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Partiolippukunta Kalevan Karhut
http://www.lpk.partio.fi/hp/kaka

Kalevan Karhut toimisto
Väinölänkatu 26, 33500 Tampere

Lippukunnan tilinumero:
Nordea 150950-9384
Meille saa antaa rahaa ihan vapaasti...
PAINOPAIKKA
Tampereen ev.lut.srk / monistus
Painos 200

Ä-TOIMITUS
Päätoimittaja
Vili Nissinen
050-5371872
vili.nissinen@neti.fi

Toimittajat
Mikko Pihlajamäki,
Antto Hautamäki
Valokuvat
Juhis Pietilä, Antto
Hautamäki, Mikko
Pihlajamäki
Taitto
Juhis Pietilä

Lippukunta vuokraa Luosun
kämppää Ylläksellä. Hinta on
talvisaikaan alkaen 7 euroa / hlö
/ vrk ja kesäaikaan alkaen 6 euroa
/ hlö / vrk. Lippukunnan jäsenet
pääsevät vieläkin halvemmalla. Yli
20 hengen ryhmät neuvotellaan
erikseen. Tilaa riittää noin 50:lle
hengelle. Varustelu on 50-luvun
tasoa.
Tiedustelut:
Antti Lyly 040 - 837 3440
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Ällikka hakee toimittajia. Uuden
päätoimittajan se saikin jo, mutta missä
ovat toimittajat? Vai onko niin, ettei
lippukunnassa tapahdu mitään kirjoittamisen arvoista? En uskoisi tähän.
Vaikka tässä numerossa ei sisällöllä
juhlitakaan, sitä on silti, josta voimme
päätellä lippukunnassa elämää olevan.
Ehkäpä jo ensi numeroon saamekin
lisää juttuja…

Kesä on ollut täynnä toimintaa säistä
huolimatta ja toivottavasti ensi numerossa pääsemme nauttimaan kesän
hedelmistä juttujen muodossa. Valitettavasti oma partiointini on jäänyt lähinnä paperipartioinnin tasolle, mutta toivottavasti juttujen lomasta tavoittaisi
sitä henkeä ja meininkiä, jota itse on
aikoinaan kokenut reissuissa ja leireillä.
Jotta lehteä voisi jatkuvasti kehittää
entistä paremmaksi ja upeammaksi,
heitänkin palon nyt teille, arvoisat lukijat. Antakaa kehitysehdotuksia, juttuvinkkejä, ihan mitä tahansa mieleensä
tuleekaan, jotta saadaan Ällikästä paras
lehti koko maailmassa. Yhdessä siihen
pystymme. Juttuja yms voi lähettää
suoraan
sähköpostiini
vili.nissinen@netti.fi. Antakaa rohkeasti palautetta ja ideoita.
Paperiröykkien takaa ja koulu- ja
työkiireiden keskeltä, Vili
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Kalevan Karhujen uudet nettisivut

WWW.KALEVANKARHUT.NET
Karhujen uudet nettisivut julkistettiin Kaikkien kilpailuun vastanneiden KarYrjönpäiväjuhlassa 23.4. Mikä oike- hujen kesken arvotaan 20 euron lahastaan on muuttunut?
jakortti Partiokauppaan Aloituskokouksessa 25.8. Kannattaa siis osallistua!
- Oman domainin myötä uusi osoite:
Palautetta ja ideoita sivuston kehitwww.kalevankarhut.net
tämiseen voi lähettää sivuilta löytyvän
- Ulkoasu päivitetty ja entistä “karhu- palautelomakkeen kautta tai suoraan
maisempi”
sivuston ylläpitäjälle. Myös valokuvat
- Paljon lisää kuvia!
ovat erittäin tervetulleita.
- Selkeämpi ja helpommin navigoitava
Lähiaikoina sivuille on suunnitteilla
rakenne
ainakin kuvagalleria sekä paljon lisää
- Uusia sivuja ja uutta tietoa
tietoa vartioista ja laumoista. Karhujen vanUusilla sivuilla on kesän ajan käyn- hat sivut poistuivat lonissä tietokilpailu. Kilpailun kysymyk- pullisesti käytöstä kesiin löytyy vastaukset sivuja selailemal- säkuun lopussa.
la - toisiin helpommin kuin toisiin.
Pihlis
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Ötökän elämää 21.5.2008
sudenpentujen kevätkauden päättäjäiset
Perinteisen sudenpentujen kevättapahtuman alkaessa oli kerääntynyt lukuisa joukko Kalevan Karhuja ja
Suuntatyttöjä Kalevan Kirkolle. Tällä
kertaa aiheena oli tutustuminen ötökän
elämään erilaisten tehtävien muodossa.
Rastirata oli sijoitettu Liisanpuistoon
Kalevan Kirkon ympärille ja radalla oli
tehtäviä laidasta laitaan.
Yhdessä tehtävässä piti esimerkiksi
pentueen ylittää hämähäkin verkko niin,
ettei hämähäkki huomannut. Toisessa

taas pentueen tehtävänä oli etsiä pahvista tehtyjen leppäkerttujen joukosta
tietyn pilkkumäärän omaavan leppäkerttu.
Kun rastit oli kierretty, tarjolla oli
juotavaa ja syötävää,
jonka jälkeen lähdettiin kotiin.
Antto
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1§Virallinen poliisiyhteyshenkilö poissa: Poliisi vei Stasin pois penturetkeltä!
2§ Oli niin kylmä, että piti käyttää jääkaappia lämpökaappina.
3§ Hallituksen kokouksessa selviää melkein yhtä helpolla kuin saksalaisessa
ydinsukellusveneessä: ovien avaus on vain kahden henkilön takana!
4§ Kyllä karhutkin osaavat! Karhuilla oli oma kirjeskandaali 2000-luvun alussa.
Julkaisemmekin yksinoikeudella nyt toisen osapuolen kirjeistä valittuja
paloja:
- “Etkö vielä tiennyt, että suomen laki kieltää moniavioisuuden / haaremin
perustamisen?”
- “Sitä paitsi olemme varattuja jo... eläimillemme.”
- “Koska muistatte viimeksi leikkineenne artikulointikyvytöntä sammakkoa?”
- “Mulla ainakin sujuu paremmiten, mut kukaan meistä ei tiiä oliko se
mielenkiintoinen vihertävä puoliksi palanut reikäkirje mulle...”
- “ Kaikille ja sille 13-v. blondille, jonka tarkoitusperiä pohdin.”
5§ Hienoa että Luosun kämppä on olemassa. T. Seppo S.
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