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Tietotekniikka on levinnyt jo lähes
joka paikkaan. Sen huomaa esimerkiksi siitä, että näpyttelen tätä pääkirjoitusta mökillä. Ensimmäistä kertaa
koskaan olen raahannut tietokoneen
tänne luonnon helmaan. Onhan tässäkin toki puolensa. Kotona Ällikkää
tehdessä ei voi samalla ikkunasta
katsella rantakoivun oksalla pyrstöään
heiluttavaa västäräkkiä.
Toisaalta oloni on pelokas. Mökki
on perinteisesti ollut paikka, jossa ir-

tautua muusta maailmasta, vaikka televisiokin on ollut jo vuosikaudet ja
vastarannan matkapuhelinmasto muistuttanut viestintäteknologiasta.
Kootessani Ällikän juhlanumeroa
muutama vuosi sitten silmiini osui leirikirje 60-luvulta. Sen varustelistassa
kehotettiin ottamaan mukaan matkaradio, jos sellaisen omistaa. Nykyisissä
leirikirjeissä useimmiten kielletään viihde-elektroniikan ottaminen leirille. Ajat
ovat muuttuneet.
Vaikka minustakin olisi mukavaa kuulla radiosta uutiset joskus leirilläkin, ei ylenmääräinen
elektroniikka kuulu metsään. Oikeastaan taidankin seuraavaksi pakata
tämän tietokoneen ja
keskittyä seuraamaan
edessäni uivaa telkkää.
Juhis
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KALEVAN KARHUJEN KESÄLEIRI
SUMMER OF ’69
Vartiolaiset 27.7. - 2.8.2009
Sudenpennut 31.7. - 2.8.2009
Tervetuloa Kalevan Karhujen perinteiselle kesäleirille Kangasalan Saarijärvelle! Leiri on tänä vuonna tavallista juhlavampi, koska Saarijärven vanha
kämppä täyttää kunnioitettavat 40 vuotta. Leirin teemana onkin vuosi
1969 ja siellä käydään läpi sen aikaisia merkittäviä tapahtumia.
Vartiolaiset lähtevät leirille maanantaina 27.7. kello 16:00 Ilmarinkadun
kololta omilla kyydeillään. Sudenpennut puolestaan lähtevät perjantaina
31.7. kello 9:00 Kalevan Kirkolta myöskin omilla kyydeillään.
Tänä vuonna voivat halukkaat vanhemmat yöpyä Karhujen leirillä viimeisen
yön ja he ovat tervetulleita lauantaina 1.8. klo 18:00 alkaen. Leirin varsinainen vierailupäivä on su 2.8. klo 10:stä alkaen. Kotiin lähdetään vierailupäivän päätteeksi klo 14:00.
Leirille ilmoittaudutaan maksamalla leirimaksu 10.7.2009 mennessä Kalevan
karhujen tilille Nordea 150950-9384. Leirimaksu on vartiolaisilta 40 euroa
ja sudenpennuilta 20 euroa. Viestikentässä on hyvä mainita kesäleiri ja
osallistujan nimi. Ilmoittautuneille lähetetään heinäkuun puolivälissä leirikirje,
jossa on mm. varustelista ja ajo-ohjeet Saarijärvelle.
Lisätietoja leiristä saa Juhis Pietilältä: gsm 040 726 7030, sähköposti
juhis@kolumbus.fi
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Suunnistusmestaruudet
yritettiin ratkoa
Kaupissa Tampereen iltarastien yhteydessä 11.5. käydyissä Kalevan Karhujen suunnistusmestaruus kisoissa kohdattiin kohtuuttomasti teknisiä ongelmia ajanotossa. Tulokset ovat kuitenkin ilmeisesti likimain seuraavat:
1994 syntyneet ja vanhemmat (4 km)
1. Mikko Pihlajamäki
41.48
2. Marko Vainio
42.xx
3. Juhis Pietilä
53.35
4. Antto Hautamäki
1.23.xx

1995 syntyneet ja nuoremmat (3 km)
Kisaan osallistuivat Ville-Veikko Vainio ja Mauri Siirtola. Molemmat ovat
virallisissa tuloksissa hylätty, mutta pojat
vakuuttavat kiertäneensä kaikki rastit
osapuilleen ajassa 1 h 7 min.

Kilpailusarjojen ulkopuolella tapahtumaan osallistuivat myös Juho ja Antti
Rissanen sekä Miska Saarnijoki.

Kasukka-melonta
10.-12.7.
Kasukka-melonta melotaan tänä kesänä Pertunmaalla. Retkelle lähdetään
perjantaina klo 17 kirkolta. Paluu tapahtuu samaan paikkaan sunnuntaina
illansuussa (n. klo 20). Retken erikoisuuksiin kuuluu melonnan jälkeen odottava
savusauna. Retkimaksu 20 euroa maksetaan retkelle lähdettäessä.
Retki on tarkoitettu vartionjohtajille ja sitä vanhemmille Karhujen ja
Suuntatyttöjen jäsenille. Aiempi melontakokemus ei ole ollenkaan välttämätöntä.
Ilmoittautumiset Juhikselle (040-7267030, juhis@kolumbus.fi) 5.7. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on syytä mainita erityisruokavalioista yms.
seikoista. Ilmoita myös, jos saat auton mukaan retkelle, sillä Juhiksen autoon
mahtuu vain 5 ensimmäistä. Kanooteissa on tilaa useammallekin.
Ilmoittautuneille toimitetaan varustelista yms. tietoa rekestä ilmoittautumisajan
päätyttyä.
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Teräskarhujen retki
Saarijärvelle
tuuli suotuisa ja laivat etenivät nopeasti.
Myöhemmin patikkaretkeltä tultua löysimme joitakin veneitämme ja päätimme lähettää ne uudestaan. Veneitä ei
ollut pakko lähettää. Rakensimme myös
muita isomman laivan, joka osallistui
kilpailuun. Jotkut laivat pääsivät saarelle asti. Laumanjohtajamme Marko
lähetti maalitauluveneen, jota sai ampua ilmakiväärillä. Minä osuin siihen, ja
se räjähti. Illalla katsoimme loppukisaa
hampaita pesten, jonka jälkeen menimme makuupusseihin kuuntelemaan

Lähdimme aamulla 16. toukokuuta
Kalevan kirkolta Saarijärvelle. Automatkan jälkeen kävelimme luultavasti
vaikeimman reitin kautta kohti leiriä.
Ainakin paluumatka oli lyhyempi.
Kun olimme leirissä, aloimme jo
kohta tehdä kaarnaveneitä. Haimme
kaarnoja hakkuuaukiolta. Sen jälkeen
teimme kaarnoihin reiät, joihin mastot
kiinnitettiin. Sitten kiinnitettiin purjeet ja
peräsimet. Omaani tuli jopa köli.
Veneitä sai tehdä useammankin.
Kun laskimme veneet vesille, oli
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illan kauhutarinaa haamulaivasta nimeltä M/S Petja ja sen verivihollisesta
kapteeni Ilarista.
Edellä mainittu patikkaretki alkoi
Saarijärven rannasta, tarkoituksena
suunnistaa Valkoisen ja Mustan Tokamon kautta Kalattoman Tokamon lähellä olevalle laavulle ja takaisin. Alkumatka sujui aika hyvin ojaan tippumisesta huolimatta. Paluumatkalla teimme kivenheittoharjoituksia.
Majaakin korjattiin talven jäljiltä,
molempina päivinä. Maja oli rakennettu viime Saarijärven leirillä, marraskuussa. Se oli hiukan romahtanut, mutta
se saatiin kuntoon nopeasti. Löysimme
majan läheltä rautalankaketjun, joka oli
sidottu puuhun ja se johti veden alle.
Yritimme selvittää mihin sitä käytetään,

mutta epäonnistuimme lähes täysin.
Meillä oli monta vaihtoehtoa, mutta
suurin osa oli todella epätodennäköisiä.
Leirillä pitää syödä, että jaksaa
touhuta. Meillä oli molempina päivinä
keittoa, lauantaina makkarakeittoa ja
sunnuntaina biisonikeittoa. Kiitokset
Arille, meidän kokille. Jokainen tiskasi
omat astiansa.
Sunnuntaina pakkasimme reput lähtövalmiiksi ja odottelimme vanhempiamme, paitsi ne jotka menisivät
Markon kyydillä Kalevan kirkolle. Sitten
jätimme jälkeemme Saarijärven ja
palasimme sivistyksen pariin.
Teksti: Petja
Kuvat: Hiltsu
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Tuntematon sotilas
Sudenpentujen kevään retki Aitolahden
vanhaan pappilaan 4.-5.4.2009

Lopuksi kiinnitettiin paristo paikoilleen
ja saatiin morsetuslaite toimimaan.
Harjoittelimme myös hieman morsetusta.
Illalla kokeilimme jouskareiden toimivuutta. Tavoitteena oli ampua viivan
takaa ilmapalloja rikki. Osuminen niihin
ei ollutkaan ihan helppoa. Välillä tarvitsi teroittaa nuolenkärkiä terävimmiksi, että saisi pallon rikki.
Sunnuntaiaamuna herätys oli puoli
kahdeksalta. Aamupalan jälkeen kaikki sudenpennut pakkasivat itse omat
tavaransa reppuihin. Välillä kaverin
vaatteet oivat väärässä repussa, mutta
hiljalleen kaikki tavarat löysivät oman
paikkansa oikeassa repussa. Pakkauksen jälkeen lähdettiin ulos leikkimään erilaisia joukkuepelejä.
Ennen lounasta vielä siivottiin huoneet. Lounaan jälkeen laskettiin lippu
ja vanhemmat tulivat hakemaan poikiaan kotiin. Kaikille lopuillekin “irtotavaroille” löytyi omistaja vanhempien
pienellä avustuksella.

Retkelle lähti 20 sudenpentua ja
kuusi aikuista johtajaa ja lisäksi kaksi
vartiolaista auttelemaan askarteluhommissa.
Lähtö tapahtui lauantaina aamulla
klo 9 Kalevan kirkolta vanhempien
kyydeillä. Perille saavuttuamme nostimme ensimmäiseksi lipun leirikeskuksen salkoon.
Seuraavana tehtävänä sudenpennuilla
oli löytää läheisestä metsiköstä sopiva
puu jousipyssyä varten. Lähdimme
Markon johdolla Pättiniemeen päin
etsiskelemään valmiiksi raivatusta risukosta jousipyssyaineita. Alkuun selviteltiin, mikä puu on sopivaa jousipyssyn tekoon. Se ei saa olla liian taipuisa
mutta ei liian jäykkäkään, jotta kaari
ei heti katkea. Samalla myös haeskeltiin nuoliksi sopivaa puuta. Kun kaikilla
oli sopivat aihiot palasimme pappilan
pihaan tekemään jousipyssyt ja nuolet
valmiiksi.
Iltapäivällä rakentelimme pienissä
ryhmissä morsetuslaitetta. Puualustalle
kiinnitettiin polttimolle paikka ja liitettiin
tarvittavat sähköjohdot paikoilleen.

Maria
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Sudenpentujen
siirtymätapahtuma
teettia. Kunkin ilmansuunnan suorittamiseen kuluu aikaa puoli vuotta, ja
kustakin suoritetusta ilmansuunnasta
seikkailija saa kompassiruusun nuolen
muotoisen merkin partiopaitansa oikeaan hihaan ommeltavaksi.
Kolmannella rastilla aiheena oli
seikkailijoiden taitomerkit. Taitomerkkejä on kaikkiaan 52 erilaista, joista
suoritetaan seikkailijaohjelman aikana
vähintään neljä, joukkueen oman valinnan ja mielenkiinnon mukaan. Taitomerkit ommellaan partiopaidan oikeaan hihaan.
Niihaman majan pihapiirissä vuorossa oli lounastaminen. Kukin ryhmä
kokkasi itse nakkikeittoa trangialla.
Kuoriminen, pilkkominen ja retkikeittimen käsittely tuntui sujuvan kaikilta
Seikkailu seikkailijoiksi
varsin mallikkaasti. Ruoka oli hyvää ja
Seuraavalla rastilla Niihaman polun sitä oli riittävästi.
varressa ihmettelimme seikkailijoiden
aktiviteettikorttia ja seikkailijaohjelman
rakennetta. Seikkailijaohjelma koostuu Uusi kolo
neljästä ilmansuunnasta ja väli-ilmanRuuan jälkeen jokainen meistä solmi
suunnista. Pääilmansuunnat suoritetaan
järjestyksessä pohjoinen, etelä, länsi ja itselleen oman oranssin osmonsolmun
itä. Kuhunkin ilmansuuntaan kuuluu noin partiohuiviin kiinnitettäväksi merkiksi
kaksikymmentä suoritusta eli aktivi- siirtymätapahtumaan osallistumisesta.
Ensi syksynä sudenpennuista seikkailijoihin siirtyvälle Kontionpojat-laumalle ja Kalevan Suuntatyttöjen Perhoset-laumalle järjestettiin siirtymätapahtuma 17.5. Tämän päiväretkimuotoisen tapahtuman tarkoituksena oli jo
etukäteen hieman tutustua seikkailijaohjelmaan ja tuleviin seikkailijajoukkueiden johtajiin eli sampoihin niin, että
syksyllä siirtyminen uuteen ikäkauteen
sujuisi mukavasti ja helposti.
Matkaan lähdimme polkupyörillä
Kalevan kirkolta. Ensimmäisellä rastilla
Kaupin urheilukenttien lähellä tutustuimme seikkailijoiden partiopaitaan ja
siihen kiinnitettäviin merkkeihin.
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Myös vaahtokarkkeja ja makkaraa
ehdimme paistaa nuotiolla.
Paluumatkan varrella pysähdyimme
toviksi miettimään ja muistelemaan
omaa partiopolkuamme: Mitä sudenpentuajasta on jäänyt mieleen, mikä on
ollut mukavaa ja mikä ei niin mukavaa,
ja miten itse olemme tuona aikana
muuttuneet. Suurin osa meistä oli
kasvanut, ainakin pituutta, ja mukavia
muistoja tuntui olevan roppakaupalla!
Poikkesimme vielä tutustumassa
Ilmarinkadun koloon, jossa puunasim-

me trangiat puhtaiksi ja kiiltäviksi.
Kävimme myös läpi oikeat vastukset
tulevia sampoja koskeviin kysymyksiin, joita olimme koko matkan ajan
yrittäneet salavihkaisesti selvitellä.
Takaisin Kalevan kirkolla olimme
juuri sopivasti aikataulussa. Päivästä jäi
päällimmäisenä mieleen mahtava auringonpaiste ja innokas joukko tulevia
vaeltajia. Ensi syksynä se alkaa!
Teksti: Mikko
Kuva: Annu Lehtonen
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Suoritusreissu 16.5.2009
Suoritusreissulle lähdettiin bussin Kiikkisjärven lähelle. Ensimmäiseksi
numero 28 päätepysäkiltä Sorilasta. pystytimme ET:n (ei sitä avaruusoliota)
Sinne taas saavuttiin omilla kyydeil- ja sen jälkeen valmistimme nakkisoplä.
Osallistujia oli vain
kuusi. Lisäksi läsnä olivat
kolme rastihenkilöä ja
vetäjät. Kaikki suorittajat
kulkivat samassa porukassa. Lähdimme patikoimaan ensimmäiselle rastille tietä pitkin.
Ensimmäisellä rastilla
meiltä kyseltiin jokamiehenoikeuksista seuraavan
rastin rastihenkilöiden ninjaillessa vieressä. Sen
jälkeen lähdimme kävelemään seuraavalle rastille.
Toisella rastilla oli ensiapua. Lastoitimme murtuneen jalan ja hoidimme
pyörtynyttä – tai tämä
ainakin oli tarkoitus.
Tämän jälkeen kävelimme tietä pitkin ja jatkoimme vähän matkaa
metsätietä pitkin lopulliseen määränpäähämme
11

paa. Sitten meillä oli vähän vapaa-aikaa, jonka
jälkeen teimme nuotion.
Löysimme leiripaikkamme vierestä upean
puron, joka oli lähes täynnä räikeän keltakukkaisia
rentukoita. Tämän jälkeen
pystytimme ET:n (ei edelleenkään avaruusolio)
uudestaan ja loppu reissu
olikin sitten lähinnä lekottelua.
Meidät haettiin illansuussa omilla kyydeillä.
Teksti: Heikki ja Olli
Kuvat: Mikko K.
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Veneenohjaajakurssi
Osallistujan lokikirja

Teoriaosa 20.3-22.3
Hämeen partiolaisten järjestämälle
veneenohjaajakurssille teoriaosaan
osallistui viisi karhua: Antto, Jeris,
Mäkkäri, Tuukka ja Topi. Kaikkiaan
kurssille osallistui yhteensä 15 partiolaista eri lippukunnista. Kurssi alkoi
perjantaina Klingendahlissa ja ensimmäisenä iltana kävimme läpi mm.
perusmerikarttatietoa ja matkojen ja
nopeuden laskemista.
Lauantaina käsiteltävinä aiheena oli
mm. suunnanottoa merikortilla. Päivällä siirryimme ulos harjoittelemaan
mm. ilmansuuntien ottoa pelkkien
asteiden avulla ja suuntiman ottoa
kohteeseen Pyhäjärven rannalla. Li-

säksi tulivat tutuksi hätämerkit. Illalla
oli vielä gps-laitteen käytön harjoittelu
kaupungissa kiertämällä rastilta toiselle
ja sauna Tampereen Kotkien tiloissa.
Sunnuntaina oli sitten ohjelmassa
navigoinnin simulaatio. Vasta toisella
yrityksellä meidän venekuntamme pääsi maaliin. Viikonlopun päätti loppukoe. Myöhemmin keväällä on kurssin
käytännön osa, jossa pääsemme harjoittelemaan opittuja taitoja vesillä.

Käytännönosa
Näsijärvellä 22.-24.5
1. purjehduspäivä - perjantai
Karhujen osasto kokoontui noin
kello 18:00 Jänissaaressa, joka oli
reissun lähtösatama. Matkaan lähdettiin kolmella veneellä, jotka olivat
moottorivene M/S Isosaari sekä purjeveneet Bettiina ja Mäki-Kotka.
Karhuista minä, Jeris ja Topi nousimme Bettiinaan ja loput Isosaareen.
Sataman kadottua horisonttiin otimme suunnan kohti Kipparinmajakkaa,
jonne arvioitu saapumisaika oli noin
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kolmen aikaan aamulla. Koska Näsijärvellä ei ollut käytännössä lainkaan
tuulta, matkasimme apumoottorin avulla. Purjehdusrutiineihin kuului mm.
peränpito, lokikirjan täyttäminen ja
sijainnin määrittäminen säännöllisin
väliajoin kartalta. Niin kauan, kun ei
ollut pimeää, kaikki sujui melkein
ongelmitta.
Myöhemmin illan hämärryttyä siirryimme sitten astetta vaikeampaan
tehtävään: yöpurjehdukseen. Merimerkkien löytyminen osoittautui pimeällä
haastavaksi tehtäväksi, mutta lopulta
oikeat merkit löydettiin ja päästiin
Kipparinmajakkaan, jossa nukuimme
yön. Satamaan pääsy tosin tuotti ongelmia tavallista matalamman vedenpinnan tason vuoksi.

solmun nopeudella, eli noin 8 kilometriä tunnissa.
Saavuttuamme Muroleen kanavalle
söimme ja siirryimme M/S Isosaaren
miehistöksi. Tässä veneessä miehistöä
oli yhdeksän henkeä. Kapteeni muodosti meistä neljä ryhmää: ruorimies,
kaksi tähystäjää, kaksi navigoijaa ja
kaksi oli lepovuorossa. Oma ruorimiesvuoroni osui matkan alkuun, eli
hoidin laiturista irrottautumisen ja sulkuun ajon, jotka molemmat sujuivat
hyvin.
Tehtävien vaihto oli aina puolen
tunnin välein ja määränpäänä oli Säynätsaari, joka on Tampereen Eräpoikien omistama. Säynätsaaressa saunoimme ja yövyimme. Saari osoittautui
hyväksi leiripaikaksi.

2. Purjehduspäivä - lauantai
Aamulla yllätyimme iloisesti, koska
perjantainen sääennuste lauantaille oli
mennyt pieleen ja sateen sijasta oli
poutainen ja tuulinen aamu. Tuuli oli
vastainen, kun lähdimme kohti Muroleen kanavaa. Nostimme purjeet ja
lähdimme luovimaan vastatuuleen: purjeveneellähän ei voi mennä suoraan
vastatuuleen, vaan joutuu tekemään
mutkia slalom-laskijan tapaan. Allekirjoittanut nosti omalla ohjausvuorollaan veneen keulan pari kertaa liian
vastaiseen tuuleen. Tällöin vene kadotti
nopeutensa ja se piti kääntää vähäksi
aikaa takaisin myötätuuleen. Parhaimmillaan pääsimme kulkemaan neljän

3. Purjehduspäivä - sunnuntai
Aamulla heräsimme aikaisin, jotta
ehtisimme lähteä liikkeelle hyvissä ajoin.
Pakkasimme tavaramme ja suuntasimme kohti lähtösatamaa. Koska kuljimme myötätuulessa, purjeveneen pitäminen suunnassa ei ollut ongelma. Pienet
sadekuurot hieman kastelivat miehistöä, mutta tuuli kuivatti vaatteet nopeasti. Saavuimme takaisin Jänissaareen,
mutta varsin antoisaksi osoittautunut
kurssi ei ollut vielä kokonaan loppu:
ennen kotimatkaa piti siivota ja puhdistaa veneet käytön jäljiltä.
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Teksti ja kuva: Antto

Partioparaati
Hämeenlinnassa 16.4.
Normaalista poiketen partioparaatia ei tänä vuonna marssittu Tampereen
keskustassa, vaan vielä Hervantaakin
kauempana etelässä, eli Hämeenlinnassa.
Sanotaan, että kauas on pitkä matka.
Pitkään matkaan kuluu puolestaan
runsaasti aikaa. Niinpä kalevalaiset
partiolaiset joutuivat kokoontumaan
kirkolle jo aamuvarhaisella. Tilausbussi
kuljetti joukkion määränpäähänsä, missä
seuraan liittyi vielä hieman lisää marssijoita.
Koska näinkin kauaksi oli matkus-

tettu, ei paraatin jälkeen ampaistu saman
tien kotiin, vaan lähdettiin tutustumaan
paikallisiin nähtävyyksiin - tai pikemminkin nähtävyyteen, sillä kaikki Karhut marssivat vankilamuseoon. Vaikka
poliisin kanssa oltiin oltu aiemminkin
tekemisissä mm. takavuosina kesäleirin
haikilla (ks. Ällikkä 2/1999 tai 1/
2006), oli tämä ensimmäinen kerta,
kun koko lippukunnan voimin oltiin
vankilassa. Mikäpä siellä ollessa niin
kauan kuin ovet ovat avoimet.
Teksti: Juhis. Kuva: Kippara
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Toimintakalenteri 2009
Kesäkuu
2.6.
4.-7.6.
7.6.
8-14.6
26.-30.6.

TP
HP
Kaka
SRK
TP
SP

Tarpojien liikuntatapahtuma
Tarpojien selvitymismajakka
K-riisi
Luosun talkoot
Perheleiri partioperheille
Viikinsaaren partiopäivä
Vaeltajatapahtuma

Heinäkuu
10.-12.7

Kasukka

Kasukka-melonta

Kaka
TP
Kaka
HP

kesäleiri
Ryhmänohjaajakoulutus 1
Aloituskokous
Vaeltajatapahtuma

Elokuu
Viikko 31
5.-8.8.
viikko 34
28.-30.8.

Syyskuu
4.-6.9.
SP
4.-6.9
Kasukka
6.9.
Kaka
7.9., 14.9.,
21.9. ja 28.9. HP
9.9.
TP
10.9.
TP
11.-13.9.
HP
11.-13.9.
HP
12.9.
HP
12.9.
HP
19.-20.9.
HP

Partiolaisten pyhiinvaellus
Kasukka-”vj-kurssit”
JN
Ensiapu 1 iltakurssi yli 16-vuotiaille
Iltakoulu 2
Perehdytys partioon -ilta
Sinikettu, erätaitojen peruskurssi
Tulikettu, erätaitojen jatkokurssi
Sampovihjarit
SM-suunnistuskilpailut, Häme
Rastipäällikkökurssi
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25.-27.9.
25.-26.9
27.9.
30.9.

HP
Kaka
TP
TP

Ikäkausijohtajan koulutus (akela, sampo ja luotsi)
Kasukka-PT
Harhahetki
Suunnistusilta

Lokakuu
3.10.
HP
3.-4.10.
SP
4.10.
Kaka
5., 12., 19. ja 26.10. HP
10.10.
HP
12.-18.10.
16.-18.10. HP
17.10.
HP
17.-18.10. SP
29.10.
HP
TP

Leikkikurssi
SM Syyskisat
JN
Ensiapu 2 iltakurssi yli 18-vuotiaille
Tarpojajohtajavihjarit
Syysloma, ei ryhmien kokoontumisia
Lippukuntatoimijakurssi, YTP, L-SP
Tarpojien taitopäivä
JOTA-JOTI
Viestintäpaja III, lpk:n tiedotussuunnitelma
Pottukisa

Marraskuu
1.11.
7.11.
10.11.
13.-15.11.
14.11.
16.11.
20.-22.11.
21.11.
26.11.
27.-29.11

Kaka
TP
HP
SP
HP
TP
HP
HP
TP
Kaka

JN
Sudenpentutapahtuma
Yösuunnistustapahtuma
Samoajatapahtuma Explo 009
HP:n syyskokous
Akelailta
Ikäkausijohtajan koulutus (akela, sampo ja luotsi)
Tulostoimistokurssi
TP:n syyskokous
Penturetki

Joulukuu
6.12.
6.12.
12.-13.12.
viikko 51

Kaka
TP
HP
Kaka

J-riisi
Itsenäisyyspäivän juhla
Ensiapukurssi 2 yli 18-vuotiaille
Syksyn toimintakausi päättyy
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Tuukka Tolonen
Koko nimi: Tuukka Johannes Rafael Tolonen
Syntymäaika: 28.12.1993
Pituus: 185 - 190, ei tarkkaa tietoa
Paino: joku 70 kg suunnilleen
Kengännumero: 44
Saappaannumero: 43 (Kontio)
Lempinimet: eipä niitä juurikaan ole

Kymmenen kiperää
Asema lippukunnassa: Susi-vartion johtaja sekä elmo.
Suurin partiosaavutus: vartonjohtajaksi yleneminen.
Partiounelma: jos joku päivä jonkun ison leirin järjestäisin.
Työ- /opiskelupaikka: ei varmaa tietoa, minne kesän
jälkeen mennään, mutta lukio olisi tavoitteena.
Paras lehti: Ällikkä tietysti.
Hiusten pituus: lyhyet
Lempiyhtye: en osaa sanoa, kun niitä on kohtuu paljon.
Kaikki menee laidasta laitaan.
Tulevaisuus: ei tietoa... ok?
Viimeisin partiotapahtuma: vartion kokous kaksi viikkoa
sitten tiistaina.
Toiveammatti: lakimies!
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Pieni partiohistoria
Liityin 8-vuotiaana Karhuihin.
Sudenpentuvaiheen jälkeen
siirryin Ilves-vartioon. Vartionjohtajaksi ryhdyin 13-vuotiaana.

1§ Kolon ikkunalaudat ovatkin vihreät eivätkä ruskeat.
2§ KaKan humpuukipassi- ja siivousmerkkisuorituksissa vartiot ovat kololla
edenneet kauneusosion kohtaan “sängyn alla villakoirat järjestetään jonoon.”
3§ Paraatissa lippua kantanut Antti Wallin lupasi tulla marssimaan seuraavan
kerran, kun saa olla rumpalina. Niinpä lippukunnalla onkin hakusessa
tarkoitukseen sopiva bassorumpu.
4§ Lähestyykö Anton suunnistusvauhti valonnopeutta!?!?
5§ “...sanoi autokauppias ja vaikutti rehelliseltä!”
6§ Ainakin yhden väitöskirjan nimi alkaa sanalla karhu.

21

