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kelun vapaasti toisten mailla. Viime
marraskuussa julkaistussa maabrändiraportissa työryhmä kuitenkin ehdotti,
että jokamiehenoikeuksia lähdettäisiin
viemään muihinkin maihin. Tätä perusteltiin sillä, että yhteinen omaisuus,
kuten marja- ja sienisadot, saadaan
hyödynnettyä huomattavasti tehokkaammin, kun jokaisella on oikeus
niiden hyödyntämiseen. Samalla vapautuisi tietysti myös
retkeily, millä silläkään
tuskin suuresti haittavaikutuksia olisi.
Tehtäväksi kaikille
jokamiehenoikeiksia
käyttävälle työryhmä
asetti seuraavaa: mieti, mitkä voisivat olla
jokamiehen velvollisuudet. Sitä sopii tuumailla vaikka sitten
hankikannoilla.

Ystäväni tokaisi taannoin kuluvan talven olevan siitä mukava, että jos
pakkasta ei ole hirveästi, pyryttää kuitenkin paljon lunta. Lausahdus oli toki
tarkoitettu sarkastiseksi, mutta ainakin
itseäni kylmä ja luminen talvi miellyttää
huomattavasti enemmän kuin takavuosien loskakelit.
Tätä kirjoittaessani hiihtolomaan on
aikaa viikko ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta - pakkasta on toki runsaasti.
Pian on aika lähteä
taas metsään hiihtelemään. Hankikantoja ei
vielä juri ole, mutta
tuskinpa niihinkään
enää kauaa menee.
Kansainvälisesti
katsoen on harvinaista herkkua päästä
hankikannoille hiihtämään. Oikeastaan
vain Pohjoismaissa on
jokamiehenoikeudet,
jotka sallivat kuljes-

Juhis
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Lippukunnanjohtajan
tervehdys!
kausiluontoisia harrasteita. Kun Järvet
eivät ole jäässä, jahtaan eri kalalajeja
monin eri keinoin. Taimenia perhostellen, haukia jerkaten ja kuhia uistellen.
Syksyisin viikonloput kuluvat hirvijahdissa tai kylmistä vesistä sitä isoa
haukea jahdatessa. Kun järvet kilahtavat jäähän niin alkaa mielessä kutkuttaa mäenlaskutouhut. Minulla on
monena vuotena ollut kausikortti Sappeeseen, jossa käyn laskemassa SnowParkkia eli temppuilemassa kaikkea
jännittävää suksilla.
Uutena lippukunnanjohtana pyrin
kehittämään erityisesti Kalevan Karhujen laivueen toimintaa sekä huolehtimaan siitä, että
tarpoja- ja samoajaikäisillä olisi mielekästä toimintaa partiossa.
Hyvää alkanutta toimintakautta 2011
kaikille Ällikän
lukijoille!

Vuosi on vaihtunut ja sen mukana
myös valta Kalevan Karhuissa. Kymmenisen vuotta lippukunnanjohtajan
apulaisena ja itse johtajana ollut Antto
Hautamäki päätti tehdä tilaa uudelle
lippukunnanjohtajalle, joka valittaisiin
syyskokouksessa. Paikalla olleet valitsivat minut äänin 8-3 uudeksi lippukunnanjohtajaksi.
Olen siis Visa Saaristo 22-vuotias,
11 vuotta Tampereella asunut kaveri.
Kalevan Karhuissa olen ollut myös 11
vuotta ja sitä ennen Kouvolan Metsäveikoissa neljä vuotta. Karhuissa tehtäviäni on ollut vartionjohtaja, talkkari,
partiopoikaosastonjohtaja, apu Ahti,
Ahti, samoajaluotsi ja nyt sitten lippukunnanjohtaja. Huolehdin myös Karhujen purjeveneestä s/y Ursulasta.
Partio on minulle ympärivuotinen harrastus ja
sen lisäksi minulla on useita

LPKJ
Visa Saaristo
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Tiedotteita
Kalevan Karhujen vanhemmat!!!
Partiopoikalippukunta Kalevan Karhujen Äitikerho ry:n vuosikokous pidetään Kalevan kirkolla 17.3.2011 klo 18.30. Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat. Äitikerhon jatko: jatkaako Äitikerho, ja jos jatkaa, missä muodossa? Lopahtaako toiminta?
Jos ette pääse tulemaan, esittäkää mielipiteenne sähköpostitse Kipparalle
(kippara@gmail.com) tai Terttu Hännikäiselle (terttu.hannikainen@elisanet.fi).
Lippukunnan ATK-kalusto on päässyt pahasti vanhentumaan. Siispä:

otetaan vastaan / ostetaan pikkurahalla
tietokone toimistolle.
Minimivaatimukset USB-portti, Word ja Excel. Emme ota ensimmäistä
tarjottua vaan valitsemme parhaan vaihtoehdon. Tarjoukset lippukunnanjohtaja Visa Saaristolle: 040-5399659 tai visa.saaristo@gmail.com.

Ylläkselle pääsiäisenä 2011
Kalevan Karhut toteuttaa jälleen perinteisen reissun Luosuun.
Lähtö keskiviikkona 20.4.2011 klo 18.00 Ilmarinkatu 37 kohdalta Tampereen Kalevasta. Paluu tiistaina 26.4.2011 noin klo 6 lähtöpaikkaan.
Matkan hinta 200 euroa. Kasukka-partiojohtajat 190 euroa. Hintaan
sisältyvät matkat tilausautolla Tampereelta Luosuun ja takaisin, päivittäin
kuljetus rinteisiin ja takaisin, majoitus Luosun pääpirtillä, aamiainen, päivällinen, iltapala, sauna. Lue ilmoittautumisohjeet ja tarkemmat tiedot osoitteesta www.kalevankarhut.net.
Tiedustelut: Kippara Nurminen (040-5402792, kippara@gmail.com) ja
Juhis Pietilä (040-7267030, juhis@kolumbus.fi)
Partiolippukunta Kalevan Karhujen kevätkokous pidetään sunnuntaina
27.3.2010 kello 17 toimistolla, Väinölänkatu 26, Tampere. Kokouksessa
käsitellään saaäntömääräiset asiat.
Tampereella 20.2.2011
Kalevan Karhut, hallitus
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4th Braintree -lippukunnan
partiolaiset Suomessa
laiset pääsivät tekemään itselleen telttakepit ja kiilat saatuaan käsiinsä vain
telttakankaat ja neuvon käyttää puukkoa, kirvestä ja sahaa. Leiripaikka oli
keskellä raivaamatonta mäntymetsää,
maassa oli kaatuneita puita ja männynneulasia, joten ympäristö oli aivan

4th Braintreen -lippukunnan partiolaiset
saapuivat Helsinkiin Suomen kaikkien
aikojen kuumimpana päivänä, kun
mittarissa oli 37 plusastetta. Matkustettuaan kaksi tuntia ilmastoidussa
bussissa he saapuivat leiripaikalleen
neljältä iltapäivällä. Alkajaisiksi matka-

Tom ja Matt tekemässä telttakeppejä
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erilainen mihin he olivat kotimaassaan ta. Se ei kuitenkaan latistanut suomalaisten eikä englantilaistenkaan tunneltottuneet.
“Tulilaaksossa opettelimme perin- maa, vaan Kilke päättyi leirilauluun.
Toisena torstaina lähdettiin liikkeelle
teisiä tulentekotapoja ja teimme matkamuistoja seppien opastuksella”, ker- aikaisin, jotta ehdittiin Tampereelle
toi partionjohtaja Martin Darch. “Osal- menevään bussiin erään isännän kanslistuimme myös suomalaisten samoaji- sa. “Juho lupautui näyttämään kotikauen kanssa aikamoiselle 20 kilometrin punkiaan, minkä ansiosta näimme hiemaastovaellukselle, jonka aikana koh- man enemmän Tamperetta kolmen
tasimme monia haasteita. Teimme mm. tunnin vierailun aikana. Tämän jälkeen
lautan kaatuneista puista, kakun tran- matkustimme bussilla Poriin. Söimme
illallista, ennen kuin suuntasimme Yygialla ja polttopuita kaarisahalla.”
Partiolaiset osallistuivat myös Vesi- terin leirintäalueelle. Siellä majoituimme
laaksoon tutkien järveä
kolmen hengen kajakeista. Lisäksi he ottivat osaa
harjannostajaisiin, suomenkielisestä musiikkiteatterista koostuneeseen
avajaisseremoniaan, ja
pääsivät 80-asteiseen saunaan.
Leirin loppupuolella
partiolaiset saivat lisää
vesihuvituksia, kun samoajat painivat mudassa.
Kaikki saivat vesilaakson
lopuksi osallistua vesisotaan. Siitä jatkettiin Ilmalaaksoon, jossa rakennettiin raketteja ja tuuliviirejä.
Leirin loppuseremonia
viivästyi hieman esiintymislavan lähistöllä kaatuneen puun aiheuttaman
sähkökatkoksen johdos- Matt ja Tom valmistautumassa vaellukseen
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yksi aikoo tulla kanssamme ensi vuoden kesäleirille Lake Districtiin. Myös
osa isäntäsavusta haluaa
osallistua vuoden 2012
Essexin jamboreelle, joten tämä oli oikeastaan
vasta alkua Suomeen ja
suomalaisiin tutustumisellemme.”
Teksti:
Clare Darch
Käännös:
Minna Tuomisto

Portissa kerrotaan, mitkä liipukunnat savussa
majailevat
Tom ahmii poropizzaa
mökkeihin ja pääsimme kuumaan suihkuun – suuri helpotus kahdeksan päivän
kylmien yhteissuihkujen jälkeen”, Clare
kertoi.
Partiolaiset vierailivat myös Rauman
vanhassa kaupungissa sekä Turussa,
jossa he yöpyivät luksushotellissa.
Viimeinen bussimatka suuntautui Helsinkiin, jossa puolestaan yövyttiin paikallisessa nuorisohostellissa ja nautittiin
viimeisen kerran yhteinen ateria ennen
lentoa kotiin.
“Saimme monia uusia ystäviä, joista
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Kasukka-”VJ-kurssit”
18.12.2010
laitteen ohjeita ja yritetään löytää kätkö
maastosta. Onnistuimme löytämään
yhden kätkön.
Geokätköjen jälkeen jatkoimme
vaellusta Seitsemisen hienossa talvisäässä.
Päivä alkoi kääntyä iltaan ja loppumatka taitettiin pimeässä parkkipaikalle. Sai havaita, että tiellä hiihtäessä
taskulamppu oli melkein turha täydenkuun loisteessa.

Lauantaiaamuna kokoontui joukko
Karhujen ja Kasujen johtajaikäisiä
Kalevan Kirkolle aikomuksena lähteä
Seitsemisen kansallispuistoon päivän
hiihtoretkelle.
Perillä Seitsemisessä retkeläiset jaettiin kahteen ryhmään niin, että Kasut
kokeilivat lumikenkiä maastossa kulkemiseen ja Karhut hiihtivät. Reissun
alkupuolella kokeilimme geokätköjen
löytymistä.
Geokätköjen etsintä tarkoittaa sitä,
että gps-laitteeseen syötetään halutun
kohteen sijainti ja sitten seurataan

Kuva: Maija Jauhiainen
Teksti: Antto Hautamäki
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Kettu-joukkue
Karhujen seikkailijajaos sai 30. elokuuta uuden Kettu-joukkueen.
Ensimmäisessä kokouksessa olivat
mukana Antero, Eero ja Topias.
Heidän lisäkseen sudenpennuista seikkailijoihin siirtyivät Frans, Topi ja
Heikki. Kun syyskuun lopussa mukaan
liittyivät vielä Elias ja Niklas, vakiintui
joukkueen vahvuudeksi kahdeksan
seikkailijaa. Joukkueemme huuto on:
“Huh-hah-hei! Kettu voiton vei!” Joukkueen sampona toimii Pikkis ja sammon apulaisena häärää Iksu. Pihlis on
ollut Ketun johtajana Kaiku-tapahtu-

massa, joukkueen omalla reissulla
Saarijärvellä ja seikkailijajaoksen talvitelttareissulla. Seikkailija-aktiviteettejä on suoritettu innolla. Tervetulovaihe
saatiin päätökseen sopivasti ennen
lokakuista lupauksenantojuhlaa ja ensimmäinen ilmansuunta saatiin valmiiksi
tammikuussa. Syksyn partiotaitokisoissa pärjättiin vaihtelevasti. Tulos Harharetkellä oli kahdentoista joukkueen
kisassa neljäs. Mukana oli myös tarpojia. Kasukka PT:ssäkään ei pärjätty
niin hyvin kuin huutomme edellyttäisi.
Kasut veivät parhaat palkinnot.
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kueessa oli Antero, Frans ja
Pikkis.
Toisessa taas olin minä,
Elias, Topias ja Pihlis. Antero,
Frans ja Pikkis voittivat, koska he löysivät kanisterit ensin.
Talvitelttareissun jälkeen
Topi, Heikki ja Antero vastasivat sähköpostitse kyselyyn
reissusta.
1. Mikä talvitelttailussa oli
hauskinta?
Se, että oli täysin luonnon
armoilla, kun olin ensimmäistä
kertaa talvella teltassa. Mukavinta oli saunominen, koska
Saarijärven reissusta Niklas kirjoitti muuten reisussa oli kylmä. Koko leiri
joukkueen päiväkirjaan seuraavasti.
oli kiva, mutta hauskinta oli olla
kipinässä.
Kettu-joukkueen oma leiri 29.31.10.2010. Leirillä olivat Elias, minä, 2. Mitä hyödyllisiä asioita reissussa
Antero, Frans ja Topias. Mukana oli oppi?
myös Pikkis ja Pihlis. Harjoittelimme Miten lippu nostetaan, naskalit ja
puukon käyttöä, sahan käyttöä, nuo- nuotion tekeminen. Myös ruuan valtion sytytystä ja ruoan laittoa retkikeit- mistus itse. Opin myös pitämään tavatimellä. Olimme pitkällä reissulla rinkat roistaan huolta ja myös sen, että vaaselässä ja kartat apunamme. Määrän- tetus on erittäin tärkeää. Telttapatjan
pää oli Norojärven laavu. Laavulla kannattaa olla riittävän hyvä tai voi tulla
teimme nakkikeittoa trangialla, joka on yöllä vilu. Vettä ei tarvinnut niin paljon,
retkikeitin. Siellä oli myös vanha par- kuin mihin oli varauduttu, mutta lämtiolainen.
mintä vaatetta olisi voinut olla enemLeikimme pimeällä taskulamppuhip- mänkin. Hyödyllisin uusi taito oli lumipaa ja tiikeriä. Sunnuntaina suunnistim- ankkuri.
me.
Jaoimme joukkueet. Toisessa jouk- Jyrki Pikkarainen
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Kasukka-PT Herkules
5.-7.11.2010
Lähdimme kirkolta bussilla kohti Aitolahden vanhaa pappilaa noin kello 18.
Matka kesti noin 30 minuuttia. Kun
saavuimme perille, valitsimme sängyt,
levitimme lakanat ja pistimme tyynyt
tyynyliinoihin. Sitten menimme ulos
leikkimään eri leikkejä.
Ensimmäinen leikki liittyi kreikkalaisiin jumaliin: joukkueesta kaksi olivat
Hermeksiä, yksi oli Haades, ja yksi
Zeus. Hermeksien, eli minun ja Valtterin, piti etsiä maastoon piilotettuja
salamoita ja tuoda niitä Zeukselle.
Matkaa kuitenkin vaikeutti se, että

Haadekset saivat varastaa salamoita
Hermeksiltä, jos vain saivat heidät
kiinni. Se joukkue, jolla oli lopussa
eniten salamoita, voitti. Voittajajoukkue sai palkinnoksi kymmenen lisäpistettä seuraavan päivän kisaan.
Tämän jälkeen leikimme muutamia
muita leikkejä ja pian siirryimme iltapalalle. Iltapalaksi oli lihapiirakkaa,
jogurttia, mehua ja leipää. Iltapalan
jälkeen menimme nukkumaan.
Aamulla menimme lipunnostoon ja
sieltä suoraan aamupalalle. Sen jälkeen
pakkasimme varusteet ja lähdimme
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kisaan. Ensimmäinen rasti oli pappilan
pihassa, ja siellä piti nikkaroida kreikkalainen soitin, lyyra. Seuraavilla rasteilla piti laittaa Afroditen kauneudenhoitotuotteet oikeaan järjestykseen,
sekä ampua ilmakiväärillä sanaristikon
vihjeen avulla paljastuneen eläimen
kuvaa.
Seuraavaksi oli vuorossa rasti, jolla
piti rakentaa a-pukki ja saada sen
avulla pommi pois Olympos-vuorelta.
Se ei sujunut meiltä lainkaan hyvin. Sen
jälkeen oli vuorossa partiohistoria ja
sudoku. Sudoku meni mönkään mutta
osasimme partiohistorian. Sitten oli
ruokarasti, jossa tehtiin spagettia ja
jauhelihakastiketta. Se meni hyvin.
Jatkoimme matkaa tulentekorastille,
missä piti paistaa vaahtokarkki. Sitten
tuli ensiapurasti, joka olikin sitten vii13

meinen rasti.
Palattuamme pappilaan saimme iltaohjelmatehtävän. Kun loputkin tulivat
kisasta, alkoi meidän 45 minuutin
saunavuoromme. Saunan jälkeen oli
iltaohjelma ja iltapala. Sitten menimme
nukkumaan.
Seuraavana päivänä pakkasimme,
siivosimme ja leikimme. Sitten julistettiin kisan tulokset. Myyrät-vartio voitti
seikkailijoiden sarjan ja me olimme
toisia. Sitten bussi tuli hakemaan meitä.
Laitoimme tavarat bussiin ja lähdimme
ajamaan kohti Kalevan kirkkoa.
Lumikko-joukkueesta kisassa olivat minun lisäkseni mukana Valtteri,
Verneri ja Iikka.
Teksti: Miska Saarnijoki
Kuvat: Jyrki Pikkarainen

Metsästysaiheinen leiri
Kuurilassa - Smedsin Ollin
jahtimailla
Lähdimme matkaan yhdeksältä aamulla. Ajoimme autokaravaanina kohti
Kuurilaa, emmekä edes eksyneet
montaa kertaa. Vaikka matka oli pitkä
ja unettava, selvisimme siitä kuitenkin
lähes hengissä.
Toiminta alkoi nopeasti perille saapumisemme jälkeen. Ensimmäiseksi
haimme “koiraa” hakulaitteella. Tämä
niin sanottu koira oli päässyt karkuun,
ja löysimme autosta ainoastaan haku-

laitteen toisen kappaleen.
Tämän jälkeen aioimme pystyttää
puolijoukkueteltan, mutta emme ehtineet, sillä
kohta olimme taas autoissa matkalla
kohti kaadettua hirveä. Meidän osuutemme oli raahata kyseinen eläin tielle
ja siitä autoon. Saimme myös nähdä,
että hirvi syö pinaattikeittoa, kun sen
vatsalaukku avattiin ja sieltä otettiin
ulos vihreää mössöä kepin nokassa.
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Sen jälkeen ajoimme takaisin leiripaikalle ja saimme vihdoin pystytettyä
teltan. Haimme puita kamiinaan ja
söimme hernekeittoa. Saimme myös
tietää enemmän loukuista, lintupilleistä,
aseista sekä metsästyksestä itsestään.
Esitys oli sangen valaiseva. Erityisesti
mieleeni jäi, kuinka minkki loukutetaan
häkin avulla.
Pääsimme itsekin ampumaan ilmakiväärillä. Myöhemmin teimme ansan
pienille eläimille, kuten jänikselle (sitä
ei moni tiedä, nyt tarkkana), rikkomalla jäähän pientä säröä ja laittamalla
päälle näkkileivänpalasen. Valitettavasti
emme saaneet saalista.
Menimme hurjaa pulkkaromurallia
ja muita hauskoja leikkejä pitkään ja
paljon. Vaikka saimme kolhuja ja törmäilimme puita päin, niin selvisimme
siitä pelkillä mustelmilla.
Illalla saimme herkullista
ruokaa: hirven sydäntä, hirven maksaa ja kauriin maksaa. Valitettavasti herkut
loppuivat pian, ja jouduimme tyytymään tavalliseen lihaan, mutta hyvää se silti
oli. Joimme mehua, glögiä,
kahvia, mehua ja Coca
Colaa.
Kun oli nukkumaanmenoaika, raahauduimme makuupusseihimme ja simahdimme melkein heti. Silti
jokainen oli vuorollaan ki15

pinämikkona hurjat tunti ja 45 minuuttia! Aika ramaisevaa hommaa, vaikka
vaahtokarkkeja saimmekin.
Jotkut nukkuivat hyvin, toiset huonosti, mutta silti kaikki raahautuivat
kotaan aamupalalle. Aamupalana oli
puuroa, näkkileipää ja mehua ja kahvia
eli jokaiselle jotakin.
Aamupalan jälkeen kuljetimme ylimääräiset halot teltasta kotaan ja
puuvajaan. Leikimme vähän aikaa (lapset), ja lähdimme ampumaradalle vielä
kerran ampumaan eläinkuvia.
Kun lähdön aika koitti, pakkasimme tavaramme, ainakin suurin piirtein,
ja hyppäsimme autoihin. Ei paha leiri,
minusta.
Teksti: Petja Vatanen
Kuvat: Marko Vainio

Partioleirillä Aitolahdessa
Olimme Pättiniemen laiturilla. Puimme
pelastusliivit päällemme. Visa purjehti
Ursulalla. Kolme leiriläistä nousi Ursulaan. Yksi ohjasi venettä, muut odotti
vuoroaan. Välillä olimme sisällä ja välillä
ulkona keulassa. Jussi hyppäsi veneestä - mies yli laidan! Osoitimme sormella, missä pelastettava oli. Laiva
ohjattiin lähemmäksi. Heitimme pelastusrenkaan. Sitten heitimme köyden.
Nostimme Jussin ylös veneeseen.
Rakensimme majan vinoon puuhun.
Löysimme maasta peltiä. Niistä oli

hyvä rakentaa. Mukana olivat ainakin
Petja, Tuomas, Rafael ja Antti. Majasta tuli hieno kun siinä oli seinät ja
katto.
Sisällä pelasimme lautapelejä. Kivoin peli oli: Arvaa kuka? Ruuat olivat
hyviä. Parasta oli nakkikeitto. Kaikki
lapset nukkuivat samassa huoneessa.
Leirillä oli hauskaa.
Teksti: Antti Rissanen
Kuva: Jussi Hilden
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Talviretki
JN
Hämeen Partiopiirin kevätkokous ja johtajapäivät
Kalevan Karhujen kevätkokous
Tampereen Partiolaisten kevätkokous
Aluetapaaminen
Vesitoimintailta

Huhtikuu
1.-3.4.
3.4.
17.4.
20.-26.4.
12.4.
30.4.

Kaka
Kasukka
Kaka
Kaka
Kasukka
Kaka

Sudenpenturetki
Kasukka-johtajisto, klo 16 Kalevan srk-talo
JN
Pääsiäisreissu Ylläkselle
Kasukka-messu
Ällikkä 2/4 deadline
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Toukokuu
1.5.
1.5.-30.9.
5.5.
7.5.
7.5.
15.5.
15.5.
20-22.5.
21.-22.5.
21.5.
22.5.
29.5.

HP
HP
TP
HP
HP
Kasukka
Kaka
Kaka
HP
HP
Kaka
TP

KOHU 2011 -ilmoittautuminen päättyy
Suunnistusskaba
Yrjönviesti
Sudenpentujen kevätkisat
Tarpojien kevätmestaruuskisat
Partioparaati ja Kasukka-kevätretki Lahteen
JN
Seikkailijaosaston reissu
Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa
Kevät SM-kisat, Pori
Saarijärven talkoot
Seikkailijapeli

Kesäkuu
5.6.
8.-12.6.
10.-12.6.
15.-19.6.

Kaka
HP
HP
Kaka

K-riisi, johtajaneuvoston kesäinen kokous
Samoajaleiri KOHU 2011, Kuru
Piirimajakka
Kesäleiri (sudenpennut 17.-19.6.)

Heinäkuu
2.-3.7.
8.-10.7.
27.7.-7.8.

TP
Kokoontumispurjehdus
Kasukka Kasukka-melonta
SP
Maailmanjamboree, Ruotsi

Elokuu
15.8., 22.8. ja 26.-28.8. TP Ryhmänohjaajakoulutus
20.8.
TP
Partiotaitopurjehdus Kummeli
21.8.
Kaka
JN
26.8.
HP
Ilmoittautuminen syksyn 2011 kursseille päättyy
27.-28.8. HP
Ensiapu 1 -kurssi, Jokioinen
27.-28.8. SP
Vaeltajavaltakunta
29.8.
Kaka
Aloituskokous
31.8.
Kaka
Ällikkä 3/4 deadline
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Syyskuu
3.9.
10.-11.9.
15.9.
16.9.
16.-18.9.
16.-18.9.
18.9.
18.9.
19.-25.9.
20.9.
21.9.
23.-25.9.
23.-25.9.
?

HP
HP
TP
HP
HP
HP
Kaka
TP
SP
TP
TP
HP
HP
SP

Aikuisten erätaitokurssi, retkiosa
Aikuisten erätaitokurssi, käytännönosa
Aluetapaaminen
Ikäkauden apulainen -koulutus
Akela-kurssi
Sampo-kurssi
JN
Aluetapaaminen
Woomal, kehitysyhteistyöviikko, rauhanpäivä
Vesitoimintailta
Suunnistusilta
Sinikettu, erätaitojen peruskurssi
Tulikettu, erätaitojen peruskurssi
Koulukampanja

Lokakuu
1.10.
Kasukka
1.-2.10.
SP
1.-3.10.
HP
2.10.
TP
6.10.
HP
8.10. tai 15.10. HP
9.10.
Kaka
14.-16.10. HP
14.-16.10. HP
15.-16.10. SP
15.-16.10. HP
15.-16.10. HP
16.10.
Kaka
17.-21.10.
19.-22.10. TP
21.-23.10. SP
22.10.
HP
25.10.
Kaka

Kasukka-PT
Syys-SM-kisa
Mykkälilja, Asikkala
Harhahetki
Ensiapu 1 -kurssi yli 17-vuotiaille, osa 1
Seikkailijakisa
Saarijärven talkoot
LPK-toimijakurssi
Laulu- ja leikkivinkkejä akeloille, sammoille
JOTA, JOTI
Viestikurssi
Hämeen Partiopiirin Vaeltajavisio
JN
Peruskoulujen syysloma, ei ryhmien kokoontumisia
Syysvaellus
Suomen Partiolaisten Vaeltajavisio
Ensiapu 1 -kurssi yli 17-vuotiaille, osa 2
Lupauksenantojuhla
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26.10.
31.10.

TP
Kaka

Pottukisa
Ällikkä 4/4 deadline

Marraskuu
5.-6.11.
10.11.
13.11.
12.11.
19.11.
19.11.
18.-20.11.
20.11.
24.11.
26.-27.11.
27.11.

HP
HP
Kasukka
HP
HP
TP
Kaka
Kaka
TP
HP
Kaka

Tarpojajohtajavihjarit
Yösuunnistus
Kasukka-isänpäivälounas
Sudenpentutapahtuma
Hämeen Partiopiirin syyskokous, piiritoiminnan 90-vuotisjuhla
PJ-gaala
Sudenpenturetki
JN
Tampereen Partiolaisten syyskokous
Ensiapu 2 -kurssi
Kalevan Karhujen syyskokous

Joulukuu
6.12.
10.12.
16.12.
Viikko 51

TP
Kaka
HP
Kaka

Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet
J-riisi, johtajaneuvoston jouluinen kokous
Ilmoittautuminen kevään 2012 kursseille päättyy
Karhutunturin joulupukkipalvelu
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1§ Pentukolo yllätystarkastuksen kohteena!

2§ “Poikkeuksellisen kylmiä sääilmiöitä on Suomessa tavattu
kutsua talveksi.”

18.-20.3. (pe-su) Lippukunnan
talviretki: retkeily- ja erätaitoja
talvisissa olosuhteissa.
Retken hinta 10 euroa.
Lisätiedot: www.kalevankarhut.net
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