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Juhis Pietilä        

040-7267030                  

juhis@kolumbus.fi  

 www.kalevankarhut.net 

Anton ja Mikael 
Tietäväinen,      
Mauri Siirtola, 
Valtteri ja Verneri 
Lyly  ja  Ilkka 
Pikkarainen 

Kuvaajat:          
Antto   Hautamäki               
Mikko Pihlajamäki 

 

Antto 

Hautamäki 

 

 

Lippukunta vuokraa Luosun kämppää 

Ylläksellä. ’Hinta on lippukuntalaisille 

talvisaikaan alkaen 8 euroa  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: 

Jaakko Kuningas 045-1336451 

 

https://webmail.kolumbus.fi/ewm/asa?d=1288201562852&k=1e2m8qn&mode=addById&redir=composer&to=6441725
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Kesäkuun Partiojohtaja-lehti kehotti partiolaisia kaappaamaan vallan 

seurakunnissa. Periaatteessa tämä olisi varsin helppoa seurakuntavaalien 

pienehkön äänestysprosentin takia: kun koko lippukunnan äänet kasataan 

yhden ehdokkaan taakse, tämä menee melko varmasti läpi. Toki ensin 

täytyisi olla sopiva ehdokas, jonka taakse asettua, eikä ainakaan 

allekirjoittanut nopealla vilkaisulla huomannut yhtään tuttua partiolaista 

Kalevan seurakunnan ehdokaslistalta. Täytyy siis tutustua ehdokkaisiin vielä 

tarkemmin. 

Miksi valta seurakunnissa sitten pitäisi kaapata? Tampereen seurakuntien 

verkkosivut kertovat seuraavaa: ” Yhteinen kirkkovaltuusto on 

seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. - - Valtuusto päättää seurakuntien 

toiminnan ja talouden päälinjoista, kuten kirkollisveron prosentista, 

talousarviosta, isoista rakennushankkeista, kiinteistöjen myynnistä ja 

virkojen perustamisesta.” Korviini kantautunut huhu kertoo, että 

seurakunnat harkitsevat luopumista monista toimitiloistaan. 

Leirikeskusvarauksia tehdään jo nykyisinkin todella kauan ennen retkiä – 

itse asiassa lippukunnan toimintakalenteria rustataan usein saatujen 

leirikeskusvuorojen perusteella. Kaikista pelottavimmilta kuulostavat 

kuitenkin huhut, joissa kerrotaan Ilmarinkadun kolon olevan liipaisimella. 

Kirkollisvaalit pidetään 14.-15.11.. Ennakko äänestys on 1.-5.11. Äänioikeus 

on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä. Nyt siis vain etsimään 

partiolaisten puolia pitävää ehdokasta. 

Juhis                                                                                                                                  

Lisää seurakuntavaaleista: http://tampereenseurakunnat.fi/
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TIEDOTTEET  
 

 

SYYSKOKOUS 21.11. 

Kalevan Karhujen syyskokous pidetään 21.11.2010 klo 17 Karhujen 

toimistolla. Esityslistalla sääntömääräiset asiat. Tervetuloa 

vaikuttamaan! 

Terveisin Kalevan Karhujen hallitus 

 

KARHUJAHTI KUURILASSA 20-21.11.2010 

Metsästysaiheinen viikonloppu Kuurilassa, Smedsin Ollin jahtimailla. 

Ilmottaudu 15.11.2010 mennessä  p.0400-637032    Marko Vainio 

 

ISÄINPÄIVÄLOUNAS 14.11. 

Kalevan Karhut ja Kalevan Suuntatytöt järjestävät juhlallisen 

isänpäivälounaan Kalevan kirkon seurakuntasalissa sunnuntaina 

14.11.2010. Lounas on avoin kaikille. Tapahtuman tuotto käytetään 

lippukuntien toiminnan tukemiseen. Aikuiset ja yli 15-vuotiaat 18 €, 7-

15-vuotiaat 9 €, Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.   Kattaukset kello 12.30 ja 

kello 14.30  

  

KALEVAN KARHUJEN TUKI RY 

Kalevan Karhujen Tuki ry:n jäsenmaksujen aika on taas koittanut. 

Varsinainen jäsenmaksu on 35 euroa ja kannatusmaksu 20 euroa. 

Tuen tilinumero on 127730-115384. 
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Partioparaati  25.4.2010 

 

Paraatipäivän aamu valkeni poutaisena, vaikkakin viileänä.  Karhujen 
sovitulle kokoontumispaikalle oli kerääntynyt noin kaksikymmentä 
partiolaista. Ohjelmassa oli ennen paraatijuhlaa marssiharjoitus. Tälläkin 
kertaa lippukunnan moottorikerhon kunnostama Fordson oli 
marssiosastossamme vahvistuksena. 
 
Itse paraatijuhla pidettiin tällä kertaa Pyynikin pallokentällä. Ohjelma oli 
pitkälti lyhyen kaavan mukainen: partiomarssi, juhlapuhe ja piirin 
ansiomerkkien jako. 
 
Juhlan loppumisen jälkeen siirryimme paraatin marssikynnykselle, joka 
oli Hämeenkadun päässä. Paraatireitti kulki tänä vuonna Pyynikin  
kirkkopuistosta Koskipuistoon, ohimarssin ollessa Keskustorilla. 
Koskipuistosta lähdimme koteihimme. Osa Karhujohtajista meni tosin 
vielä  partiojohtajien kahvitilaisuuteen, joka oli tällä kertaa seurakunnan 
nuorisotoimen tiloissa Kyttälässä. 
 
Marssikilpailu oli poikalippukuntien sarjassa tänä vuonna erittäin tiukka. 
Karhut olivat vasta kuudensia, missä on parantamisen varaa ensi 
vuoteen. 
 
Antto 
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LUMIKON REISSU 24.-25.10.-09 

Lähdimme aamulla noin kello yhdeksältä vanhempien kyydeillä 
Saarijärvelle, tarkemmin Lentokentän parkkipaikalle, josta jatkoimme 
kävellen noin kilometrin verran Saarijärven kämpälle. Pystytimme 
majoitteet Leiriniemeen: kaksi ET:tä ja yhden laavun. Seuraavaksi teimme 
ruoan ja söimme. Ruokana oli pastaa ja juomana, niin kuin partioleireillä 
yleensä, mehua. 

 

Ruuan jälkeen menimme tekemään puita. Aika paljon niitä tulikin. Sitten 
Pihlis näytti meille mallia nuotion sytytyksessä. Sen jälkeen oli vuorossa 
päivällinen. 

 

Pian tulikin jo pimeää. Menimme vielä leikkimään pimeään sopivia leikkejä, 
jonka jälkeen teimme omat nuotiot. Iltapalaksi oli makkaraa ja 

suklaabanaaneja. 



7 

rasteja. Sitten teimme nuudeleita trangialla. 

 

Seuraavaksi purimme ET:t ja laavun ja lähdimme pois Leirinimestä 
sulkemaan paikat kämpällä. Sitten jatkoimme ”Lentokentän parkkipaikalle” 
odottelemaan kyytejä. Paluumatkalla menimme vielä Kololle huoltamaan 
varusteita, jonka jälkeen pääsimme kotiin. 

 

Paikalla olivat Antto, Pihlis, Iikka, Eero, Miska, Valtteri, Verneri ja minä.  

Mauri Siirtola 

Yöllä oli aika kylmä. Kun aamulla 
heräsimme, teimme heti puuron ja sitten 
lähdimme suunnistamaan. Aluksi vain 
seurasimme kartalta missä olimme ja 
näytimme sen Pihlikselle. Sitten veimme 
rastit pareittain ja haimme toistemme  
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POPPOO-REISSU 
Pieni kokoinen poppoomme (kolme vartiolaista, kaikki reippaita Ilves 
vartiolaisia ja neljä johtajaa) lähti Poppoo-reissulle perjantaina 14.5. 
iltapäivällä. Vanhempien kyydeillä matkasimme Saarijärven parkkipaikalle, 
josta lähdimme  ensimmäiselle yöpymäpaikallemme Kangasjärvelle.     

Paikalle päästyämme aloimme pystyttää erätovereitamme ja kasata 
nuotiopuita. Sitten johtaja kertoi, että yksi Suden vartiolaisista tulee myös 
jälki-ilmoittautuneena reissulle mukaan ja loppu ilta meni makkaraa 
paistellessa nuotion ääressä. 

 

Lauantai 15.5. 

Aamulla herättyämme suhteellisen myöhään aloitimme aamiaisen teon. 
Aamiaisen syötyämme oli vuorossa ensiapuharjoituksia, esimerkiksi paarien 
tekoa, paareilla kantoa yms. 

Teimme lounaan ja lähdimme kohti Saarijärveä rastien kautta. Saarijärvellä 
harjoittelimme tulentekoa luonnonpuista, lämmitimme saunan ja nautimme 
päivällisenä porsaan ulkofileepihviä ja perunamuusia. Se oli yksi parhaista 
leiriruuistamme. 

Myöhemmin saunoimme ja teimme nuotion jossa, kuten aina, paistoimme 
makkaraa. 
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Sunnuntai 16.5 

Leiriläiset saivat nukkua tavallista pidempään, koska lähtö oli vasta kahdelta.  

Pakata, siivota ja sahata puita ehti hyvin ennen lähtöä. 

 

Anton ja Mikael Tietäväinen  
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Seikkailijapeli "Z-peli"  
Karhujen ja Kasujen Välke-
kesäleirillä Saarijärvellä 
 
Tulimme keskiviikkona bussilla Säynäjärven risteykseen. Kävelimme 
Saapasjärvelle ja siitä Saarijärvelle. Saarijärvellä pystytimme niger-
teltat ja rinkkatelineet. Iltapalalla Pihlis kertoi meille zombeista ja että 
huomisessa seikkailijapelissä niitä on olemassa vaikkei niitä oikeasti 
ole. 
 
Seuraavana aamuna heräsimme ja lähdimme kiireesti matkaan 
johtajilta saamamme kirjeen ohjeiden mukaan. Lähistöllä oli 
kuulemma liikkeellä zombeja! Söimme aamiaisen vasta järven  
toisella puolella. Lähdimme seuraamaan maamerkkejä, kunnes 
kohtasimme zombin, joka kuitenkin olikin vain harjoitusmaalitaulu. 
Ylitimme A-pukilla ojan. Sieltä otimme suunnnan kohti läheisen 
kukkulan huippua, jossa oli seuraava rasti.  
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Jatkoimme Norojärven kiintolaavulle, jossa teimme nakkikeittoa 
lounaaksi. 
 
Jatkoimme matkaa Kaarinan polkua pitkin, kunnes tulimme 
ensiapurastille. Saapasjärvellä oli vuorossa ylitystehtävä: uimme järven yli 
rinkat mukanamme jätesäkkeihin pakattuina. Saarijärvelle päästyämme 
meloimme kanooteilla järven yli. Matka oli mahtava ja meillä oli kivaa! 
 
Terveisin Valtteri, Verneri ja Iikka 
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TERÄSKARHUJEN RETKI TÄHTITORNILLE  

 
Eräänä helmikuisena iltana oli kerääntynyt Teräskarhujen lauma Kaupin 
tähtitornille. Reissun tarkoituksena oli tutustua avaruuden ihmeellisyyksiin, 
kuten esimerkiksi aurinkokunnan planeettoihin.   
Ensiksi kiipesimme tähtitorniin kaukoputken luo. Pilvinen sää esti tosin 
tähtitaivaan katselun, mutta sen sijaan kaukoputkella katseltiin Kalevan 
kirkkoa. 
 
Tämän jälkeen tähtitornin henkilökunta näytti meille tähtitaivasta 
simulaattorin avulla ja saimme ihailla mm. tähtikuvioita. Tässä vaiheessa 
sai myös esittää kysymyksiä esityksen pitäjälle koskien avaruutta ja 
kysymyksistä päätellen teräskarhujen laumanjäsenet tuntuivat olevan hyvin 
perillä avaruuden asioista. 
 
Antto 



 
 
1§ Halkotalkoon jälkeen Kipparan ajokortti kuivumassa. 
 
 

2§ Karhujen pöytäviirit Pävelle ja Marialle, onnittelut! 
 
 

3§ Leirillä koettiin äärimmäisiä sääilmiöitä, kova helle, joka 
vaihtui ukkosmyrskyyn. 
 
 
4§ Pukkipalvelu tiedottaa: 
   Reipas ja raitis 
   Karhutunturin joulupukki 
   päivystää 15.12. klo 15-20 
   ja 16.-20.12. klo 17-20 
   numerossa 040-3581138 
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RYHMIEN KOKOONTUMISAJAT 

Sudenpennut 

Kontionpojat + Maanantai              klo 18-19     Maria ja Päivi                 

Vaeltavat karhunpennut 

Teräskarhut  Torstai    klo 17-18     Jussi, Ari ja Marko 

Seikkailijat 

Kettu   Maanantai             klo 18-19            Jyrki 

Lumikko                       Tiistai                klo 18-19           Mikko Pihlajamäki 

 

Tarpojat 

Susi   Torstai           kello 18-19        Mikko Mclean ja 

                 Tuukka  

Samoajat 

Ilves   Keskiviikko           klo 17-18  Jeris ja Topi 


