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Mihinkäs minä nyt jäinkään... Vii-
den vuoden tauon jälkeen allekirjoit-
tanut otti taas vastuun Ällikästä itsel-
leen. Lehden taittajanahan olen toimi-
nut tässä välilläkin, mutta sisältöä ovat
viime vuosina kasailleet Joonas ja Vili.

Pieni arkistojen kaivelu kertoi, että
Ällikän 4 / 2003 pääkirjoituksessa
kirjoitin talkoiden olevan partiotoimin-
taa parhaimmillaan. Ei siis
puhuta tällä kertaa siitä.
Puhutaan vaikka retkistä,
sillä erinäisillä partiokurs-
seilla minulle on kerrottu
niiden olevan partiotoimin-
taa parhaimmillaan.

Viime vuonna Karhuis-
sa retkeiltiin enemmän
kuin aikoihin. Vartiot te-
kivät omia retkiään kymmenkunta kap-
paletta, eikä unohtaa tietenkään sovi
partiopoikaosaston reissua ja suoritus-
reissua Kasukka-PT:stä puhumatta-
kaan. Karhunpentuosasto kävi perin-
teiseen tapaan viikonloppuretkellä sekä
keväällä että syksyllä. Tekipä Teräs-
karhut-lauma omankin yöretken ja muut
laumat retkeilivät päiväkseltään.

Koko lippukunnan (sekä myös

Suuntatyttöjen) voimin tallattiin Saari-
järven maastoja kesäkuussa, kun taas
loppukesästä vartiolaiset ja vaeltajat
suuntasivat Luosuun. Vaellus Pallas-
Yllästunturin kansallispuistossa jäi var-
masti lähtemättömänä jokaisen läsnä-
olleen mieleen.

Jokin kuitenkin mättää. Leireistä
parhain, eli talvileiri jouduttiin peru-

maan vähäisen osallistu-
jamäärän takia. Vähäise-
nä lohdutuksena leirille il-
moittautuneet pakkautui-
vat muistelemispäivän
aattona allekirjoittaneen
autoon ja lähtivät päiväk-
si hiihtelemään tuttuihin
maastoihin. Aurinkoinen
kevättalven päivä laittoi

ihmettelemään, miksei useampi karhu
halunnut lähteä siitä nauttimaan.

Onneksi pian koittaa pääsiäinen ja
retki Luosuun. Vaikkei tuo varsinainen
partioretki olekaan, korvaa se ainakin
minulle talvileirin menetyksen osittain.
Olen nimittäin luvannut tehdä poltto-
puut saunaan...

Juhis
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Kalevan Karhujen ja Suuntatyttöjen retki
Hämeenlinnaan 16.4.

Kalevan Karhut ja Suuntatytöt järjestävät yhteisen retken molemmille
lippukunnille Hämeenlinnaan 26.4.2009. Retkelle voivat lähteä niin sudenpennut
kuin vartiolaisetkin johtajia unohtamatta. Retkellä osallistutaan mm. Hämeen
Partiolaisten perinteiseen partioparaatiin. Kalevan Karhut jakaa luokkasuo-
ritusmerkit  retkellä.

Kuljetus Hämeenlinnaan ja takaisin tapahtuu bussilla. Retki kustantaa noin
10 euroa. Lisätietoja tulee myöhemmin Kalevan Kirkon ja Ilmarinkadun koloille.
Kaikki mukaan retkelle!

Lisätietoja voi kysellä Antto Hautamäeltä, puh. 050- 560 7764, email
antto.hautamaki@elisanet.fi.

Kokouskutsu
Partiolippukunta Kalevan Karhujen kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.3.2009
klo 18 toimistolla, Väinölänkatu 26, Tampere.

Kokouksessa käsitellään:
1. Vuoden 2008 toimintakertomuksen vahvistaminen.
2. Vuoden 2008 tilinpäätoksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
3. Lippukunnan edustajien valitseminen toimintavuoden 2009 aikana järjestet-

täviin Hämeen Partiolaiset ry:n ja Tampereen partiolaiset ry:n kokouksiin.
4. Vuoden 2010 jäsenmaksun vahvistaminen.
5. Muut kokoukselle tuodut asiat.

Tampere 22.2.2009
Kalevan Karhut
Hallitus

Epäkaupallisia tiedotteita
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Äitikerho, viralliselta nimeltä Partiopoikalippukunta Kalevan 
Karhujen Äitikerho ry, koostuu lippukuntalaisten toiminnan 
tukemisesta kiinnostuneista henkilöistä. 
 
Karhujen tapahtumissa äitikerholaiset järjestävät kahvituksia 
sekä tarvittaessa ovat sudenpentujen leireillä muonittajina. 
 
Varoja kerätään olemalla mukana Tampere-talon myyjäisissä. 
Hakemuksesta Äitikerho avustaa myös yksittäisten Karhujen 
leirejä tai retkiä. 
 
Talkooporukkaa tarvitaan lisää mukaan, joten jos tunnet 
kiinnostusta asiaan, ota rohkeasti yhteyttä! 
 
 
Lisätietoja toiminnasta saa alla olevista yhteystiedoista  
 

 

  Elisa Tuominen 

  puh. 040- 707 0145 

  elisa.tuominen@kolumbus.fi 
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PÄÄSIÄISENÄ
YLLÄKSELLE!

Kalevan Karhut toteuttaa jälleen perinteisen reissun Luosuun.
Lähtö keskiviikkona 8.4.2009 klo 18.00 Ilmarinkatu 37 kohdalta

Tampereen Kalevasta.
Paluu tiistaina 14.4.2009 noin klo 6 lähtöpaikkaan.

Matkan hinta 195 euroa. Kasukka-
partiojohtajat 185 euroa. Hintaan si-
sältyvät matkat tilausautolla Tampe-
reelta Luosuun ja takaisin, päivittäin
kuljetus rinteisiin ja takaisin, majoitus
Luosun pääpirtillä, aamiainen, päivälli-
nen, iltapala, sauna. Aiemmin reissussa
mukana ollut osallistuja voi saada löy-
töpalkkion 10 euroa tuomalla muka-
naan uuden matkalaisen.

Ilmoittautuminen maksamalla osal-
listumismaksu tilille Kirsti Nurminen
573226-20118372. Ilmoitauduttaessa
on mainittava nimi ja yhteystiedot.
Paikat täytetään maksamisjärjestykses-
sä.

Majoituspaikka on vanha metsä-
työmaaparakki: http://kalevankarhut.net/
leiripaikat/luosu.html Käytössä on yh-
teismajoitustiloja, varusteiden kuivaus-
huone, keittiö, sauna, puusee, liiteri.
Kämpältä on matkaa lähimmälle hiih-
toladulle muutama sata metriä ja las-
kettelurinteisiin 15 km.

Päiväohjelmassa aamiainen n. klo
8, lähtö rinteeseen n. klo 9, paluu
kaupan kautta n. klo 17, päivällinen ja
saunominen, iltapala. Hissilippujen hin-
nat, ohjelmatiedot ym. www.yllas.fi

Tiedustelut:
Kippara Nurminen

puh 040 5402792, kippara(at)gmail.com

Juhis Pietilä
puh 040 7267030, juhis(at)kolumbus.fi

Parakki on käytettävissä myös
muina aikoina; vaikkapa

hiihtolomilla ja vappuna!!!
Hinnat alkaen 7 euroa/vrk/hlö.

Varaukset Antti Lyly puh
040 8373 440.
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Marraskuisena lauantaiaamuna ko-
koontui tuimailmeinen nuorten miesten
joukkio kirkolle aikomuksenaan lähteä
uhmaamaan luontoäitiä Saarijärven
mittaamattomille ja arvaamattomille
saloseuduille, missä monet ovat koh-
talonsa tavanneet, mutta harvat selvin-
neet siitä kertomaan.

Kuulakkaassa pakkassäässä retki-
kuntamme selvitti kunnialla retken al-
kuvaiheet; automatkan ja vanhempien
hyvästelyn.

Tutustuimme alueeseen ja pelisään-
töihin ja sitten alkoikin koulutus, jonka
kovuus hakee Ranskan muukalaislegi-
oonasta vertaistaan joskin onnistumat-
ta. Koulutuksessa laumanjohtajia aut-
toivat ansiokkaasti Roineen Tyttöjen
apujoukot Krista ja Pinja käsitellen
Teräskarhuja ansioiden mukaan (mutta
laillisesti).

Välillä syötiin leirikokkimme, mon-
sieur Pleugeotin, noituma/loihtima lou-
nas. Kokki yritti ooppaheijaa ja sai

Teräskarhut
luonnonvoimien armoilla!
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aikaan hii-o-hoita, mutta tuntuipa
maistuvan. Aterian ja ruokalevon jäl-
keen koulutustahtia hieman kovennet-
tiin ja lepotaukoja vähennettiin.

Iltapalalle suoritettiin n. 18 km
metsämarssi pimeässä (ilman lamppuja
luonnollisesti…) Iltapalana syötiin nuo-

tiolla kärvennetty, täytetty kommando-
varaani, minkä jälkeen olikin aika jo
hipsiä takaisin tukikohtaan ja yöpuulle.

Yöllä Teräskarhut esittelivät hurjaa
luontoaan karjahtelemalla vertahyytä-
västi. Tosin Aarni väitti, ettei Arska
kuorsaa, mutta sen saa koululääkäri
selvittää.

Pakkasaamun valjetessa syötiin pari
hehtolitraa puuroa ja noin kahdeksan
tusinaa voileipää ja oltiin taas valmiita
päivän haasteisiin, joihin kuului mm.
paikkojen siivousta ja marssi sivistyk-
sen pariin tai ainakin lentokentän park-
kialueelle.

Reissu oli hieno, väittävät johtajat,
ja uudestaankin lähdetään joskus.

Teksti: Arska
Kuvat: Hiltsu
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Oli synkkä ja myrskyinen yö, kun
Susi-vartion autot saapuivat Saarijär-
ven parkkipaikalle noin kello 18.00.
Susi Tuukan ja Mäkkärin johdolla
astui ulos autoista, pistivät rinkat sekä
päiväreput selkään ja tietenkin hyväs-
telivät vanhempansa ennen lähtöä pi-
meään, kylmään pohjolaan. Yhteinen
taival kohti uimakalliota alkoi. Hyvillä
mielin tuskaisen, sekä pitkän taipaleen
jälkeen Susi sai matkansa päätettyä, ja
alkoi rakentaa leiriä ja koota armeijaa
rehevöitynyttä järveä vastaan.

Suunnilleen samoihin aikoihin Ilves-
vartio oli myöskin pääsemässä perille
Saarijärven parkkipaikalle. Sinne pääs-
tyään noin kello 18.30 Ilves kiitti
kyydeistä vanhempiaan, ja valmistautui
kohti pitkää matkaa Saarijärven toisel-
le puolelle. Matkalla leiripaikalle Ilves
havaitsi Suden ja näin alkoi kiivas
sananvaihto. Ylivoiman auttaessa Susi
voitti taistelun, Ilves lopetti uimakallion
valtaamisen ja päätti jatkaa matkaa
kohti vanhaa kämppää ja lipputankoa.

Taistelusta hämmentyneenä Tuukka
oli haahuilemassa metsässä sillä välin
kun Mäkkäri esitteli innoissaan uusia

kalastusvälineitään. Pojat katselivat
touhua innoissaan, mutta eivät sitäkään
kauaa tehneet, ja alkoivat mesoamaan
kuin hullut konit! Tällä välin Tuukka oli
jo saapunut Uimakalliolle, ja näin hän
ja Mäkkäri pystyttivät McLeanin upe-
an palatsiin verrattavan putkiteltan.

Tämän jälkeen Mäkkärin johdolla,
Tuukan vieraillessa Ilveksen leirissä,
Susi aloitti nuotion kokoamisen. Silloin
järven rehevöityminen alkoi pelottaa,
ja Topias ehdotti neuvottelua Suden
johtajien kanssa. Neuvotteluun suos-
tuttiin, ja Topias lähti Tuukan ohjaa-
mana Susi-vartion leiriin. Neuvottelus-
sa päätettiin illan ohjelmasta, veneen
käytöstä ja leirien rajoista, joista oli
ollut kiistaa. Neuvottelussa myös so-
vittiin illan kestävästä sopimuksesta
tehdä puita molempien vartioiden voi-
min, mutta kuitenkin sen jälkeen, kun
leirit oltaisi saatu pystytettyä. Ja näin,
pian leirien pystyttämisen jälkeen so-
pimus pantiin käytäntöön, mutta kui-
tenkaan se ei ollut helppoa, vaan
varsinkin puiden tekemisessä oli ongel-
mia. Näistä ongelmista suurin oli se,
että vuoden nuorempina Susi-vartion

Ilves- ja Susi-vartioiden
miltei yhteinen reissu

26.-28.9.2008
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työläiset alkoivat tehdä kiusaa Ilves-
vartion työläisille. Kaikesta huolimatta
puun teko onnistui, mutta vain kun
vartiot olivat valvovien silmien alla.

Ensimmäiset puulastit vietiin puolu-
eettomalla kauppalaivalla Uimakalliol-
le, Suden leiriin. Ja puulasteja vietiin
Sudelle kunnes heillä riitti puita koko
yöksi. Sitten loput puut vietiin Ilveksen
nuotiolle, ja puunteko sopimuksen ehdot
olivat täyttyneet, ja Ilveksen ja Suden
välit huonontuivat. Tämä näkyi muun
muassa työläisten yhteenottoina, joita
tuli harmillisen usein ja jotka eivät
olleet estettävissä. Välien huonontumi-
nen näkyi myös laivaliikenteessä siten,
että meriliikenteellä ei uskaltanut tulla

ollenkaan lähelle leirien rantaa, ja jos
uskalsi, niin se näkyi erinäisten irtoesi-
neiden (esimerkiksi käpyjen) heittely-
nä. Meriliikenteessä hyvää oli nyt vain
se, että Saarelta häipyivät lokit ja Susi
alkoi suunnitella sinne toista leiriä.

Kaikesta huolimatta järjestys saa-
tiin, mutta ei Ilveksen tai Suden ansi-
osta, vaan siitä että vartiot hämmäs-
tyivät Jeriksen tuloa Saarijärven alueel-
le. Erimielisyydet unohdettiin hetkeksi,
vaikka toisen johtajan saapuminen Il-
vekselle oli Sudelle järkyttävän suuri
takaisku. Tällöin molemmat leirit huo-
masivat, että alkoi olla nälkä ja aika
mennä nukkumaan. Yöllä kuitenkin
Suden ja Ilveksen johtajat järjestivät
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salaisen tapaamisen, jossa poistui joh-
tajien erimielisyydet. Leirisodassa oli
siis jäljellä enää työläisten viha toisiaan
kohtaan.

Yö loppui, ja uusi päivä alkoi
paistaa. Aamulla Susi oli nopeampi ja
aloitti yllätyshyökkäyksellä Ilveksen
johtajien asuntoon, siis vanhaan kämp-
pään. Jeriksen ja Topiaksen nukkumi-
nen loppui yllättävän lyhyeen tästä
melun määrästä. Onneksi kuitenkin
Ilves-vartion uskollisuus johtajiaan
kohtaan oli tallella, ja niin nämä urheat
soturit hääsivät Suden takaisin Uima-
kalliolle.

Aamu vaihtui rauhallisesti iltapäi-
väksi, ja Susi oli saanut valloitettua

Saaren itselleen. Ilveksen oli siis aika
valmistautua sotaan, ja syötävä kun-
nolla että jaksaisivat yhteenotoissa.
Susi-vartio alkoi aamuvirkkuudestaan
huolimatta syödä myöhemmin, ja näin
Ilves sai etumatkaa kehityksessä. Suun-
nitelmien, ruokien, lepäilyjen ja harjoit-
telemisien jälkeen alkoi päivällinen lä-
hestyä, ja sitä myötä myös ilta. Mäk-
kärin oli siis aika syödä porsaan pih-
vinsä. Mahtoi olla hyvää.

Illan kuluessa Susi-vartio alkoi asut-
tamaan saarta. Illalla huomattiin myös,
että nuotiot olivat palaneet koko yön.
Mikä niitä siinä vaiheessa sammuttele-
maan, siinähän paloivat komeasti lop-
pupäivän. Tekemistä ei puuttunut, puita
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sahattiin kämppään sekä saunaan.
Pimeä laskeutui, ja oli aika syödä.
Vartiot Ilves ja Susi paistoivat suurim-
maksi osaksi makkaraa, ja se maistui
kaikille.

Enää ei jaksettu pitää vihaa leirien
yllä: kaikki menivät aikaisessa nukku-
maan, tai ainakin makoilemaan ja jut-

telemaan päivän tapahtu-
mista. Kuitenkin jossain
vaiheessa viimeinenkin
valvoja hävisi Nukku-
Matille, ja nukahti. Pime-
ys ja hiljaisuus laskeutui-
vat leirien päälle.

Tietenkään yö ei kes-
tänyt koko sunnuntaita, ja
tuli valoisaa. Kaikki huo-
masivat uuden päivän
koittaneen. Näin sunnun-
taiaamuna useimmilla oli
motivaatiopula ruoan te-
kemisessä. Tästäkin huo-
limatta kaikki onnistuivat
ruoan teossa, ja Susi sekä
Ilves alkoivat purkaa lei-
rejään. Alkoi näyttää sil-
tä, että rehevöityneen jär-
ven valloitus olisi lopussa.

Ilves lähti ensimmäise-
nä Saarijärveltä, noin kel-
lo 13.00. Kaikki vartio-
laiset pääsivät taas lämpi-
miin autoihin, ja kotimat-

ka alkoi. Sudella oli vielä tekemistä
kun Ilves oli lähtenyt, mutta nopeasti
hekin taltuttivat siivoamisen ja lähtivät
kohti parkkipaikkaa. Saarijärvi oli
takana, kotimatka alkoi ja reissu lop-
pui.

Teksti: Topi
Kuvat: Mäkkäri
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Tämä on kertomus Saariselälle
suuntautuneesta Hirvivartion
ruskavaelluksesta 1968 kirjoitettuna
mukana olleesta reissuvihosta.
Mukana olivat Juha Virta, Heikki
“Hessu” Halkonen, Olli Smeds ja
Christian “Kitti” Jensen.

Tampereelta lähtö 1.10.-68 kello
18:50 kohti Yllästä. Luosuun saavuim-
me 8:00. Siellä sovimme Heikki Äkäs-
lompolon kanssa tulevan pääsiäisen
hiihtoleirin majoitusmahdollisuuksista.

Matka suuntautui Luosusta Ylläs-
tunturin hiihtokeskukseen, missä tut-
kimme Ylläksen rakkaista rinnettä.
Äkäslompolosta lähetimme kortit ko-
tiin, minkä jälkeen suuntasimme mat-
kamme kello 11:00 Tankaojalle lähelle
Saariselkää kyläilemään Aikion per-
heeseen, missä saimme maistiaisiksi
juuri valmistettua poronlihaa.

Kello 16:00 lähdimme katsomaan
poroerotusta lähelle Ivaloa, 20:00
kävimme Ivalossa tankkaamassa ja
tutkimassa autoon sattuneita vaurioita.
Kiilopirtille saavuimme iltamyöhällä jo
pimeän vallitessa kello 22:00. Siellä
aloimme valmistaa ensimmäistä ateri-
aamme matkan aikana. Yön nukuimme
makeasti hieman vielä kylmässä käm-

pässä.
3.10. kello12:00 lähdimme Kiilo-

pään koulutuskeskukseen, mistä lunas-
timme kalastusluvat ja jätimme auton
2 mk parkkeerausmaksua vastaan.
Kello 14:30 alkoi varsinainen vaelluk-
semme. Kiilopään huipun kiertäen tu-
limme Kuulasjoen latvoille, kuljimme
jokitöyrästä myöten Rautuvankan kaut-
ta Kutturapään pienille lammille, edel-
leen Rautulammin läntiseen päähän
turvekodalle, ja siitä vajaa kilometri
uudelle Ruoktulle, minne saavuimme
kello 18:00. Tämän jälkeen asetimme
vaateemme kuivumaan kiukaan eteen
ja valmistimme hernekeittoa ja maka-
ota. Nukkumaan asetuimme noin kello
21:45.

Kalassa Lankojärvellä
Herätys oli noin kello 9:00, jolloin

keitimme aamukahvit. Lähtö kämpältä
tapahtui kello 12:15. Kulkumme suun-
tautui Rautuojan pohjoistöyrästä Lan-
kojärvelle, jonne saavuimme kello
14:45. Edellisiä kulkijoita oli majassa
ollut 26.9.-68 Mäntsälästä. Vaateem-
me ripustimme heti kuivumaan, koska
koko matkan ajan satoi erittäin märkää
räntää. Kiuas alkoi hyvin pian lämmit-
tää, kun saimme valkean siihen. Ma-

Vaelluspäiväkirja
Saariselältä 1968
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cao-veden saimme kiehumaan 15:30.
Tämän jälkeen valmistimme ruuaksi
mielihyvää. Kalaakin yritimme Lanko-
järvestä virvelöidä, Hessu sieltä pienen
tammukan saikin. Hämärä meidän
kalastuksen sitten keskeytti.

Illalla saimme vieraankin. Ehkä hän
oli Määnteinen, emme ole asiasta aivan
varmoja. Olisi saunaan meitä pyytänyt,
mutta oli juuri ennen kerinnyt kaataman
kuuman veden pois. Illan mittaan
keittelimme macaota ja söimme eväi-
tämme, kello 22 aikaan asetuimme
nukkumaan.

Orava, hirvi ja poro
Aamulla keittelimme

sitten vähän lämpöistä
juotavaa ja yritimme lisää
kaloja, mutta turha vaiva
se oli, Ollin kanssa kä-
vimme tekemässä poltto-
puita seuraaville kulkijoil-
le ja niin olimme valmiit
jatkamaan matkaamme.

Pieni viivytys tuli vielä
matkaamme. kun Olli
ampui oravan. Kello 12:30
pääsimme lähtemään Port-
tikosken ruoktulle, jonne
pääsimme 16:15. Mat-
kamme vei aikaa, kun
edellisen yön oli satanut
lunta ja satoi vielä koko
vaelluksemme ajankin.
Heikki itsensä matkalla
joen ylityksessä kasteli,

kun liukastui mahalleen keskelle jokea.
Porttikosken ruoktu oli aivan poik-

keava edellisistä kämpistä. Se oli tehty
kelohirrestä ja rakennuksessa oli savu-
sauna. Lämmityksestä piti huolen luon-
nonkivistä tehty avotakka.

Tänään olikin sitten taasen papus-
oppapäivä. Ruokailimme sen hyvällä
ruokahalulla. Tämän jälkeen aloimme
ilta-askareemme, joimme lämmintä ja
paneuduimme nukkumaan kello 21:45.

Herätys tapahtui 5:30 Ollin toimes-
ta. Macaot taasen keittelimme. Rep-
puni olinkin jo illalla pakannut, joten se
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oli valmiina lähtöön. Ennen meidän
lähtöämme tuli aivan ikkunan alle komea
uroshirvi. Siinä se möllisteli kämppään
ennen kuin Olli ja Juha menivät ulko-
ovelle. Oven ääntä pelästyen hirvi lähti
hölkkäämään joen yli pohjoiseen päin.
Eipä kulunut kymmentä minuuttia, kun
tuli poro vastarantaa pitkin ja lähti
kokolailla samoja jälkiä, minne hirvikin
oli kadonnut.

Lumi lisääntyy
Pienten viivytysten jälkeen pääsim-

me sitten lähtemään kello 9:00. Suun-
tana oli Sudenpesän ruoktu. Noin
kilometrin verran menimme rinnettä
ylös, kun Juha ja Heikki halusivat
palata runsaan lumen vuoksi (noin 20
cm). No ei siinä mitään, he lähtivät

takaisin ja menivät ilmeisesti
Lankojärven ruoktulle.

Ollin kanssa suuntasimme
matkamme eteenpäin lumisa-
teesta huolimatta. Peurapään
sivuitse nousten lähdimme me-
nemään. Peurapäällä olikin
lunta jo 40 cm, olisiko tuuli
sen sinne paremmin kuljetta-
nut. Nousun jälkeen pidimme
pienen tauon. Tämän jälkeen
lähdimme laskeutumaan rinnettä
alas Sotavaaran joelle. Alhaal-
la keitimme lämmintä juotavaa
ja aloimme epäillä, olimmeko
sittenkään Sotavaaranjoella.
Vettä tuntui olevan joessa
kovin vähän. Sumu oli ympä-

riinsä niin sakeaa, ettei sataa metriä
kauemmaksi nähnyt, joten oli mahdo-
ton paikallistaa varmaa sijaintiamme.
Lähdimme joka tapauksessa jatka-
maan etelään myöten sivuhaaraa, jon-
ka jo totesimmekin pian varmasti ole-
van sivuhaara Sotavaaranjoelle.

Ajattelimme että ylitämme Lupuk-
kapään pohjoisimman vaaran, jonka
jälkeen pääsemme yhdelle Sotavaa-
ranjoen haaralle ja sitten edelleen
Sudenpesän ruoktulle. Lunta vain oli
edelleen noin 40 cm, joka oli kaksin-
kertainen Porttikoskella mittaamaam-
me määrään. Puolisen kilometriä kiipe-
simme rinnettä ylöspäin, kun sisuskun-
nissamme alkoi tuntua mahdottomalta
jatkaa. Jo pelkkä väsymyksemme
puolsi sitä, että palaisimme, ja olisi ollut
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liian uhkarohkeaa jatkaa ilman tarkkaa
suuntaa, jota emme pystyneet otta-
maan runsaan sumun vuoksi. Toisiam-
me silmäilen kuin käskystä aloimme
pinkoa rinnettä alas kellon ollessa
13:30. Jos olisimme tunninkin vielä
jatkaneet, olisi paluu ollut vaikeampaa,
koska matka Porttikoskelle olisi jatku-
vasti pidentynyt ja hämärtymäänkin jo
oli alkanut.

Sumu vain sakeni paluumatkalla.
Onneksi lumisade ei täysin ollut peit-
tänyt vanhoja jälkiämme. Nousu Peu-
rapään sivulle oli jo kovin vaivaloista.
Polveani alkoi aristaa, olin loukannut
sen tullessamme. Lunta tuli jatkuvasti
lisää.

Peurapään sivussa lepäsim-
me jonkun aikaa. Loppumatka
Porttikoskelle olikin helppoa,
kun oli alamäkeä. Ruoktulle
pääsimme noin 16 maissa. Mo-
lemmat väsymyksestä huokais-
ten astuimme savun mustutta-
maan vielä vähän lämpöiseen
kämppään. Takkaan laitoimme
tulen heti ja valmistimme kuu-
maa juotavaa. Teimme heti
perään ruuan, jonka syötyäm-
me menimme nukkumaan noin
20 korvissa.

Heräsimme 6:45. Pakkasim-
me reppujamme, kun näimme
ketun vastarannalla. Kuumaa
juomaa juotuamme lähdimme
Lankojärveä kohti noin 9:00.
Matka tuntui jotenkin lyhyem-

mältä kuin tullessa. Ehkä se johtui siitä,
kun oli jo tuttuja paikkoja joista saattoi
seurata matkan joutumista. Seurailim-
me varmuuden vuoksi Juhan ja Heikin
jälkiä, jos he olisivat vaikka menneet
jonnekin muualle.

Joen ylityspaikka oli huomattavasti
vaikeampi kuin tullessa. Vesi melkein
tuli saappaanvarresta sisään.

Määnteisen majoilla
Tulimme 12:15 Lankojärvelle, mis-

sä pojat olivat vasta heränneet. Taka-
namme oli normaali päivämatka, mutta
ajattelimme että emmeköhän jaksa
samaan menoon Rautulammelle. Siinä
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Juha ja Hessu joivat aamuteensä ja
minä Ollin kanssa päiväteet, minkä
jälkeen siivosimme kämpän ja lähdim-
me 14:00.

Päätimme yhteistuumin käydä kat-
somassa Määnteisen asuinsijoja, jotka
ovat Lankojärven kämppää vastapäätä
toisella rannalla. Siellä oli Määnteisen
“kömmänä”, erittäin siisti ja kodikas.
Uskalsimme kurkistaa sinne sisään.
Ketään ei ollut kotosalla. Kaksi ko-
kopuusta koverrettua venettä oli ku-
mollaan lumelta suojassa.

Tätä kaikkea ihailtuamme sitten
lähdimme Rautulammea
kohti. Seurailimme latua,
joka oli matkamme suun-
tana. Se helpotti kävele-
mistä raskaassa suojalu-
messa. Polveni alkoi hi-
dastaa kulkuamme, mutta
kyllä se meni, olihan matka
kotiin päin.

Rautulammelle tulimme
18 maissa, loppumatkan
taivalsimme kuutamon
valossa. Määnteiseksi
otaksumamme mies oli
kämpässä, ja hyvin pian
meille selvisi, ettei hän ole
Määnteinen. Siinä sitten
juttelimme kaikenlaisista
asioista. Tämä mies oli
Helsingin maalaiskunnan
kanttorin poika ja karhuja
jäljittämässä. Oli sellaisen
joskus ampunutkin. Ilta-

askareet tehtyämme menimme nukku-
maan 21:30.

Herätys oli aamulla 7:00. Viimeinen
taival alkaisi. Lunta oli yöllä tullut lisää.
Lähdimme 8:15 aamukahvit juotuam-
me. Matka oli vaikeaa runsaan lumen
vuoksi. Kävelimme Rautupään kuvet-
ta, koska siellä oli vähemmän lunta
kuin alempana.

Rautupään ja Nilapään välisen kurun
ylitys oli vaikeahko: siellä oli lunta
vyötäröön asti ja laskeutuminen oli
kipeän polven vuoksi erittäin vaikeaa.
Nouseminen Nila-päälle oli huomatta-
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vasti helpompi. Nilapäällä minusta al-
koi jo tuntua siltä, että en pysty kä-
velemään. Jäin toisista paljon jälkeen,
mutta täytyi vain yrittää - eihän matkaa
ollut enää kuin jokunen kilometri. Yritin
kulkea sellaisia paikkoja joissa oli vähän
lunta, ettei tarvitsisi koukistaa jalkaa.
Olli sitten jättäytyikin minun kanssa
jälkeen.

Kotiin
Päästyämme Kiilopään länsirinteelle

alkoi menomme olla melkeinpä juok-
sua. Näimme Kiilopään koulutuskes-
kuksen, joka oli matkamme pää.
Polveani en tainnut muistaa kuin vasta
koulutuskeskuksessa, kun pääsin istu-
maan. Perillä olimme 11:45. Paluu
Rautulammilta kesti saman 3½ tuntia
kuin meno vaikka olosuhteet olivat
aivan erilaiset.

Tilasimme emännältä kahvit ja ele-
limme herroiksi. Ei tarvinnut alkaa
lämmittää muuta kuin olla vain.

Hyvästelimme emännän ja aloimme
kotimatkan. Auto oli työnnettävä käyn-
tiin, ei se suostunut omin avuin start-
taamaan. Reput pakkasimme sisään ja
vain ahkiot jäivät katolle paukkuen ja
ryskyen. Siitä sitten lähdettiin. Pako-
putki oli tullessa mennyt aivan silpuksi.
Lähdimme 14:00 kohti Rovaniemeä.
Matka oli hiukan hankalaa kesären-
kailla täydellisessä talvikelissä. Pieni
haaveri meille oli koitua liukkauden
vuoksi, mutta selvisimme säikähdyk-

sellä.
Rovaniemellä olimme kello 19:00.

Kävimme hörppäämässä kupin kuu-
maa ja jatkoimme Ouluun, minne tu-
limme 22:30. Kahvit taas juotuamme
matka jatkui. Puolivälissä matkalla
Jyväskylään alkoi tulla lunta niin run-
saasti, että oli ajoittain pysähdyttävä
katsomaan, missä tie kulkee.

Olin jo niin väsynyt, että poikke-
simme vähän väliä jossain kahvilla.
Glukoosi-sokeria välillä syöden sain
silmäni pysymään auki. Jyväskylässä
olimme 3:30. Nyt oli vielä parisataa
kilometriä pysyttävä hereillä. Ennen
Orivettä hieman piristyin, kun tuli va-
loisaa ja näki paremmin. Käänsimme
auton Viitapohjaan menevälle tielle Ollin
mökille, jonne tulimme 7:00. Kaikki
menivät heti nukkumaan. Puoliltapäivin
aloimme herätä. Hessua ei meinattu
saada millään hereille. Saunan pistim-
me lämpiämään kello 13:00. Saunot-
tuamme lähdimme kotiin Tampereelle.

Reissuvihkoa piti Kitti

Tarkoituksemme oli jatkaa matkaa
Porttikoskelta Sudenpesälle sieltä
Muorravaaranruoktulle, Raappanan
kämpälle Luirojärvellä, Immon
kammiin, Suomun ruoktulle ja sieltä
Kiilopäälle mutta myöhäinen
ajankohta runsaine lumisateineen
keskeytti matkamme - meinasimme
me Porttikoskella ruveta jo suksiakin
väsäämään.
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Hiihtelyä hiihtolomalla
On hiihtoloman ensimmäinen päivä,

kun viisi talvileirille ilmoittautunutta lip-
pukuntalaista purkautuu autosta Saari-
järven parkkipaikalla. He eivät kuiten-
kaan ole aloitamassa leiriä, sillä kysei-
sen henkilöauton matkustajat käsittivät

runsaat 70 prosenttia leirille ilmoittau-
tuneista. Leiri oli peruttu, mutta parem-
man puutteessa viisi urhoollista partio-
laista oli päättänyt lähteä viettämään
lauantaipäivää suksilla Saarijärven lä-
himaastoissa.

Uudet tiejärjestelyt
ojineen ovat lievästi hank-
aloittaneet Kangasjärvelle
vievälle polulle pääsemis-
tä, mutta hetken äheltämi-
sen jälkeen seurue pääsi
tutulle reitille. Etelä-suo-
malainen talousmetsä ai-
heutti muutenkin harmaita
hiuksia, sillä taimikossa
hiihto vaikutti paikoin
pujottelulta tasamaalla.
Pääosin matka kuitenkin
sujui leppoisasti ja retkei-
lijät saivat nauttia aurin-
koisesta talvipäivästä help-
pokulkuisessa maastossa:
viimeaikojen runsaat hak-
kuut olivat poistaneet
maastoesteet monin pai-
koin kokonaan.

Norojärven laavu oli
jo kansoitettu, kun hiihtä-
jät pääsivät lounastauol-
leen. Paikalla olleet lumi-



20

kenkäilijät jättivät paikan
kuitenkin pian jättäen jäl-
keensä vain nuotion. Lumi
alkoikin pian sulaa ruoka-
vedeksi retkeläisten pa-
keissa. Pussipastat saivat
seurakseen hieman mak-
karaa.

Kun jälkiruokakahvit-
kin oli juotu, oli aika läh-
teä paluumatkalle. Jout-
senenpesän ja Saapasjär-
ven kautta sukset liukui-
vat kohti Saarijärveä.
Saunan löylyissä oli hyvä
rentouttaa hiihdon rasitta-
mat lihakset

Juhis
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Perjantai-iltana saavuimme Toka-
montien risteykseen. Näissä kisoissa
oli vaihteeksi enemmän poika- kuin
tyttövartioita, joten elimme heti toivos-
sa voitosta. Lähdimme kävelemään
Saarijärvelle ja siinä puolivälissä mat-
kaa keskellä tietä oli kyy. Otin siitä
sitten muutaman kuvan ja jatkoimme
matkaa.

Saavuimme kämpille ja rupesimme
kyhäämään telttoja. Taas huomattiin
poikien ylivoima, kun nukuimme puo-
lijoukkueteltoissa ja tytöt nigereissä.
Illalla menimme aikaisin nukkumaan,
jotta jaksaisimme sitten aamulla taistel-
la kunniasta.

Seuraavana aamun aloitettiin USA-
aiheinen partiotaitokisa. Ensimmäinen
tehtävä oli perinteiden mukaan käden-
taito, ja jenkkilän tyylin tehtiin cowbo-
yn kannukset. Meidän vartio sai kan-
nushärpäkkeensä valmiiksi ensimmäi-
senä, mutta siihen auttoi varmaankin
akkuporakone, jonka olin tuonut mu-
kanani. Lyhythän siitä tuli, mutta pää-
simme lähtemään muille rasteille.

Seikkailimme sitten rastilta rastille ja
eksyimme vain kerran - se oli tosin
muutaman sadan metrin matkalla.

Jouduimme yhdellä rastilla pelasta-

maan huono-onnisen ruotsalaisen, joka
oli pudonnut Grand Canyoniin, mutta
murtanut onneksi vain jalkansa.

Ruokarastilla tehtiin ruuan lomassa
myös club-sandwichejä ja milkshake-
ja. Huomattiin myös, että pekoni on
hyvää, vaikka sitä olisi kieritelty hie-
kassa.

Saavuttuamme maaliin teimme vä-
hän raivaustöitä ja kävimme saunassa.
Illalla tehtiin kaikenlaista hauskaa, syö-
tiin ja mentiin nukkumaan väsyneinä,
mutta tyytyväisinä.

Seuraavana aamuna purettiin teltat,
pakattiin ja keräännyttiin kuulemaan
kilpailun tulokset. Tyttövartiot täyttivät
listan häntäpään ja, kun oli enää kaksi
sijaa jakamatta, huomasimme, että vain
me ja Ilves olimme vielä kisassa
mukana. Jännitys tiivistyi ja silloin il-
moitettiin että hopeaa sai… Ilves. Susi
voitti palkintosuksen takaisin Karhuille!
Se oli hieno hetki ja sitä juhlistaen
kävelimme takaisin
Tokamontien risteyk-
seen ja lähdimme
kotiin.

Mäkkäri

Kasukka-PT 2008
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Maaliskuu
1.3. Kaka JN

7.3. HP Akelavihjarit

7.3. HP Vaeltajien yhteiskunnallisten asioiden päivä Helsingissä

7.-8.3. SP Talvi SM-kisat

13.-15.3. HP Samoajatapahtuma

17.3. TP TP:n kevätkokous

19.3. HP Viestintäpaja II, lpk:n nettisivut

20.-22.3. HP Järjestelytoimikuntakurssi

21.-22.3. HP Rastipäällikkökurssi

20.-22.3. HP Veneenohjaajakurssi, teoriaosa

21.3. HP Koulutusvastaavakoulutus

21.3. HP Ohjelma käytännössä -koulutus

21.3. HP Ohjelman perusteet -koulutus

28.3. HP Johtajapäivät

28.3. HP HP:n kevätkokous

29.3. Kaka Kevätkokous

Huhtikuu
3.-5.4. HP Lippukuntatoimijakurssi, YTP, Häme

3-5.4. Kaka Penturetki

5.4. Kasukka Kasukka-johtajisto

5.4. Kaka JN

6.-12.4. Hiljainen viikko, ei sudenpentujen kokouksia

9.-12.4. TP Ryhmänohjaajakoulutus 1

10.-13.4. Pääsiäisloma, ei ryhmien kokoontumisia

16.4. ja 25.4.HP Retkiruokakurssi

17.-19.4. HP Viestikurssi

17.-19.4 Kaka Suoritusreissu

18.-19.4. HP Ensiapukurssi 1 yli 22-vuotiaille

18.4. HP Partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut (or, vi)

20.-26.4. SP Partioviikko

26.4. HP Partioparaati, Hämeenlinna

26.4. Kirkkopyhä

Toimintakalenteri 2009
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Toukokuu
1.5.-30.9. HP Suunnistusskaba

3.5. Kaka JN

6.5. TP Yrjönviesti

9.5. SRK Seurakuntien palkkiomatka

9.5. HP Sudenpentukisat, Hämeenlinnan alue

9.5. HP Tapaamo

9.5. SP JOTT

16.-17.5. HP Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa (+ si, pu)

16.5. Kaka Pentujen siirtymätapahtuma

viikko 21 Kaka Kevään toimintakausi päättyy

19.5. Kaka Pentujen kevätkauden päättäjäiset

19.5. HP Luotsi-ilta

22.-24.5. HP Veneenohjaajakurssi, käytännönosa

23.5. SP Partiotaitojen SM-kevätmestaruuskilpailut

Kesäkuu
2.6. TP Tarpojien liikuntatapahtuma

4.-7.6. HP Tarpojien selvitymismajakka

7.6. Kaka K-riisi

8-14.6 Luosun talkoot

26.-30.6. SRK Perheleiri partioperheille

TP Viikinsaaren partiopäivä

SP Vaeltajatapahtuma

Heinäkuu
10.-12.7 Kasukka Kasukka-melonta

Elokuu
Viikko 31 Kaka kesäleiri

5.-8.8. TP Ryhmänohjaajakoulutus 1

viikko 34 Kaka Aloituskokous

28.-30.8. HP Vaeltajatapahtuma
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Syyskuu
4.-6.9. SP Partiolaisten pyhiinvaellus

4.-6.9 Kasukka Kasukka-”vj-kurssit”

6.9. Kaka JN

7.9., 14.9., 21.9. ja 28.9. HP

Ensiapu 1 iltakurssi yli 16-vuotiaille

9.9. TP Iltakoulu 2

10.9. TP Perehdytys partioon -ilta

11.-13.9. HP Sinikettu, erätaitojen peruskurssi

11.-13.9. HP Tulikettu, erätaitojen jatkokurssi

12.9. HP Sampovihjarit

12.9. HP SM-suunnistuskilpailut, Häme

19.-20.9. HP Rastipäällikkökurssi

25.-27.9. HP Ikäkausijohtajan koulutus (akela, sampo ja luotsi)

25.-26.9 Kaka Kasukka-PT

27.9. TP Harhahetki

30.9. TP Suunnistusilta

Lokakuu
3.10. HP Leikkikurssi

3.-4.10. SP SM Syyskisat

4.10. Kaka JN

5., 12., 19. ja 26.10.   HP Ensiapu 2 iltakurssi yli 18-vuotiaille

10.10. HP Tarpojajohtajavihjarit

12.-18.10. Syysloma, ei ryhmien kokoontumisia

16.-18.10. HP Lippukuntatoimijakurssi, YTP, L-SP

17.10. HP Tarpojien taitopäivä

17.-18.10. SP JOTA-JOTI

29.10. HP Viestintäpaja III, lpk:n tiedotussuunnitelma

TP Pottukisa

Marraskuu
1.11. Kaka JN

7.11. TP Sudenpentutapahtuma

10.11. HP Yösuunnistustapahtuma

13.-15.11. SP Samoajatapahtuma Explo 009

14.11. HP HP:n syyskokous

16.11. TP Akelailta
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20.-22.11. HP Ikäkausijohtajan koulutus (akela, sampo ja luotsi)

21.11. HP Tulostoimistokurssi

26.11. TP TP:n syyskokous

27.-29.11 Kaka Penturetki

Joulukuu
6.12. Kaka J-riisi

6.12. TP Itsenäisyyspäivän juhla

12.-13.12. HP Ensiapukurssi 2 yli 18-vuotiaille

viikko 51 Kaka Syksyn toimintakausi päättyy

Tapahtunut aiemmin: Vartio oli
purjehtimassa Näsijärvellä, kesälei-
rillä suoritettiin nikkari-merkkiä ja
vartio koki psykoosin nautittuaan
matematiikan ja pilaantuneen par-
mesaanin yhdistelmää.

Käytettävät sanat: Taiteen diskurssit,
Marvania, rälläkkä.

Ville

Nyt ainakin selvisi mistä Lovecraftin
otukset ovat peräisin, eivät nimittäin

ainakaan Marvaniasta. Olisinpa luke-
nut raamatun loppuun niin ei tarvitsisi
istua täällä puussa paossa. Jeesus tulee
oletko valmis. Ei tainnut parmesaani
ollakaan hyvä idea kun ottaa huomioon
Cthulhun lonkeroiden määrän. Eikä nyt
puhuta juomasta.

Samperin Simo. Jos se olisi opis-
kellut diplomi-insinööriksi eikä mate-
maatikoksi, niin ehkäpä meillä olisi
toivoa. Mutta ei - Simo on pormestari
eikä ritariässä.

Ja silloin ymmärrän. Kaikki tuntuu
olevan niin selvää ja tunnen vihaa
tyhmyyttäni kohtaan. Tunnelin päässä
on sittenkin valoa. Ei tarvita Avada

Vartion kesäretki
Episodi 6: Taru Mikämikämaan herrasta
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Kevadraa, sukellusvenettä tai Vanha-
sen tekstiviestejä. ‘’Käytössämme on
rälläkkä.’’

Martti

Koetan auttaa Villeä samalla, kun pyyhin
lounasta rinnuksiltani isoäidin pöytälii-
nalla. On se parmesaani kovaa kamaa.
En suosittelisi edes siskolleni, tai ehkä
sittenkin. Merisairaus kulkee meillä
suvussa. Simo yrittää saada huomioni
järvelle ja onnistuukin lopulta. Joutse-
nen muotoinen kultainen kaleeri lipuu
kohti Cthlulhun korvaa. Kiroan. Roo-
malaiset eivät saa saada tätäkin voit-
toa.

Ville

‘’Hah, vihdoinkin valmis. Vapiskaa
kuolevaiset sillä nimeni on Peter Pan!’’

Simo

Jokin on nyt pielessä. Kirjoittaja ei
selvästi ole käynyt taiteen diskurssien
kurssia. Vain amatööri voisi tehdä
tämänkaltaisen virheen. Tunnen kipua

jaloissani ja huudan pelästyneenä. Villen
pitelemä laite ei muistuta minua mistään
ennen näkemästäni. Siitä lähtevä purp-
purainen valo melkein sokaisee minut
samalla, kun roomalaiset ja Cthulhu
vajoavat rälläkän tuottamaan interga-
laktiseen madonreikään. Collapsaari on
aivan liian voimakas. Käteni lipsahtavat
ja liidän suoraan kohti olemattomuut-
ta...

‘’Herätys! Lipunnostoon viisi minuut-
tia.’’ Nousen
istualleni. Olen
puolijoukkue-
teltassa ja nyt
on aamu. Pah-
kaliljan suoritta-
minen taisikin
jäädä vain yri-
tykseksi.

Elmo

Jatkokertomus päättyy. Lue edelliset
osat lippukunnan verkkosivuilta
osoitteesta kalevankarhut.net/
etusivu/allikka.html. Ne löytyvät
Ällikän numeroista  4/2005, 1 ja 2/
2006, 1/2007 sekä 2/2008.
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1. Mitä emolla on?
2. Mikä on esimerkiksi Kontionpojat

tai Teräskarhut?
3. Vilja josta tehdään puuroa tai leipää
4. miksi biojäte lopuksi muuttuu kaa-

topaikalla?
5. Millä otetaan suunta suunnistettaessa?
6. Mikä kiemurtelee mullassa?
7. Mitä jätettä tulee käytetyistä paristoista?

8. Mitä jätteille pitää tehdä?
9. Yläraaja
10. Mikä on lippukuntamme tunnuseläin?
11. Mikä vuodenaika on nyt
12. Minkälaista jätettä ruuantähteet ovat?
13. Kaatopaikka Tampereella.

Oikea ratkaisu löytyy kololta.
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Koko nimi:  Jussi Hilden

Syntymäaika: 14.05.63

Pituus: 185

Paino: 80

Kengännumero: 44

Saappaannumero: 45

Asema lippukunnassa: laumanjohtajan apulainen

Suurin partiosaavutus:  Kärppä-vartio ja Teräskarhut

Työpaikka:. yrittäjä

Hiusten pituus: laumanjohtajien apulaisen mallin mukaan

Tulevaisuus: täynnä mahdollisuuksia

Viimeisin partiotapahtuma:  sudarien kanssa pulkkamäessä

Toiveammatti: tutkimusmatkailijan, lähetyssaarnaajan ja seikkailu-

urheilijan yhdistelmä

Pieni partiohistoria: ks. partiosaavutus

 

PS.  Löytyisikö Leon Lenkille toukokuussa harmaaseen sarjaan

osallistujia...

Jussi Hilden
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1§ Juhiksella teknisiä vaikeuksia: Ei voi nauraa, kun viikset on jäätyneet partaan
kiinni. (Luosun parakilla -35*C vuoden alussa 2009.)

2§ Mun yks entinen kolkkapoikani lukee viittomakielisiä uutisia radiossa, muisteli
Kippara.

3§ Virkatehtävissä ollut poliisi keskeytti johtajaneuvoston kokouksen!

4§ “Sää teet nyt sen virheoletuksen, että HP:n toiminta olisi jotenkin
rationaalista...”

5§ Ällikän päätoimittajaksi palannut taittaja haluaisi antaa taittamisen jollekin
muulle. Ulkoasupäälliköksi halajavia pyydetään ilmoittautumaan päätoimitta-
jalle. Koulutus järjestetään tarvittaessa.


