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Kalevan Karhut toimisto
Väinölänkatu 26, 33500 Tampere
www.kalevankarhut.net

Lippukunnan tilinumero:
Nordea 150950-9384
Tuki ry:n tilinumero:
127730-115384
Meille saa antaa rahaa ihan vapaasti...
PAINOPAIKKA
Juvenes Print - Tampereen
Yliopistopaino Oy
Painos 170
TOIMITUS
Päätoimittaja
Juhis Pietilä
Lemminkäisenkatu 10 A 14
33540 Tampere
040-7267030
juhis@kolumbus.fi
Toimittajat
Eetu Halme
Valokuvat
Jussi Hilden, Visa saaristo
Taitto
Juhis Pietilä

Lippukunta vuokraa Luosun
kämppää Ylläksellä. Hinta on
lippukuntalaisille talvisaikaan alkaen 8 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:
Jaakko Kuningas 045-1336451
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Vaikka ruuanlaitto ei lempiharrastuksiini kuulukaan, syöminen on keskimäärin mukavaa. Tätä kirjoittaessani
olenkin yhä ähky, vaikka yhdessä
suuntatyttöjen kanssa järjestetystä isänpäivälounaasta on jo kulunut muutama
tunti.
Karppaamisesta on viime viikkoina
puhuttu kyllästymiseen asti, joten kun
ruualla aloitin, täytyihän minunkin se
sana tähän kirjoitukseen tuntea. Karppauksessahan on kyse hiilihydraattien
rajusta vähentämisestä ruokavaliossa.
Koska yleensä olen ruokien energiapitoisuuksia ja -lähteitä tarkemmin
miettinyt vain retkiruokia suunnitellessani, on ajatuskin hiilihydraattien poistamisesta tuntunut vähintään kummalliselta. Esimerkiksi Luontoon.fi-sivusto
nimittäin kertoo, että yli puolet retkiruuan energiasta tulisi saada hiilihydraateista. Makaronipohjaiset ruuat ovat

sitä paitsi varsin vaivattomia valmistaa
retkellä eikä perunamuusikaan kovin
vaikea ole - ainakaan kun käyttää
valmista jauhetta.
Jos retkiruuan laittamisella ei ole
kovin kiire, on sitä mukava valmistaa
nuotiolla. Hakiessani lihoja aiemmin
mainittua isänpäivälounasta varten satuin auton radiosta kuulemaan oivan
ohjelman asian tiimoilta. Radio Suomen taajuudella Luonto-Suomessa oli
vuorossa Nokikokki-ohjelma. Ruokalistalla oli jänispataa, joka kieltämättä
kuulosti herkulliselta. Muutenkin oma
radio-ohjelma nuotiolla istuskelusta
pitäville oli hauskaa kuultavaa. Ilmeisesti tämänkaltainen lähetys on Luonto-Suomessa aina muutaman kuukauden välein. Pari edellistä ohjelmaa löytyy
myös Yle Areenasta.
Juhis
3

Tiedotteita
Kalevan Karhujen Syyskokous 27.11.2011 toimistolla Väinölänkatu 26:ssa Kalevan seurakuntatalolla klo 17.

Karhukopla
Entiset ja nykyiset aikuiset lippukunnan jäsenet seurailkaapa
Karhujen nettisivua silloin tällöin. Saarijärven talkoot ja marraskuussa jälleen isänpäivälounas kyselevät työväkeä ja lahjoituksia ym. partioinnin tukemiseksi Kalevan alueella. Kannatusmaksuja sopii tietenkin maksella tuen tilille 127730-115384 viite 1261.

Kalevan Karhut täyttää tänä vuonna 55 vuotta!
Terveisiä kaikille
t. Kippara
karhukoplanmuori
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Kesäleiri
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Lähdimme keskiviikkona Karibia-teemaiselle
leirille ainakin minulle uudella tavalla, nimittäin
bussilla numero 28. Kun
saavuimme Sorilan päätepysäkille, aloitimme kävelyn yöpymispaikalle
Vähä-Lumoajalle. Siellä
pystytimme erätoverit ja
soimme iltapalaa. Yö tuli
todella huonosti nukuttua
- kiitos hirveän hyttysmäärän.
Aamulla pakkasimme
tavaramme ja lähdimme
pitkälle matkalle kohti
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Saarijärveä. Matkalla kävimme munkkikahvilla Nisutiinassa ja söimme lounaan läheisellä leirialueella.
Pitkän kävelyn jälkeen saavuimme
Saarijärvelle väsyneinä. Ennen kuin
sudenpennut saapuivat leirille perjantaina, meillä oli ohjelmassa muun muassa
paalujen pystytystä Saarijärveltä Lentokentälle vievän polun varteen ja
saunomista.
Sudenpentujen ohjelmaan kuului mm.
kaarnalaivojen tekoa ja niiden upottamista. Lauantaina mentiin vesisotaa ja
käytiin tietysti saunassa. Illemmalla
kokoonnuttiin nuotion ääreen ja pais-

tettiin lettuja nuotiopannulla. Sunnuntaina ohjelmassa oli leirin purku, vanhempien vierailupäivä ja perinteinen Paavonjuoksu. Tällä kertaa kisaan osallistuttiin myös uimalla. Vaikka en voittanutkaan, niin hauskaa oli, kuten aina.
Leiriltä lähdettiin kotiinpäin hyvillä
mielin, koska hauskaa ja tekemistä
riitti. Leiriltä mieleenpainuvimpina kokemuksina jäivät hyvä haikki ja hyvät
ruuat.
Teksti: Eetu Halme
Kuvat: Jussi Hilden ja Visa Saaristo
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Isät ja äidit!
veikkaustehtävä vanhemmille
Kalevan Karhujen tuki ry omistaa
___
ja ylläpitää partiopoikien hankkimaa
Kasukka-sanan merkitys Kalevan lippukunnan purjevene Ursulaa NäsiKarhuissa ja Kalevan Suuntatytöissä: järvellä,
1 papin työvaate
lippukunnan moottorikerhon entisöimää
2 kalevalainen sukka
museoauto Fordsonia, jota voi esim.
3 lippukuntayhteistyön nimi lyhenteis- vuokrata juhlakuljetuksiin,
tä KaSu ja KaKa
____
Ylläksellä sijaitsevaa Luosun pääpirtKasukka-Vanhemmat on:
tiä, jota vuokrataan sekä partiolaisille
että muille turisteille ja jota parhaillaan
1 iäkäs partiojohtajisto
peruskorjataan ja entisöidään
2 siirtyvät sudenpennut
3 isien ja äitien toimintaa
sekä Kangasalan Saarijärven
___
Karhunpesän leirialuetta.
Kasukka-Vanhemmat:
Mainittu omaisuus vaatii paljon talkoo1 kokoustaa kirkolla päivisin
työtä ja myös paljon rahaa, jota saa
2 tapailee toisiaan viikoittain
vapaasti lahjoittaa. tukiyhdistykselle.
3 kokoaa vanhempien yhteystietoja
tapahtumista ilmoittamiseksi
Suuret ja pienet summat otetaan kii___
toksin vastaan tilille
oikea vastaushan on 3 (kolme)
___
Kalevan Karhujen tuki ry
kaikki oikein rivin palkintona,
127730-115384
partiolaisen isä ja äiti,
viite 1261
lähetä sähköpostiosoitteesi
paivi.saaristo@pp.inet.fi
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1§ joku paraatissa sanoi ynseästi Kalevan
Karhujen marssista: “Noi on kyllä sekoittanut
armeijan ja partion!”

2§ Ursulassa on nyt poronväriset puuosat
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