
Partiolippukunta Kalevan Karhut                                                                       nro    2/2012



2

- LIPPUKUNTALEHTI -

41. vuosikerta

JULKAISIJA

Partiolippukunta Kalevan Karhut
http://www.kalevankarhut.net

Kalevan Karhut toimisto
Väinölänkatu 26, 33500 Tampere

Päätoimittaja
Juhis Pietilä

Lemminkäisenkatu 10 A 14
33540 Tampere
040-7267030

juhis@kolumbus.fi

Painos 150

Lippukunnan til inumero:
Nordea 150950-9384

Tuki ry:n tilinumero:
127730-115384

Meille saa antaa rahaa ihan vapaasti...
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Virkailijat ...................................................10
Kokousajat ................................................11

Lippukunta vuokraa Luosun
kämppää Ylläksellä. Hinta on
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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TOIMINT AA

7.10.    JN, klo 17 Karhujen toimistolla
13.10.  Sudenpentutapahtuma, tiedustelut Päve
14.10. Saarijärven syystalkoot, tiedustelut Janne
17.10.-21.10. Peruskoulujen syysloma, ei ryhmien kokoontumisia
19.-21.10. johtajahuolto Värikuulasota, Pälkäne, tiedustelut Visa
21.10. Kasukka-johtajisto, klo 17 Kalevan kirkolla
13.10. Sudenpenturetki Saarijärvelle, tiedustelut Päve
4.11.  JN, klo 17 Karhujen toimistolla
11.11. Kasukka-isänpäivälounas, tiedustelut Kippara
18.11. Syyskokous, tiedustelut Visa

Kokouskutsu
Kalevan Karhujen syyskokous pidetään 18.11.2012 kello 17 Karhujen
toimistolla. Esityslistalla sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa vaikuttamaan!
t. hallitus

2.12.12 J-riisi johtajille, tiedustelut Visa
6.12.12 Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet
21.-24.12.12 Karhutunturin joulupukkipalvelu, tiedustelut Vehka
28.12. 12 Ekoteko, kynttiläsiivous hautausmaalla, PERHEET MUKAAN!
27.3.-2.4.2013 perinteinen pääsiäisreissu Ylläkselle
25.7.-2.8.2013 Ilves 13 the movie –leiri Evolla  (kts. Kasukka-leirimainos,

Youtubessa nimellä Sammon salaisuus)
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Kalevan Karhujen ja Kalevan SuuntatyttöjenKalevan Karhujen ja Kalevan SuuntatyttöjenKalevan Karhujen ja Kalevan SuuntatyttöjenKalevan Karhujen ja Kalevan SuuntatyttöjenKalevan Karhujen ja Kalevan Suuntatyttöjen

järjestämä juhlallinenjärjestämä juhlallinenjärjestämä juhlallinenjärjestämä juhlallinenjärjestämä juhlallinen

IsänpäivälounasIsänpäivälounasIsänpäivälounasIsänpäivälounasIsänpäivälounas

Sunnuntaina 1Sunnuntaina 1Sunnuntaina 1Sunnuntaina 1Sunnuntaina 11.11.11.11.11.11.2012 Kalevan kirkon1.2012 Kalevan kirkon1.2012 Kalevan kirkon1.2012 Kalevan kirkon1.2012 Kalevan kirkon

alasalissaalasalissaalasalissaalasalissaalasalissa

Kattaukset kello 12.00 ja kello 14.30.

Menu

keitto

graavilohta, silakkarullia, silliä

kreikkalaista salaattia, perunasalaattia, porkkanaraastetta

rosollia ja kermavaahtoa

savulohitahnalla kuorrutettuja kanamunia

riistapataa ja puolukkasurvosta

kermassa haudutettua uunikalaa

keitettyjä perunoita ja vihanneksia

hunajalla ja yrteillä maustettuja uunijuureksia

leipävalikoima ja levitteet

vesi, mehu, kotikalja, maito

kahvi, tee, isänpäiväkakku ja pikkuleivät

Elävää musiikkia!

Aikuiset ja yli 15-vuotiaat 22 •, 7-15-vuotiaat 10 •,

alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.
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Pöytävaraukset keskiviikkoon 7.11. mennessä

Kirsti “Kippara” Nurmiselle, puh. 040 5402 792.

Ilmoitattehan seurueenne koon lisäksi mahdolliset

erityisruokavaliot

sekä kumpaan kattaukseen olette tulossa.

Lounas on avoin kaikille.

Lämpimästi tervetuloa!

Lippukuntien jäsenet kotijoukkoineen ovat tervetulleita

myös auttamaan lounaan järjestelyissä. Talkoisiin

osallistuville tarjoamme palkkioksi lounaan maksutta.

Tehtävää on monenlaista niin ennen kattauksia, kattausten

aikana kuin kattausten jälkeenkin: asiakkaiden hankkimista,

ruoka-aineiden hankkimista, ruokien valmistusta, salin

pöytien ja tuolien järjestelyä, salin koristelua, astioiden ja

ruokien asettelua, lippujen myyntiä, astioiden korjaamista

pöydistä, tiskausta, siivousta ja paljon muuta. Joitakin

ruokia voi valmistaa jo hyvissä ajoin etukäteen, mutta suurin

osa valmistetaan yhteistuumin edellisenä päivänä lauantaina

Kalevan kirkolla kello 9-18 välisenä aikana, mukaan voit

tulla mihin aikaan vain. Sunnuntaina talkoilemaan voi tulla

aamuvuoroon noin kello 9, jolloin ehtii itse syömään toiseen

kattaukseen, tai iltavuoroon ensimmäisessä kattauksen

syönnin jälkeen. Kiinnostuneet ilmoittautukaa Kipparalle

7.11. mennessä ja kertokaa minkä ajan olette käytettävissä

ja mistä tehtävistä erityisesti olette kiinnostuneita.
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Leiri lähti liikkeelle
Kalevasta lauantaina 28.7.

Matkalla pohjoiseen
ylitettiin napapiiri. Perillä
majoituttiin Luosun pää-
pirtillä.

Sudenpennut tekivät
päiväretkiä, askartelivat ja
kiipesivät Ylläksen hui-
pulle.

KEROKKA -12
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Kaksi ryhmää vaelsi
Aakenuksen yli ja Kan-
gasalan joukkue vaelsi
Pallaksella.

Viikon lopulla mm.
kuljettiin pt-kisa ja vietet-
tiin yhteisiä iltanuotioita.

Kotimatka sujui yöllä
ja Kalevassa oltiin sun-
nuntai-aamuna 5.8.

Karhuja oli mukana
16.
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Kalevan Karhujen tuki ry toimii
lippukunnan taustavoimana kuten myös
Kalevan Karhujen Äitikerho ry. Var-
sinainen taustayhteisömme on Kalevan
ev.lut. seurakunta.

Tukiyhdistys hoitaa erityisesti lippu-
kunnan käytössä olevia leiripaikkoja
sekä muuta omaisuutta kuten museo-
auto Fordsonia ja purjevene Ursulaa.

Kangasalan Saarijärven Karhunpe-
sä-leirialueella ovat kuluneena kesänä
leireilleet karhunpennut, Suuntatytöt ja

vieraileva lippukuntaleirikin. Saarijär-
ven rakennukset ja rakennelmat ovat
palvelleet hyvin. Vanha saunakämppä
tarvitsisi kuitenkin jo uutta kyllästettä
seiniinsä ja uuden kämpän lattia kaipaa
kunnostusta.

Ylläksellä Luosun pääpirtillä majaili
viime kesänä Karhujen ja Kasujen
yhteinen Kerokka -12 –leiri, joka myös
vaelsi muutaman päivän tuntureilla.
Messukylän Metsätytöt viettivät Lu-
osussa 65-vuotisleiriään vierainaan

Tuen tuenta
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1§ Karhutunturille on syntynyt uusi tonttu

2§ Onkohan Lordeilla oma disko

3§ Ilmarinkadulla istuimia tulee ja menee

kansainvälisen Roverway-leirin osan-
ottajiakin. Myös Lordi-vartio toimi
kämpällä perinteisellä ruskaretkellään.

Talkoolaisia oli kesä- ja syyskuus-
sa. Parakin ulkoseiniä on kesän aikana
maalattu (katso parakin värikuva netti-
Ällikästä). Muitakin kunnostustöitä on
tehty. Seuraavina odottavat tekijöitä
mm.diskon uudelleen rakennus ja van-
han saunan lattia.

Tukiyhdistys huolehtii myös leiri-
paikkojen vakuutus-, kiinteistövero-,

jätehuolto-, tie- ja muista toistuvista
maksuista. Tämän lukijana olet jo
varmasti huomannut, että rahaa tarvi-
taan jatkuvasti ja paljon.

Kalevan Karhujen tuki ryn tilille toivo-
taan kannatusmaksuja.

tili FI24 1277 3000 1153 84
viite 1261

Kiitoksia lahjoittajille!


