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Kalevan Karhujen 61. toimintakausi
käynnistyi. Tervetuloa mukaan uudet lip-
pukunnan jäsenet!

Syksyn partiotoiminta alkoi 31.8. järjes-
tetyn aloituskokouksen myötä. Ryhmien
viikkotoiminta käynnistyi viikolla 35. Alka-
nut toimintavuosi tuo meille jälleen erilaisia
haasteita. Vapaaehtoisin voimin tehdään
merkittävää työtä lasten- ja nuorten hyväk-
si. Suuri kiitos teille kaikille, jotka mahdol-
listavat laadukkaan toimintamme. Ilman
teidän panosta, toiminnan jatkuminen olisi
mahdotonta.

Toimintakauden alusta saimme suden-
pentuihin 17 uutta innokasta ja reipasta
jäsentä. Vanhoista sudenpennuista neljä
(4) joutui luopumaan toiminnasta päällek-
käisten harrastusten takia. Sudenpentulau-
moja muodostui tälle toimintakaudelle kol-
me (3).

Pandakarhut (1lk.), laumanjohtajina toi-
mivat Marjo Rikkinen ja Milka Volanto + 13
sudenpentua.

Nallekarhut (2lk.), laumanjohtajana toi-
mii Jouni “Jone” Turunen + 9 sudenpentua.

Jääkarhut (3lk.), laumanjohtajana toimii
Jouni “Jone” Turunen + 11 sudenpentua.

Sudenpentujen ikäkausivastaavana toi-
mii Jouni “Jone” Turunen.

Seikkailijajoukkueita muodostui yksi (1),
he jatkavat vanhalla kokoonpanolla eli
neljällä (4) seikkailijalla ja Lumikko-joukku-
een nimellä. Joukkueenjohtajana toimii
Mikko “Pihlis” Pihlajamäki.

Seikkailijoiden ikäkausivastaavana toi-
mii Mikko “Pihlis” Pihlajamäki.

Tarpojavartioita on kaksi (2). - Naalivar-
tio jossa neljä (4) tarpojaa ja tarpojavartion-
johtajana toimii Silmu Valaskivi. - Näätävar-
tio jossa on kuusi (6) tarpojaa ja tarpoja-
vartionjohtajana toimii Topias Hyytiäinen.
Molemmat vartiot jatkavat viime kauden
kokoonpanoilla.

Tarpojien ikäkausivastaavana toimii
Antto Hautamäki.

Samoaja ikäisiä on kuusi (6). Kaikki
jäsenet eivät ole aktiivisessa toiminnassa
mukana opiskelujen takia. Samoajamme te-
kevät tiivistä yhteistyötä Kalevan Suunta-
tyttöjen samoajien kanssa.

Samoajien ikäkausivastaavana toimii
Mikko “Pihlis” Pihlajamäki.

Vaeltaja ikäisiä on kolme (3). Kaikki
jäsenet eivät ole aktiivisessa toiminnassa
mukana opiskelujen takia, tästä johtuen
varsinaista vaeltajatoimintaa ei ole tällä
toimintakaudella.

Toivotan kaikille Kalevan Karhujen jä-
senistölle oikein hyvää ja aktiivista partio
syksyä, sekä antoisaa yhteistyötä Vanhem-
pien, Jäsenistön, Johtajaneuvoston, lippu-
kunnan hallituksen, Tuki ry:n, Äitikerhon,
Karhukoplan ja Ylläs-toimikunnan kanssa.

Jouni “Jone” Turunen
Kalevan Karhut ry, lippukunnanjohtaja
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Sana “partiomainen” on partiotoimin-
nassa kuin eräs kortti nettikeskustelussa.
Se pyritään pelaamaan silloin, kun ollaan
keskustelussa tappiolla ja pyritään muutta-
maan asetelma, vaikka ei ole enää käytössä
kunnon argumentteja.

Jotta voitaisiin syventyä siihen, mitä
sana “partiomainen” todellisuudessa tar-
koittaa, on tarkistettava mistä partiossa on
kyse ja mistä ei. Asiaa voisi lähteä tarkis-
telemaan siitä kuinka WOSM ja WAGGGS
asian määrittelevät, toisaalta molemmat
maailman järjestöt ovat hyväksyneet SP-
FS:n peruskirjan ja se täyttää molempien
järjestöjen vaatimukset peruskirjalle. Eli
otetaan tarkastelun lähteeksi peruskirja.

Peruskirja määrittelee partion seuraavasti:
“Partio on kasvatustoimintaa, jonka ta-
voitteena on tukea lasten ja nuorten kas-
vua heidän yksilölliset ominaispiirteensä
huomioon ottaen. Päämääränä on persoo-
nallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasa-
painoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen
sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen,
kansallisen ja kansainvälisen yhteisön
jäsen. Päämäärä on suunnilleen sama
kaikkialla maailmassa, ja se on ja tulee
pysymään muuttumattomana.”

Eli partio on lapsille ja nuorille tarkoi-
tettua kasvatustoimintaan, joissa aikuisten
(yli 22v) tehtävänä on mahdollistaa lasten
ja nuorten turvallinen toiminta. Toisaalta
on myös hyväksyttävää, että kun nuori

saavuttaa partion päämäärän, hän käyttää
osaamistaan muualla yhteiskunnassa.

Hyvä on myös huomata, ettei partio ole
luonto- ja eräkerho, niin kuin esimerkiksi
Suomen Latu ry. Retkeily ja luonnossa
oleminen kuuluu olennaisena osana parti-
oon, mutta retkillä ja leireillä pitää olla myös
partio-ohjelman mukaista toimintaa, joka
auttaa lasta ja nuorta kehittymään kohti
päämäärää. Toisin sanoen retkeily ei ole
itsetarkoitus vaan keino toteuttaa ohjelmaa.
Mutta partiomenetelmään työkaluna paneu-
dutaan syvemmin seuraavassa kolumnissa.

 Näin ollen siis partiokasvatuksen saa-
nut aikuinen toimii partiomaisesti, mikäli
hän on aktiivinen ja itsenäisesti ajatteleva
yhteiskunnan jäsen.  Olisikin mukava näh-
dä tulevissa kunnallisvaaleissa paljon par-
tiokasvatuksen saaneita ehdokkaita ja var-
sinkin vaalien jälkeen partiolaisia nuoriso-
lautakunnan sekä nuorisovaltuuston jäse-
ninä. Yhtä tärkeää on myös jokaisen osal-
listuminen äänestykseen ja varsinkin vael-
tajaikäisiä tulisi kehottaa äänestämään ja
ottamaa selvää eri ehdokkaista.

Takku
Kirjoittaja on entinen neljän Gilwell nap-
pulan kantajan ja yksi nykyisen partio-
ohjelman suunnittelijoista. Kirjoittaja va-
pauttaa päätoimittajan kirjoituksen osal-
ta vastuusta ja on valmis ottamaan vas-
taan haasteita kaksintaisteluun.

Gilwell-miehen kolumni:
Partio, meidän yhteinen harrastus

- vai onko sitenkään?
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Kalevan Karhujen ja Kalevan Suuntatyttöjen
järjestämä juhlallinen

Isänpäivälounas
Sunnuntaina 13.11.2016

Kalevan kirkon alasalissa

Kattaukset kello 12.00 ja kello 14.30

Menu

alkukeitto
graavilohta, silakkarullia, sinappisilakoita, silliä

vihersalaattia, perunasalaattia, raastesalaattia
rosollia ja kermavaahtoa

savulohitahnalla kuorrutettuja kananmunia
riistapataa ja puolukkasurvosta
kermassa haudutettua uunikalaa

keitettyjä perunoita
hunajalla ja yrteillä maustettuja juureksia

leipävalikoima ja levitteet
vesi, mehu, kotikalja, maito

kahvi, tee, isänpäiväkakku ja pikkuleivät

Elävää musiikkia!

Aikuiset ja yli 15-vuotiaat 25 euroa,
7-14-vuotiaat 12 euroa, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Tapahtuman tuotto käytetään lippukuntien toiminnan tukemiseen.

Maksun voi maksaa myös etukäteen suoraan Kalevan Karhujen tilille FI18
1509 5000 0093 84, maksuun viestiksi ”Isänpäivälounas”, varaajan nimi ja

henkilömäärä.

Pöytävaraukset keskiviikkoon 9.11. mennessä
Kirsti ”Kippara” Nurmiselle, puh. 040 5402 792, kippara@gmail.com.

Ilmoitattehan seurueenne koon lisäksi mahdolliset erityisruokavaliot
sekä kumpaan kattaukseen olette tulossa.

Lounas on avoin kaikille.
Lämpimästi tervetuloa!
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Kalevan Karhujen 60-vuotishistoriikki on työn alla. Sen valmistuminen ei
kuitenkaan ole mahdollista ilman SINUN myötävaikutustasi.

Historiikki tullaan julkaisemaan internetin ihmeellisessä maailmassa toivottavasti
ensi talven aikana.

Mikäli  olet vaikuttanut Karhujen riveissä 1950, 1960, 1970, 1980. 1990, 2000,
tai 2010 –luvuilla ja/tai  muistat jotain noista ajoista, voinet ehkä auttaa.

Tervetulleita ovat kirjalliset muistelukset, valokuvat, videot (miel. VHS), kaita-
filmit, äänitteet, piirrokset ja muu materiaali.

Audiovisuaalista aineistoa skannaa, editoi ja photosoppaa Lahtisen Kari
(kari@karinworkshop.fi ja puh 0405210523) ja kirjoitetusta materiaalista yrittää
ottaa selkoa Lammisen Arska (ari.lamminen@kolumbus.fi ja puh. 0503421645)

Jos kuvissasi ovat värit haalistuneet, mainitse haluatko ne julkaistavaksi sellai-
senaan vai “uudenveroisina”.

Jutut voivat olla muisteluksia tapahtumista joko isolla tai pienemmällä porukalla,
henkilökuvia tai aivan lyhyitä anekdootteja, tuokiokuvia jne. Mikäli epäilet
kirjoitustaitoasi, unohda se; osaamme kyllä kojata virgeet. Jos siis muistat
vartioiden/laumojen/parvien tai muiden pienryhmien reissuista tai kokouksista
hassuja juttuja, älä enää epäröi. Muistoja ja kuvia kaivataan myös laivueesta,
moottorikerhosta, pääsiäisreissuista, Jamboreista ym. suurleireistä etc unohtamat-
ta Kansainvälistä Pelotuspalvelua ym. poikamaisia kolttosia

Jotta homma valmistuisi edes jollain aikataululla, on aineiston toimittamisen
“kuollut linja” loka – marraskuun vaihteessa TÄNÄ VUONNA!!

Muista, että kaverisi muistaa asiat toisin. Kerro siis SINÄ, mitä oikeasti tapahtui.
Kunnioituksessanne rypien Kari ja Arska

PARAHIN KALEV AN
KARHU!
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Sateisena sunnuntaina keräännyimme
Kalevan Suuntatyttöjen kanssa paraatiret-
kelle Lahteen. Menomatkalla pysähdyimme
Tuuloseen kahvitauolle, jossa pidimme
marssiharjoituksen  paraatia varten.

Paraati oli perinteinen, kulki Lahden
keskustassa. Itse en osallistunut tällä ker-
taa Karhujen osastossa, koska minut oli
pestattu piirin toimesta paraatitehtäviin.
Tehtäväni  oli olla paraatiosaston viimeinen
ja jakaa paraatijuhlassa Hämeen Partiopiirin
retkeilykisan palkinnot.

Täytyy sanoa, että paraatin suunnitte-
lussa mukana oleminen avasi uusia näkö-
kulmia paraatikuvioihin ja muutenkin paraa-
tipäivä oli onnistunut myös säänkin puo-
lesta. Aurinko paistoi Lahdesta, vaikka
Tampereella tuli vettä.

  Ja meinasi unohtua se tärkein, Kale-
van Karhut pääsi marssikisassa kolmannek-
si poikalippukuntien sarjassa!

Teksti ja kuva: Antto Hautamäki

Reissu 2016  Lahdessa

Kalevan Karhut ja Suuntatytöt harjoittelemassa marssia.
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Sudenpennun kertomus Roihun liekki
kesäleiristä 9.-12.6.2016.

Sepon taskusta löytyi matoja. Pis-
timme madot koukkuun ja saimme ai-
nakin 30 ahventa. Rakensimme keinut,
tarvitsimme valmistukseen lautaa, po-
raa, narua ja maalia.

Kahtena iltana saunottiin ja käytiin
uimassa. Iltanuotiolla saimme esittää
johtajien keksimiä esityksiä.

Roihun liekki

Laavulla tehtiin ryhmissä nakkikeit-
toa ja paistettiin vaahtokarkkeja, joita
laitettiin keksien väliin.

Kiipeiltii kallioo pitkin laavulla. Juos-
tiin lampea (Saarijärveä) ympäri eri
rasteilla käymässä.

Yöt nukuttiin sikeästi teltoissa.

Teksti: Jere Leino
Kuva: Jouni Turunen
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Kalevan Karhujen ja Kalevan Suun-
tatyttöjen yhteinen Kasukkala-leirilippu-
kunta osallistui Suomen Partiolaisten
Roihu 2016 Finnjamboreelle Evolla 20.-
28.7.2016. Karhujen ja Suuntatyttöjen
lisäksi leirilippukuntaamme kuului pari-
kymmentä ulkomaalaista partiovierasta
Pohjois-Irlannista Ulsterin alueelta.
Leirilippukunnan 1. johtajana toimi Minna
Pihlajamäki, 2. johtajana Jouni Turunen,
tarpojaluotsina Tuulia Laakso, samoaja-
luotsina Mikko Pihlajamäki ja vaeltaja-
luotseina Heidi Penttinen ja Laura
Hämäläinen. Kasukkalan “mummona”

ja vahtimestarina toimi Kirsti “Kippara”
Nurminen.

Roihu-vuosi alkoi lippukunnissa jo
tammikuussa 2016, jolloin ryhmille jär-
jestettiin Roihun liekin sytytys keskellä
kylmintä tammikuuta. Lisäksi pitkin
vuotta lippukunnissa ja ryhmissä suori-
tettiin Roihun kipinä-aktiviteetteja. Su-
denpennuille ja seikkailijoille Roihu-vuo-
den kohokohta oli Roihun liekki -kesä-
leiri kesäkuussa, jossa yksi kokonainen
päivä oli Roihu-päivä.

Kesäkuussa järjestettiin Roihu-leirin
Kasukkala-leirilippukunnan ensimmäinen

yhteinen tapaaminen, jos-
sa tutustuttiin toisiimme ja
käytiin läpi leiriin liittyviä
asioita, kuten leirin ohjel-
maa, varusteluetteloa, yh-
teisiä pelisääntöjä ja muita
leiri-arjen sujumisen kan-
nalta tärkeitä asioita. Kesä-
heinäkuussa oli leirilippu-
kunnan valmistelut kiirei-
simmillään,  silloin järjes-
tettiin Kalevan kirkolla
myös kahdet rakentelutal-
koot, joissa yhteistuumin
valmisteltiin leirilippukun-
nassa tarvittavia rakennel-
mia.

Leirille siirryimme yh-
teisellä bussilla. Perillä siir-

Roihu 2016 Finnjamboree
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tyminen leirilippukunnan alueelle sujui
vaivattomasti, koska alueemme sijaitsi
aivan Leirisuoran pohjoispään läheisyy-
dessä. Alueemme sijainti oli muutenkin
kaikin puolin loistava, niin keskellä mutta
silti mukavasti suojassa kaikkein pahim-
malta liikenteeltä. Ensimmäinen leiripäi-
vä kului telttoja pystytellessä ja leirira-
kennelmia kasaillessa. Alkuillasta myös
ulkomaalaiset partiovieraamme saapui-
vat leiriin. Illalla oli ohjelmassa leirin
räväkät avajaiset jotka nostivat tunnel-
man heti kattoon.

Leirillä oli ohjelmaa kaikille ikäkau-
sille. Leirin kuluessa tarpojat viettivät
yhden aamupäivän ja iltapäivän päivän
kussakin kuudesta ohjelmalaaksoista,
joiden teemat olivat Elämys, Globaali-
kasvatus, Minä, Luovuus, Vesi ja
Yrittäjyys. Samoajien leiriohjelma koos-
tui noin kahden päivän mittaisesta

pestistä, yön yli kestävästi virvatulesta
sekä lukuisista leiriaktiviteeteista Samo-
ajalaaksossa ja ympäri leirialuetta.
Vaeltajille oli varsinaisten leiripestien
lisäksi tarjolla hurja määrä erilaisia ak-
tiviteetteja. Myös aikuisille oli monen-
laista omaa ohjelmaa. Yhteisiä ohjelmia
olivat avajaisten lisäksi iltahartaus, lei-
rilippukunnan yhteinen ilta, keskiäiset,
alaleirin oma ilta, kansainvälinen ilta,
tarpojadisko, taiteiden yö, grillibileet ja
tietenkin päättäjäiset.

Kasukkala-leirilippukunnan näkyvim-
miksi tunnusmerkeiksi leirillä muodos-
tuivat mummonmökkihenkinen leiriport-
timme sekä Kasukkalan “mummo”
Kippara, joka kiikkustuolistaan tervehti
portin ohi kulkevia tuttuja ja tuntemat-
tomia. Leiriportin pielessä vierailijoita
tervehtivät pyykkinarulta Kasukkalan
jäsenten oman näköisiksi tuunaamansa

sukat. Muita leirilippukuntamme
tunnuksia olivat vaaleansiniset
Kasukka-tuubuhuivit ja leirihui-
viin kiinnitetyt pienenpienet si-
niset villasukat - ja tietenkin
siniset nimikoidut pyykkipojat läs-
näolotaulussa. Rekvisiitta on pit-
kälti sinisävytteistä siitä syystä,
että aleleirimme, Unityn, tun-
nusväri oli “unitynsininen”. Lei-
rihuivikin on luonnollisesti sa-
maa sinisen sävyä.

Leiriarki sujui Kasukkalassa
kaikin puolin rauhaisasti. Ohjel-
ma oli hyvää ja sitä oli riittä-
västi. Ja samat sanat ruoan
kanssa, sekin oli oikein hyvää
ja sitä oli riittävästi. Myös yh-
teistyö lippukuntien kesken ja
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Samoajaohjelma oli kiinnostavaa,
mutta sitä ei ollut tarpeeksi, koska
jonoja oli koko ajan paljon ja suosittuim-
piin ohjelmiin oli tuntien jonot. Paras
samoajaohjelma oli ehdottomasto sup-
lautailu, eli tuttavallisemmin suppailu.
Sitä olisi vain pitänyt olla enemmän.

Hyvää oli, että ohjelmiin sai mennä
milloin tahansa, kun oli aikaa, eikä
mitään ollut pakko tehä. Pestit eivät
olleet liian vaikeita tai raskaita ja aina-
kin oma pestini elämyslaaksossa oli
kiinnostava.

Kokonaisuudessaan roihu oli hyvä
leiri ja yhteiset juhlatkin olivat osittain

hyviä. Antaisin kouluarvosanan 8 1/2.

Topias Hyytiäinen

Tarpojaohjelmien ideat olivat hyviä,
mutta toteutusta olisi voinut parantaa,
koska rastien toteutus ja ohjeet olivat
epäselviä. Mielestäni paras rasti oli
Luovuus-laakson käsityöpaja. Antaisin
leirille arvosanan 8, koska kaikki toimi
hyvin, oli kaikkea tarvittavaa, mutta
melu oli hieman liian voimakasta eten-
kin yöaikaan.

Vilho Mäkeläinen

Samoaja- ja tarpojaohjelmaa
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ulkomaalaisten vieraidemme kanssa sujui
oikein mainiosti. “Ulsterit” järjestivät
meille mukavan laululeikkipainotteisen
iltaohjelman leirilippukunnan oman illan
ohjelmaksi. Kansainvälisenä iltana
Kasukkala täyttyi vierailijoista kun
“Ulsterit” tarjoilivat vihreäksi värjättyä
popcornia ja irlantilaista teetä ja opas-
tivat helmiaskarteluita. Teemaan kuului-
vat myös perinteiset vihreät lierihatut ja
tietenkin oikea maahinen!

Vierailupäivänä leiriin ja Kasukka-
laan kävi tutustumassa monia vanhem-
pia ja muita vierailijoita. Vierailupäivänä
myös juhlistimme leirin ajalle osuneita
yllättävän monia syntymä- ja nimipäiviä
järjestämällä kakkutarjoilun. Maistuvat
mansikka-vadelmatäytekakut syntyivät

käden käänteessä Mirjamin, Tertun,
Annun ja Pirkon mukanaan tuomista
aineista.

Leirin viimeinen päivä kului leirin
purkamisen ja pakkaamisen merkeissä.
Jätimme myös hyvästit Pohjoisirlantilai-
sille vieraillemme ja saimme heiltä muis-
toiksi monenlaisia partiomerkkejä. Hai-
kein mielin jätimme Kasukkalan ja leirin
taaksemme ja siirryimme bussilla kotia
kohti.

Vaikka itse leiri on nyt jo takana,
Roihu-vuosi jatkuu. Syksyn aikana leiriä
fiilistellään Hiilloksilla ja suoritetaan
Hiillos-aktiviteetteja. Mukavaa ja aktii-
vista Roihu-vuoden jatkoa kaikille!

Mikko “Pihlis” Pihlajamäki
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Saarijärven leirialueella eli Karhun-
pesässä järjestettiin elokuussa tilaisuus
lippukunnan 60-vuotisen toiminnan joh-
dosta. Aurinkoinen iltapäivän sää suosi
tapahtumaa. Ruokailukatoksessa oli
tarjolla kahvia ja käpykakkua. Nuotiolla
saattoi paistaa makkaraa. Kalevan
Karhujen toiminnasta kertovia kuvia oli
katseltavana, samoin vanhoja partion
suorituskirjoja ja muutamia partiopaito-
ja. Lippuaukealla järjestettyyn tilaisuu-
teen kannettiin Suomen lippu ja Kar-
hujen lippu, tangossa oli Karhujen isän-
nänviiri. Kuultiin muutama puheenvuoro

Poikapartiointia
Kalevassa 60 vuotta

Karhujen vaiheista. Kolmelle johtajalle
luovutettiin ansiomerkit. Syntymäpäivä-
lahjojakin lippukunta sai. Ja Karhukuoro
lauloi perinteisesti. Lippuaukeata jäi
katselemaan Ylläs-toimikunnan lahjoit-
tama Vartiokarhu. Myöhemmin vielä
nuotiopaikalla laulettiin vanhoja partio-
lauluja, nähtiin sudenpentujen esitys ja
Suuntatyttöjen taluttama ihme-eläin.
Illalla lämpisi sauna ja muutama entinen
nuori kylpi ja ui päivän päätteeksi.

Teksti: Kirsti “Kippara” Nurminen
Kuva: Satu Välimäki
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SELVITÄ SANAT JA KESKELLE MERKITTYYN KOHTAAN
SELVIÄÄ JOKIN SANA.

1. PARTIOLAISTEN KOKOONTUMISPAIKKAA KUTSUTAAN
2. PARTIOLAISELLA KAULASSA
3. LIPPUKUNNAN LEIRIPAIKKA KOLARISSA
4. LIPPUKUNNANJOHTAJAN PARTIONIMI
5. LIPPUKUNNAN RETKIPAIKKA KANGASALLA
6. SUDENPENTULAUMAN JOHTAJAA SANOTAAN TÄKSI
7. EKALUOKKALAISTEN SUDENPENTUJEN LAUMAN NIMI
8. LIPPUKUNNAN LEHTI
9. SUDENPENTUJEN KOKOONTUMISPÄIVÄ
10. HÄMEEN PIIRIN JÄRJESTÄMÄ SUDENPENTUJEN RETKI-

PÄIVÄ 29.10.
11. PIIRI, JOHON LIPPUKUNTA KUULUU
12. HUIVI KIINNITETÄÄN TÄLLÄ SOLMULLA
13. NÄITÄ SAA SUORITUKSISTA KIINNITETTÄVÄKSI PAI-

TAAN
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M E R I M I E S S O L M U

R E T K O I K T E R D N A

S T A M K O L O L A T A J

U I K J Ä Ä E K E U N O Ä

P H E Ä A J I K H D A I Ä

E R L Ä Ä R K R R A S T K

R A A K K Ä A M E U E R A

P K N K N K Ä N A E P A R

A L O M A T Ä P T K U P H

L A I D M R U P K A S O U

L N N A L L E K A R H U T

O A I T R A P N A L S H A

P A R T I Ä Ä J O R T I P

ETSI SEURAAVAT SANAT, SANAT VOIVAT OLLA JOKO SUO-
RAAN TAI VAAKAAN KIRJOITETTU TAI VINOTTAIN.

SANAT VOI OLLA KIRJOITETTU YLHÄÄLTÄ ALAS,
ALHAALTA YLÖS, OIKEALTA VASEMMALLE TAI

VASEMMALTA OIKEALLE

PANDAKARHUT, NALLEKARHUT, JÄÄKARHUT,
AKELA, RETKI, SUPERPALLO, LUPAUS,

MERIMIESSOLMU, KIRKKO, PARTIO

BONUKSENA VOIT LÖYTÄÄ VIELÄ AINAKIN YHDEN SANAN
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Luosun pääpirtillä vietettiin viime pää-
siäisenä juhlallisuuksia täysien kymmenien
kunniaksi. Kahvit juotiin ja kakut syötiin
sekä muisteltiin entisiä ja nykyisiä pääsiäis-
matkoihin vaikuttaneita henkilöitä. Yhteis-
kuvaan kokoonnuttiin pukeutuneina reis-
sun omiin pipoihin ja aurinkolaseihin.
Muutoin reissun ohjelma oli perinteinen
sisältäen hiihtoa, laskettelua, syömistä, sau-
nomista ja illanviettoa.

Kalevan Karhujen pääsiäisreissuja on
järjestetty vuodesta 1966 lähtien. Silloin
Hirvi-vartio suunnitteli omaa matkaansa,
jolle lopulta oli lähdössä niin paljon kave-
reitakin, että tarvittiin linja-auto kuljetuk-
seen. Ensimmäinen reissu majoittui Ylläs-
tunturin eteläpuolella Luosujärven pohjois-
päässä talviteltoissa. Seuraavana vuonna
majoitusteltat olivat tunturin luoteispuolel-

Pääsiäisenä Kalevasta
Ylläkselle jo 50 vuotta

la Äkäslompolon kylässä vastapäätä kansa-
koulua. Kaksi seuraavaa reissua teltat kai-
vettiin hankeen tunturin pohjoisrinteeseen
maantien varteen.

Vuodesta 1970 lähtien majoitus on ollut
alun perin metsätyömiesten majoituspara-
kiksi rakennetussa Luosun pääpirtissä.
Ensimmäisen matkan osallistujat olivat
Kalevan Karhujen eräpoikia ja heidän sa-
man ikäisiä tuttaviaan. Muutamia heistä on
edelleen näillä reissuilla. Vuosien kuluessa
mukana on ollut sekä nuoria että vanhoja
suksien käyttäjiä.

Ja toiminta jatkuu. Ensi vuoden pääsi-
äisreissua jo suunnitellaan.

Teksti: Kirsti Nurminen
Kuva: Piritta Seppälä
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Tieto Manen lähdöstä tavoitti Kalevan
Karhut partiomuseon henkilökunnan väli-
tyksellä Suomen tähän asti suurimmalla
partioleirillä Roihulla.

Mauno Siivonen oli Pispalan poikia.
Harjun Veikot oli Manen nuoruuden partio-
lippukunta. Kettu-vartion jäsenenä Mane
osallistui vuosikausia menestyksellisesti
partiotaitokilpailuihin.

Seurakunnan nuorisonohjaajaksi ja Ka-
levan Karhujen partiotyöntekijäksi Mane
tuli 1970-luvun alkaessa. Heti ensimmäise-
nä vuonna Mane aloitti moottorikerhon,
jossa nuoret miehet entisöivät käyttöönsä
vanhoja autoja ja sivuvaunullisia moottori-
pyöriä. Myöhemmin moottorikerho kunnos-
ti lippukunnalle Fordson-auton, joka oli
mukana useassa partioparaatissakin.

Myös laivuetoiminta käynnistyi Karhuis-
sa Manen ohjauksessa. Partiopojat keräsi-
vät talkootyöllä varoja purjeveneen hankin-
taan. Kymmeniä vuosia purjehdittiin sitten
omalla veneellä. Mane oli mukana Näsijär-
ven pelastusaluksen Siilinkarin päivystys-
ryhmässä. Näin myös nuoret partiolaiset
pääsivät mukaan harjoitusajoihin opettele-
maan merkittäviä veneilytaitoja.

Sysipimeässä syksyn yössä m/s Siilin-
karin ruoria pyöritteli partiolainen, jonka
tehtävänä oli pitää alus annetussa kompas-
sisuunnassa. Toiset partiolaiset laskivat
matkoja, aikoja, suuntia ja nopeuksia. Kap-

teeni Mane varmisti aluksen valonheittäjän
avulla, että tietyssä suunnassa näkyi se
reimari, mikä pitikin, että pojat olivat laske-
neet matkan oikein.

Erätaitokursseja Mane järjesti Rajalan
leirikeskuksen alueella. Monet nuoret Kar-
hutkin pääsivät oppimaan ja kouluttamaan-
kin majoitteiden pystytystä, lumiluolien
kaivamista, sään ennustusta, retkipukeutu-
mista, viestintää ja paljon muuta. Sekä
varsinkin solmujen tekoa.

Hämeen Partiomuseoon Mane keräsi
huomattavan määrän partion historiaa. Siel-
lä hän opasti tutustujia vielä viimeisinä
kuukausinaankin.

Manen työtehtävä seurakunnissa laaje-
ni jo 1970-luvun lopulla koko itäisen Tam-
pereen alueelle Teiskosta Hervantaan asti.
Tälle alueelle hän sitten perusti uuden lip-
pukunnan Niihaman Saukot toteuttamaan
erityisesti veneilypartiota.

Laivakello kilahti lähtömerkin ja alus
irtosi satamasta. Määränpäätä emme tark-
kaan tunne. Tietomme mukaan siellä maal-
liset vaivat ovat poissa, aina on kirkas
sää ja ikuinen kesä. Voi kulkea paljain
jaloin. Laiturilla on jäljessä tuleville par-
tiolaisten maamerkki: Olen mennyt kotiin.

Kirsti Nurminen

Mauno Olavi Siivonen
26.7.1942 - 19.7.2016
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1§ Onnittelut lippukunnan kanssa samana vuonna syntyneille mm. Hautsu,
Herkku, Räkä, Palli, Essi, Cyri, Antti W ja Kasujen Sirkku.

2§ Saarijärvelle on pesiytynyt Vartiokarhu, ikä 60 vuotta, paino noin 100 kg.
Koittakaa pysyä väleissä.

3§ Myös Hymy nähtiin Saarijärvellä.

4§ Jounin kauppa onkin Lordit-disko.

5§ Roihulla joillakin oli kai likapyykkiä pestävänä, kun hakivat paljon
pyykkipoikia.

6§ Vanhin on Suuntasisko 63 v., sitten KaKa 60 v., seuraavana Pääsiäisreissu
50½ v. ja nuorin Viljasensiilo 50 v.

7§ ”Pommit ja kunniamerkit putoilevat viattomien päälle,” sanoi aikanaan Kota-
Olli, alan asiantuntija.

8§ Posti  toimittaa vettäkin. Kilpailutettu puron ja kaivon kanssa.

9§ Kankaisia juhlamerkkejä ja posliinisia karhumukeja on vielä saatavana. Kysy
Kipparalta.


