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Tänä kesänä säät eivät ehkä
ole olleet kovin kesäiset ainakaan Tampereen seudulla, mutta sei ei estänyt perinteistä
tapaa pitää kesäleiri. Tämä Ällikän numero käsittelee etupäässä kesäleiriä, joka oli pitkästä
aikaa karhujen oma leiri. Vaikka
vanhemmista ikäkausista oli
hiukan vähemmän porukkaa,
sudenpennuista oli hyvin osallistujia.
Kyllä näin vanhallekin partiolaiselle kesäleiri on vuoden
kohokohtia ja monista Saarijär-

vellä pidetyistä leireistä on jäänyt paljon muistoja. Vielä kerran onnea 50 vuotiaalle Saarijärvelle!
Piirin tapahtumista voisi nostaa esille aikuisille ja vaeltajille
Suomen partiolaisten Johtajatulet elokuun viimeisenä viikonloppuna Evolla.
Tästä voikin hyvillä mielin
jäädä odottamaan syksyä ja
toiminnan alkua.
Antto Hautamäki
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Reissu 2017
Pandakarhujen malliin
Sunnuntaiaamuna 7.5. sai huokaista
helpotuksesta, sillä taivas oli Suomen
lipun värinen. Se merkitsi, että partiopaidan alle riitti lämmin kerros. Sadeviritykset saattoi säästää tuleviin vuosiin. Hyvän aamiaisen jälkeen suunnattiin Stockmannin kulmalle katsomaan,
keitä muita oli Kasukka osastoon
tulossa marssimaan. Kalevan Karhujen
sudenpennut jakaantuivat kahteen
osaan. Jääkarhut saivat pienet Suomen
liput. Heidän tehtävänään marssissa oli
edustaa Kalevan Karhuja sadan partiolaisen kantamassa pikkulippujen
osastossa Suomen 100-vuotisjuhlien
kunniaksi. Me Pandakarhut yhdessä
muiden Kasukkojen kanssa ryhdyimme harjoittelemaan marssirivistössä
kulkemista. Olikin hankalaa pitää oma
kuuden henkilön rivi suorana, kun tehtiin
tiukkoja käännöksiä pitkin kävelykatua.
Olimme saaneet päähämme valkovihreät väiskit. Ne päässä seurasimme
Kasujen ja Karhujen lippuja Koskipuistoon. Vaikka kokoonnuimme aivan Pikku kakkosen puiston vieressä,
ei kukaan livahtanut keinuihin. Jotain
kiinnostavaa oli tapahtumassa keskellä

partiolaisten massoja. Kuuluttajat kyselivät, mistä kaikkialta on liikkeelle
lähdetty ja useat lippukunnat vastasivat
omilla tunnushuudoillaan. Välillä soitettiin aika kovalla volyymillä suomipoppia. Pikkasen ehdimme pitkästyä ennen kuin ansiomerkkien jakaminen
alkoi. Onneksi oli eväitä ja kaverit
mukana.
Marssille saatiin mennä poliisien
vartioidessa Rosson kulmalla. Aika
monessa muussakin paikassa heitä oli
turvaamassa ja juhlistamassa kävelyämme. Me saimme olla keskipisteenä
kaikki yhdessä ja saimme kävellä aivan
keskellä Hämeenkadun autokaistoja.
Sitä ei usein tapahdu. Marssiosastojen
rummut löivät tahtia ja toiset yrittivät
kävellä niiden tahdissa. Katujen varsilla
oli niin paljon katsottavaa, että aika
moni kulki kuitenkin omaa tahtia ja
heitä johtajat joutuivat hoputtamaan.
Tästä juhlavasta rivistöstä otettiin paljon kuvia jalkakäytävien suunnasta.
Niistä voi tarkistaa, kuinka ryhdikkäitä
me Karhut lopulta olimme. Tunnelma
oli juhlava erityisesti Keskustorin kohdalla. Siellä soitti musiikkia torvisoittokunta ja kaupunginvaltuuston puheen4

johtaja Sanna Marin tervehti meitä.
Mekin nostimme sormet otsalle partiotervehdykseen Jonen käskyhuudon
kuultuamme. “Kalevan Karhut katse
oikeaan päin!”
Hämeenpuiston kohdalla kävelimme jo vapaammin ja mietimme, mihin
kaikkiin laitteisiin aiomme Särkänniemessä mennä. Portin tuntumassa saimme rannekkeet ja monen päivä jatkui
Särkänniemen laitteissa. Huomasimme,
että on se alue niin laaja, että vaikea

siellä oli enää tuttuja nähdä. Kaikki
hajaantuivat huvittelemaan suosikkilaiteisiinsa. Paljon partiohuivisia huvittelijoita toki tuli vastaan. Mukavan päivän päätteeksi kello kuuden aikaan
Urhon ja Petruksen kanssa päätimme
mennä viimeisenä Tukkijokeen, koska
siellä varmasti kastuu. Pettymys? Urho
ei kastunut yhtään.
Teksti ja kuva:
Jyrki Pikkarainen
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Synttärit metsässä
8.-11.6.2017
hut kalastamaan. Minä sain ensimmäisen kalani. Kaverini Jere sai yli 10
kalaa!
Lounaan jälkeen Pandakarhut menivät kalastamaan, Nallekarhut suunnittelemaan iltaohjelmaa ja Jääkarhut
tekemään linnunpönttöä. Sitten oli
välipala, jonka jälkeen sai jatkaa linnunpöntön tekemistä ja tehdä leirimerkin. Ahkeroinnin jälkeen söimme päivällistä ja menimme saunaan. Ensimmäisinä saunoivat Pandakarhut, sitten
Nallekarhut ja lopuksi Jääkarhut. Seuraavana oli vuorossa Nallekarhujen
suunnittelema iltaohjelma. Siinä laulet-

Torstai 8.6.
Lähdimme kello 17 Kalevan kirkolta
Saarijärvelle vanhempien kyydeillä.
Ensimmäisenä ohjelmassa oli lipunnosto. Satoi koko illan, mutta saimme silti
puolijoukkueteltat hienosti pystyyn.
Sitten söimme iltapalaa ja teimme iltatoimet. Lopuksi oli lipunlasku, jonka
jälkeen menimme nukkumaan.
Perjantai 9.6.
Aamulla oli ensimmäisenä lipunnosto ja
sen jälkeen aamupala. Sitten Pandakarhut menivät tekemään linnunpönttöä, Nallekarhut soutamaan ja Jääkar-
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tiin ja mukana oli pari kilpailua. Sen moittain saunaan ja uimaan.
Jääkarhujen suunnittelemassa iltajälkeen oli iltapala, iltatoimet ja sitten
ohjelmassa laulettiin ja mukana oli myös
kaikki menivät nukkumaan.
kilpailu. Päivän lopuksi ohjelmassa oli
vielä lipunlasku, iltapala ja iltatoimet.
Lauantai 10.6.
Lipunnoston ja aamupalan jälkeen Sitten kaikki menivät nukkumaan.
Jääkarhuilla oli siirtymätapahtuma. Siirtymätapahtumassa oli kahdeksan ras- Sunnuntai 11.6.
tia. Ensimmäisellä rastilla piti tehdä Sunnuntai alkoi lipunnostolla ja aamunoppa, toisella vastata 12 kysymyk- palalla. Kun aamupala oli syöty, alkoi
seen, kolmannella heittää kirvestä ja tavaroiden pakkaaminen ja telttojen
halkaista peruna ja neljännellä auttaa purkaminen. Sen jälkeen söimme loupalanutta ihmistä. Lopuilla rasteilla piti nasta ja vanhemmat tulivat vierailulle.
asetella seikkailijan merkit oikeisiin Vanhemmille oli tarjolla kahvia ja kaikki
kohtiin seikkailijan paitaan, esittää saivat myös karkkia. Sen jälkeen oli
Pyhän Yrjön tarina, mennä tunnelista, Paavon juoksu Saarijärven ympäri.
syödä kuivattua naudanlihaa ja tehdä Lopuksi ohjelmassa oli lipunlasku ja
merkkien jako. Tämän mukavan leirin
jauheliharisottoa.
Siirtymätapahtuman jälkeen sai jat- jälkeen kaikki lähtivät kotiin. Leirillä oli
kaa linnunpöntön ja leirimerkin tekoa. tosi kivaa!
Välipalan jälkeen Jääkarhut menivät
suunnittelemaan iltaohjelmaa. Sitten oli Teksti: Daniel Connell
päivällinen, minkä jälkeen mentiin lau- Kuvat: Jouni Turunen
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Synttärit houkuttelivat 28
sudenpentua Saarijärvelle
Kalevan Karhujen kesäleiriä vietettiin
8. – 11. kesäkuuta Kangasalan Saarijärvellä. Leirille osallistui ennätysmäärä sudenpentuja ja muutama vanhempi
Karhu. Huoltojoukkoineen leirin kokonaisvahvuus oli nelisenkymmentä
leiriläistä koko leirin ajan.
Saapumisiltana Saarijärven tontille
nousivat kilpaa telttojen kanssa sadepilvet. Kaatosade ehti kastelemaan
vain vähän ja senkin kamiina kuivatti

iltayön aikana. Loppuleirin ajan aurinko pilkahteli ja kesäkuinen sää suosi
leiriläisiä.
Neljän päivän aikana jokainen sudenpentu rakensi linnunpöntön ja kokosi ongen. Ongitut kalat perattiin ja
syötiin. Osa pääsi harjoittelemaan
melontaa, osa opettelemaan luonnontuntemusta ja osa aistiretkelle luontoon. Jääkarhut suorittivat leirin aikana
siirtymän seikkailijoihin.
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tikin viisi kertaa päivässä reippaasti
“EMÄNNILLE KIITOS”.
Leirin suunnittelusta ja toteuttamisesta suurin kiitos kuuluu leirijohtaja
Heikki Koivulalle. Leirin johtaminen
kuului Heikin partiojohtajakoulutukseen
ja suoritus hyväksyttiin johtajistossa
yksimielisesti ja kiitettävin arvosanoin.

Vaahtokarkkeja ja Paavo
Mutta kenen synttäreitä sitten juhlittiin?
Leirinjohtajan vai Karhujen? No Saarijärven tietenkin. Saarijärvi vuokrattiin
Kalevan Karhuille tasan 50 vuotta
sitten – joskin jo ennen sitä Saarijärven
maastossa oli retkeilty. Viisikymppisiä
juhlii tänä vuonna myös Kalevan
Karhujen Äitikerho, joka on ollut
edesauttamassa siinä, että Saarijärvi on
nykyisin Karhujen tuki ry:n omistuksessa ja lippukunnan oma leiripaikka.
Viisikymppisten kunniaksi leirillä
juhlittiin lauantaina iltanuotiolla partiomaisin synttärimenoin. Saarijärven
Paavon tarina tuli tutuksi jokaiselle
leiriläiselle ja lahjapaketista paljastui
herkullinen vaahtokarkkiyllätys. Iltaohjelman seremoniamestareina toimivat
Jääkarhut.
Saarijärven Paavo oli mukana myös
leirin loppukarkeloissa: Paavon juoksu
kisattiin yhdessä leirille vierailulle saapuneiden vanhempien ja läheisten kanssa.
Juoksuennätystä ei tällä kertaa rikottu, mutta pienetkin
vierailijat kiersivät Saarijärven sinnikkäästi.

Uudestaan
Leiri oli minulle ensimmäinen kerta
Saarijärvellä. Ensimmäinen se oli monelle pienistä Karhuistakin: ensimmäinen yö teltassa, ensimmäinen aamuherätys lipunnostoon ja ensimmäinen vierailu jännittävässä hissihuussissa.
Ensimmäinen, mutta ei varmasti
viimeinen. Niin onnistuneesti 50-vuotias Saarijärvi meitä majoitti.
Teksti: Milka Volanto
Kuvat Jouni Turunen

Emännille kiitos!
Leiri sujui kaikin puolin mallikkaasti: kaikilla oli mukavaa, suuremmilta haavereilta
vältyttiin, ruoka oli hyvää,
sitä tarjoiltiin ajallaan ja riittävästi. Saarijärven yli kajah9

Saarijärvi
Kalevan Karhujen puheissa otsikon
sana tarkoittaa leiripaikkaa.
Lippukunnan ollessa kymmenvuotias suunniteltiin omaa leirialuetta. Erityisesti Wallinin perhe toimi tämän asian
hyväksi. Metsäyhtiöissä työskentelevältä tuttavaltaan Riitta kyseli mahdollisuuksia ja sai pari ehdotusta. Uke
poikiensa kanssa sitten hiihteli talvella
katsomassa Kangasalla pienen Saarijärven rantaa. Ehdotettu alue näytti
sopivalta. Niinpä huhtikuussa 1967
Kalevan Karhujen vanhampainneuvos-

to kirjoitti vuokrasopimuksen Rosenlew-yhtiön kanssa lippukunnan käyttöön tulevasta leirialueesta. Jo maaliskuussa oli perustettu Äitikerho ry rahoittamaan ja omistamaan suunnitteilla
olevaa saunakämppää.
Ensimmäinen leiri Saarijärvellä järjestettiin elokuun alussa 1967. Sen
rakennelmat olivat perinteisiä kertakäyttöisiä köytöksin koottuja riukuviritelmiä ja telttasauna. Jo parin vuoden
kuluttua oli kuitenkin käytössä saunakämppä. Sitten saatiin kiinteä keittiö-
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katos, jykevä ruokailukatos ja toinen
kämppärakennuskin. Talkootöitä tekivät lippukunnan eräpoikaikäiset ja
partiolaisten vanhemmat.
Metsäpolku, jota Saarijärven rantaan ensin kuljettiin Paalijärventieltä,
sai virallisen kaupungista tuodun Karhunkatu-kyltin. Huoltokuljetuksiin saatiin myöhemmin lupa käyttää Tokamontietä. Nykyisin kulkuväylänä ovat
Rakkarintie ja Karhunpolku. Kun
Tukiyhdistys osti leiripaikan, jonka silloin omisti UPM-yhtiö, tontin nimeksi
merkittiin Karhunpesä.
Saarijärven leireillä on vuosien
kuluessa vieraillut monia vaikuttavia
otuksia kuten Paavo, hänen karhunpentunsa, Akmeeli-noita, viitisen suku-
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polvea Nyyrikki Näreisiä, muutama
sumopainija, sammonryöstäjiä, mikämikä-maalaisia, muinaisia ja nykyaikaisia kolkkapoikia sekä 150-vuotias BP:kin. Eräällä leirin iltanuotiolla nähtiin
leiriniemen takaa lipuvan äänettömästi
järvelle suuri Tursas, joka tuijotti lautasen kokoisilla silmillään ja syöksi
kidastaan tulta.
Aikaisempia kirjoituksia Saarijärvestä on lippukunnan verkkosivuilla
mm. Älliköissä 1/03, 4/03 ja 1/06.
Tämän kesän leiri juhli aluetta, joka
on ollut Kalevan Karhujen käytössä jo
50 vuotta!
Teksti ja kuvat: Kirsti Nurminen

Jukka Sakari Ollinsaari
in memoriam

Jukka “Jupli” Ollinsaari kuoli pitkän
sairauden murtamana 20.5.2017. Hän oli 67
vuotias, syntynyt 13.6.1949.
Jupli oli eräpoikavartio Lordien kantava
voima. Nuorena Kalevan kaupunginosan
tornitalojen muiden poikien tapaan hän liittyi Kalevan Karhuihin, otti innolla osaa
lippukunnan toimintoihin ja alkoi junailla
asioita. Legendaarisen Sauli “Sakke” Turjan
vuonna 1964 Päijänteen ja Saimaan ympäri
vetämän pyöräretken porukka yöpyi jo
menomatkalla Juplin sukulaisten luona.
Ylläksen pääsiäisretket olivat Juplille tärkeitä niiden alkuaikoina.
Eräpoikaikäisinä me kasvoimme yhdessä aikuisuutta kohti. Toveruttaamme voi
ehkä ainakin etäältä verrata isiemme rintamatoveruuteen. Me olimme voimamme tunnossa, emme tarvinneet johtajia emmekä
kunnioittaneet auktoriteetteja. Lukemattomat ovat ne retket, joita teimme aina Kuusamon ja Lapin perukoille asti.
Kaupunkilaispojasta tuli maalaismies,
kun Eeva kerran Salhojankadun Pubin
nurkkapöydässä iltapäivälehteä lukeneelle
charmantille miehelle ehdotti lähtemistä
kalaan Längelmävedelle. Tuossa vaiheessa
Jupli oli vielä töissä Finnairin rahtipuolella,

missä maailma tuli tutuksi. Jupli olikin seikkailija ja maailmanmatkaaja. Yksin ja Eevan
kanssa tuli kolutuksi maailman eri kolkat.
Nuorempana Juplin koulunkäynti jäi
vähälle, mutta Oriveden luomutila ja sen
hoitaminen antoi motivaatiota maatalousteknikon tutkinnon suorittamiseen. “Pitihän
minun ottaa selville, mitä tämä [maatalous]
on”, kertoi Jupli kysyttäessä.
Jupli oli aktiivinen ja aloitteellinen, kuten
partiopojan tulee ollakin. Hän oli positiivinen luonteeltaan. Vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen juuri Juplin aloitteesta Lordit
ryhtyivät käymään jokavuotisilla yhteisillä
ruskaretkillä Luosussa Ylläksellä. Aina tuli
Orivedeltä ennakkotiedot ja aikataulut, jotta
kaikki voisivat osallistua retkeen. Luosun
“Disko” on rakennettu Juplin aloitteesta ja
ideoista. Elvis Presley-fani ajatteli hyvänä
partiotekona nykynuorten tarpeita.
Sauli Turjan siunauspuheesta jäi mieleeni ajatus siitä, että Jupli sai maalliset tehtävänsä tehtyä. Partiolaisten maamerkin –
olen mennyt kotiin – aito ja alkuperäinen
sisältö on: Sain tehtävät suoritetuksi ja
menin kotiin.
Jukka-Pekka Halme
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Aloituskokous
Aloituskokous pidetään maanantaina 28.8. klo 18
Kalevan kirkon alasalissa. Kalevan Karhut
pyrkivät aloittamaan perhepartiotoiminnan, jos
kiinnostuneita on riittävästi.

1§ Kesäleirin satoa: “Kaikki sanat eivät ole selviä edes silloin, kun kiroilee.”
2§ Mikä ammattitauti tulee tykkimiehelle, joka sirtyy palvelemaan huoltojoukoissa? Hiirikäsi tietenkin!
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