulaisena Kuortaneen Kuismissa. Ouran Partiolaisissa (Merikarvialla) akelana ja hallituksen
jäsenenä 1999-2004. Satakunnan Partio-laisten sudenpentujaoston jäsenenä 2000-2006.
Kalevan Karhujen partiotyöntekijänä vuodesta 2004. Hämeen Partiolaisten partiotaitojaoston jäsen vuodesta 2007.
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1§ Kaikista kesäleiriläisistä 83% kasteli itsensä ainakin jonkin verran.
2§ Jeris kertoi nähneensä unta, jossa karhu ajoi häntä takaa. Kuten on neuvottu,
Jeris heittäytyi maahan, suojasi päänsä käsillä ja näytteli kuollutta. Karhupa
ei niin vain moista uskonut, vaan otti stetoskoopin ja kuunteli, onko uhri
hengissä. Onneksi Jeris heräsi ennen kuin karhu sai selville petoksen.
3§ Kesän aikan siviilisäätyä vaihtoi Kari Koivuluoto ja Kati Arppe, jonka
uudeksi sukunimeksi tuli Arppe-Perämäki. Ällikän toimitus onnittelee kumpaakin.
4§ On hienoa, että Luosun kämppä on olemassa! T: Seppo S.
5§ Joonas siirtyy syksyllä Kalevan Karhujen Japanin suurlähettilääksi vuoden
ajaksi
6§ Tiedoksi uhreille: Jane Marplen, Hercule Poirotin ja Sherlock Holmesin
kisassa varsinainen syyllinen oli Mr. and Mrs. Rowanhill?in kartanon
suomalaissyntyinen sisäkkö Ms. Christine.
7§ Mietittiin, minkälainen mahtaa olla Pättiksen huvilan kummitus. Koettiin
vastaus: Pättiksen kummitus hyökkää aamuyöllä kello neljältä pakastekaapin
takaa jäätäsulattavasti huutaen!
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