
Partiolippukunta Kalevan Karhut                                                                       nro    1 / 2014



2

- LIPPUKUNTALEHTI -

44. vuosikerta

JULKAISIJA

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

Kalevan Karhut
Liisanpuisto 1, 33540 Tampere

Lippukunnan til inumero:
FI18 1509 5000 0093 84

Tuki ry:n tilinumero:
FI24 1277 3000 1153 84
lahjoitusviitenumero 1261

Meille saa antaa rahaa ihan vapaasti...

Päätoimittaja
Juhis Pietilä

Lemminkäisenkatu 10 A 14
33540 Tampere
040-7267030

juhis@kolumbus.fi

Painos 200

Toimittajat:
Kirsti Nurminen,

Visa Saaristo,
Anne Mustonen
Petja Vatanen

Valokuvat:
Anne Mustonen,
Kirsti Nurminen,

Mikko Pihlajamäki

Taitto:
Juhis Pietilä

TÄSSÄ NUMEROSSA

Lippukunnanjohtajan tervehdys ..............3
Kalevan Karhujen Tuki ry .......................4
Kalevan Karhujen Äitikerho ry ...............6
Karhukoplalle .............................................7
Toimintakalenteri ......................................8
Sotsi 2014 - Kasukka-talviretki..............9
Silppusäkki ...............................................10
Virkailijat ...................................................11
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Tilaa riittää noin 50:lle hengelle.
Varustelu on 50-luvun tasoa.
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“Partio ei ole kerho eikä pyhä-
koulu, vaan metsien koulu” (Lordi
Robert Baden-Powell )! Partioliikkeen
perustaja kenraalimajuri ja lordi Ro-
bert Baden-Powell of Gilwell oli 1800-
luvun lopulla huolissaan Brittiläisen
imperiumin moraalisesta rappiosta, joksi
hän tulkitsi ajan ilmapiiriä. Sitä verrat-
tiin paljon myös Rooman valtakunnan
tuhoutumiseen. Lääkkeeksi Baden-
Powell ehdotti velttojen ja tylsistynei-
den nuorten valjastamista terve- ja
erähenkiseen elämään.

B-P kirjoitti Afrikassa brittien käy-
mien siirtomaasotien aikana sotilastie-
dustelusta käsikirjan (Aids to scou-
ting). Palattuaan kotiin 1900-luvun
alussa hän sai kuulla, että hänen kir-
jaansa käytetään yleisesti nuorisotyös-
sä. Häntä pyydettiin kirjoittamaan
kasvatusjärjestelmä pojille, joka poh-
jautuu tiedustelun käsikirjaan. B-P
kirjoitti toisen version (Scouting for
boys), joka sisälsi tiedustelun ohella
näkemyksiä poikien kasvatukseen.
Kirjassa oli vahvasti esillä koti, uskon-
to ja isänmaa. Retkeily, käsityöt, luon-
nontuntemus ja luonteen kasvatus oli-

vat keskeisiä asioita, niin sotilaalle
Afrikassa, kuin poikapartiolaiselle Eng-
lannissa. B-P kokeili kasvatusmetode-
jaan ensimmäisellä partioleirillä Brown-
sean saarella vuonna 1907. Leirin
jälkeen partiopojat perustivat omia
ryhmiään kokeillakseen kirjan oppeja
käytännössä. Partioliike oli syntynyt.

Toistaako historia itseään? Medias-
sa puhutaan paljon “nykynuorisosta”,
joka ei kykene enää mihinkään. Pik-
kuhiljaa ollaan menossa siihen, että
kaikkien ikäluokkien vartioiden johta-
jat on oltava aikuisia ja perimmäinen
partioliikkeen idea on hämärtymässä ja
sulautumassa urbaaniin ympäristöön,
jossa mietitään miten voidaan primitii-
vivälineitä käyttäen ladata kännykkää.
Itse olen 14-vuotiaana ollut Kalevan
Karhujen retkipaikalla, Saarijärvellä
viikonlopun muutaman nuoremman
vartiolaisen kanssa mukana hätätilan-
teita varten yksi kännykkä. Muutama
vuosi siitä taaksepäin hätätilanteita
varten käytössä oli LA-puhelin. Nyky-
ään suurin huolenaihe Saarijärvellä
lapsella voi olla, että “Mistä saa valot
päälle, että näen mennä suihkuun?”.

Lippukunnanjohtajan
tervehdys
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WE WANT YOU
Oletko valmis käyttämään kaksi tuntia kuukaudessa laadukkaan partio-

toiminnan tukemiseen? Oletko valmis tukemaan Kalevan Karhuja rajusti
kasvavan jäsenmäärän johtamisessa?

Kalevan Karhut tarvitsevat syyskuun alusta 2014 tukea sudenpentulauman
johtamiseen. Sudenpennuilla on yksi kokous viikossa ja muutama tapahtuma
vuodessa, johon tarvitaan aikuisia johtajia auttamaan partio-ohjelman toteut-
tamisessa lapsille. Aiempaa partiokokemusta ei tarvita, ainoastaan auttavia käsiä
ja valvovia silmiä varsinaisen sudenpentulauman johtajan avuksi viikoittaisiin
kokouksiin.

Jos koet itse olevasi sopiva henkilö tai tunnet jonkun, niin ota yhteyttä ja
kysy lisätietoja Päivi Sokura (päivi.sokura@pp1.inet.fi).

Tätä varten partio on olemassa.
Kalevan Karhut eivät unohda men-

neisyyttä ja ovat päättäneet alkaa jär-
jestää huonosta johtajatilanteesta huo-
limatta haastavaa ja mielekästä ohjel-
maa johtajille, vaeltajille ja aikuisille
herättämällä henkiin eräpoikaosaston.
Suurjuhlan lähestyessä oli myös ajan-
kohtaista päivittää paraativarustusta
hankkimalla lippukunnalle baretteja,
jotta Kalevan Karhuilla on juhlatilai-
suuksia varten yhtenäinen varustus.

Jäiden sulamista odotellessa on aika
alkaa kaivamaan lippukunnan purjeve-

nettä talviteloilta. Keväthuoltoon voivat
tarpojat ja johtajat osallistua erikseen
sovittavina ajankohtina. Tavoitteena on,
että Ursula olisi vesillä Kasukka-par-
tiotaitokilpailuun mennessä. Se, että
liittyykö se kisaan, jää kisailijoiden
nähtäväksi. Toivotan kaikille Ällikän
lukijoille hyvää loppu kevättä ja kesän
odotusta.

Partioterveisin,

Visa Saaristo
Lippukunnan johtaja
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Kalevan Karhujen Tuki ry on Karhu-
jen toimintaa tukeva yhdistys, joka
omistaa lippukunnan leiripaikat Kanga-
salan Saarijärvellä ja Kolarin Luosus-
sa. Lisäksi Tuki ry omistaa museoauto
Fordsonin ja purjevene Ursulan. Kuten
arvata saattaa, kuluja toiminnasta on
jatkuvasti, mm. kiinteistöverojen, va-
kuutusmaksujen, sähkölaskujen jne.
muodossa, korjauskuluista puhumatta-
kaan. Emme siis vastusta lahjoituk-
sia, pienempiä tai suurempia! Karhu-
jen Tuelle lahjoitukset tehdään tilille
FI24 1277 3000 1153 84 viitenume-
rolla 1261.

Varsinkin leiripaikkojen kunnosta-
miseen ja ylläpitämiseen tarvitaan sekä
varoja että väkeä.  Saarijärvellä tal-
koot pidetään 18.5.2014 ja Luosulla
viikolla 23. Suunnitelmissa on, että

tänä vuonna Saarijärven leirialueelle
saadaan kulkuyhteys valmiiksi ja uuden
kämpän korjaus päästään aloittamaan.
Toimet vaativat aktiivisia osallistujia,
joten kaikki kynnelle kykenevät sekä
kykenevien sukulaiset ja ystävät mu-
kaan! Luosulla korjausta kaipaa erityi-
sesti saunarakennus. Kesäkuun alun
talkoissa päästään tässä asiassa toivot-
tavasti eteenpäin.

Tuki ry:ssä on noin 40 jäsentä,
vähän varttuneempia karhuja ja heidän
vanhempiaan, mutta myös nuorta kar-
huverta. Lisää aktiivisia toimijoita toi-
votaan mukaan. Tuki ry:n hallitus hy-
väksyy uudet jäsenet. Vapaamuotoi-
sen, mutta kirjallisen hakemuksen voi
toimittaa Jannelle tai Juhikselle
(janne.vuorinen@mp-pakkaus.fi tai
juhis@kolumbus.fi).

Maaliskuun 9. päivän
hallituksen kokouksessa
valittiin Tuki ry:lle uudet
toimijat. Oheisessa kuvas-
sa valinnastaan kiittäneet
puheenjohtaja Janne Vuo-
rinen, varapuheenjohtaja
Petri Lyly ja sihteeri Juha
Pietilä.

Anne Mustonen

Kalevan Karhujen Tuki r y:n
kuulumisia

Vasemmalla Juha Pietilä, keskellä Janne
Vuorinen ja oikealla Petri Lyly.
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Kalevan Karhujen äitikerho perustet-
tiin v. 1967 ja se rekisteröitiin, koska
tarvittiin omistaja juuri vuokratulle lei-
rialueelle Kangasalan Saarijärvelle ra-
kennettavalle saunakämpälle.

Äitikerho kokoontui vuosikaudet
kuukausittain kirkon kerhohuoneessa.
Saunakämpän lisäksi äitikerho on ra-
hoittanut muitakin lippukunnan hank-
keita.

Nykyisin äitikerho järjestää kahvi-
ja mehutarjoiluja lippukunnan tilaisuuk-
sissa ja on pääosassa vuosittain järjes-
tettävän isänpäivälounaan toteutukses-
sa.

Äitikerho myös pyydettäessä avus-
taa partiopoikien jäsenmaksuja, leiri-
maksuja jne.

Myös isät ovat tervetulleita mu-
kaan toimimaan poikien partion tuke-
miseen! Viime vuosina äitikerho on
halunnut toteuttaa Kalevan partiolais-
ten yhteistä vanhempaintoimintaa.

Tervetuloa mukaan!

Kiinnostuksensa toimintaan voi ilmoit-
taa esim. puheenjohtaja Mirjami Pie-
tilälle  mirjami.pietilä@gmail.com,
040-5897435

Kalevan Karhujen
Äitikerho ry
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Kalevan Karhut täyttää 60 vuotta syksyllä 2016.

Kerropa näitä terveisiä kaikille tavoittamillesi Karhu-kavereille! Tutkikaa sivuja
www.kalevankarhut.net!

Järjestetäänkö juhlat ja millaiset? Nykyisten ja entisten partiolaisten retki vii-
konloppu Saarijärvelle kesällä tai syksyllä? Osallistutaanko partioparaatiin
vanhoin sankoin joukoin?

Saarijärven Karhunpesä-tontti kaipaa laajennusta. Lahjoittavatko Karhukoplan
miehet tukiyhdistykselle lisätontin lpkn synttärilahjaksi ? Kertokaa kavereil-
lenne keräystavoitteesta! Saarijärven paavo on nykyisin Janne Vuorinen
janne.vuorinen@mp-pakkaus.fi 0500-730666.

Luosun pääpirttiä Ylläksellä on kunnostettu viime vuosina. Vanhan saunan
kengitys on suunnitteilla 2014-15. Talkoolaisia ja rahoitustakin tarvitaan parakin
ylläpitoon. Parakin aslak on Olli Smeds olli.smeds@gmail.con 050-5842741.
Lordi-vartio suunnittelee kustantavansa savottakaupan huoneen kunnostusta:
Lordi-Discoksi! Yhteyksiä hoitaa Jukka-Pekka Halme
jukka-pekka.halme@hanko.fi

Ursula-purjevene on käyttökunnossa. Laivueen ahti on Ville-Veikko Vainio
vainiovv@gmail.com 045-1338520.

Fordson-museoauto kaipaa käynnistäjiä. F-kuskina toimii Pasi Lehtinen
pasi.lehtinen@elisanet.fi 040-5451556.

Karhujen historian keräys on aloitettu keväällä 2012. Toivotaan mukaan
kuvia ja kertomuksia partiotapahtumista. Muistele menneitä yksin ja yhdessä!
Pilvipalveluun ja ehkä paperillekin tulevan kokoelman kirjoitusasua tarkentaa
Ari Lamminen ari.lamminen@kolumbus.fi 050-3421645. Kuvia korjailee Kari
Lahtinen 040-5210523 kari@karinworkshop.fi. Nettimahdollisuuksia käyttää
Mikko Pihlajamäki mikko.pihlajamaki@pp.inet.fi 050-4861444. Karhukoplan
muorina terveisiä toivoo Kippara, kippara@gmail.com, 040-5402792.

Karhukoplalle
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Toimintakalenteri
Toukokuu

1.5.-30.9. HP Suunnistusskaba

4.5. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla

10.5. HP Sudenpentujen kevätkilpailut

13.5. TP 15+ ilta

17.-18.5. HP Leon lenkki ja Hilkan kilpa

18.5. Kaka Saarijärven kevättalkoot

19.5. TP Kaatuneitten muistopäivä

24.5. Kasukka Kasukka-PT

25.5. SRK Suvivirren sunnuntai

Kesäkuu
1.6. Kaka K-riisi, johtajaneuvoston kesäinen kokous

Viikko 23 Kaka Luosun talkoot

6.-8.6. HP Suurjuhla, Kouvola

28.-29.6. TP Kokoontumispurjehdus

Heinäkuu

29.7.-3.8. Kasukka Kasukka-kesäleiri, Saarijärvi

Elokuu
2.-5.8. HP Kohu

10.8. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla

18.8. TP Ryhmänohjaajakoulutus

20.8. TP Ryhmänohjaajakoulutus

20.-22.8. TP Ryhmänohjaajakoulutus

23.-24.8. Kasukka Kasukka-”vj-kurssit”, Seitseminen

25.8. Kaka Aloituskokous

Syyskuu
7.9. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla

Viikko 37 Kaka Luosun talkoot

14.-15.9. HP Tarpojien taitopäivä - Rehvit

18.9. TP Suunnistusilta
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Sotsiin lähdimme perjantai-iltana. Emme
ehtineet tehdä paljoa, mutta söimme
hyvää leipää ja lauloimme lauluja, Sinä
yönä saimme vielä nukkua sisällä
kämpässä ja kävimme valoilla sotaa
sudarikarhuja vastaan.

Aamulla herättyämme saimme syö-
dä (jälleen) hyvää leipää ja puuroa.
Teimme soihdun, kävelimme pusikossa
5 km, keksimme olevamme ruotsalai-
sia sikafarmareita, kävimme saunassa
ja esitimme leikit, maat, huudot yms.
Lisäksi kävelimme ympäriinsä palavien
soihtujen kanssa. Söimme vallan mai-

Sotsi 2014 -
Kasukka-talvir etki
Rajalassa 7.-9.3.

niota ruokaa. Sinä yönä nukuimme
teltassa, kamiinan ääressä. Kaikki oli-
vat kipinämikkoja 45 minuuttia.

Sunnuntaina söimme (yhä) hyvää
ruokaa, pakkasimme teltan, pakkasim-
me rinkat ja aloitimme olympialaiset.
Ohjelmassa oli mm. pullocurling, luu-
tapallo ja torni.

Lopulta lähdimme taas kotiin, hiu-
kan haikein mielin. Mukavaa oli.

Seikkailija silmin retkestä raportoi
Petja Vatanen
Kuva: Pihlis
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1§ KaKan JN tarkisti kokouksessaan lpkn virkailijoiden toimenkuvauksia.
Ällikän päätoimittajan tehtävänä on kaiken muun lisäksi “tukea lippukun-
talaisten kirjallisten taitojen kehitystä”. Tämän kuullessaan V-V V kysäisi:
“Missä se Juhis nyt on! Mulla on ensi viikolla suomenkielen yo-kirjoitus!”

2§ Jouluaattoiltana töitten jälkeen nukkumaan mennessään joulupukki huomasi,
että sängystä puuttui tyyny ja että vatsa oli jäänyt tunturin toimistolle.

3§ Nykyaikaista omaishoitoa: Kalevan Karhujen isä Hiipan Pojat on muut-
tamassa poikansa luokse. Toivotaan, että poika pystyy hoitamaan.

4§ Karhujen isosisko Suuntatytöt täytti 60v. Onneksi eläkeikää ollaan nos-
tamassa.

5§ Kuuklaa kuvat aiheesta Karhukopla! Kyllä se siellä on!

6§ Ryhdythän sinäkin kuukausilahjoittajaksi! Tili ja viite on mainittu sivulla 5.

7§ Jos lippukunnan retkestä lähetetään muistutus kotiin,  onko kyseessä
karhukirje?


