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Vuosi 2017 alkaa olla loppusuoral-
la. On hyvä hetki vilkaista hieman
taaksepäin ja pohtia sen pohjalta, miten
tästä eteenpäin. Kolme vuotta lippu-
kuntaa aitiopaikalta eli hallituksesta
seuranneena on ollut hienoa huomata,
että toiminta on kaikilla osa-alueilla
aktivoitunut. Uusia tekijöitä on tullut
lippukuntaan myös Hiipan Pojista siir-
tyneiden jälkeen. Osoittaa lippukun-
nassa avoimuutta ja ennakkoluulotto-
muutta, että mukaan on päässyt ma-
talalla kynnyksellä ja toimintavapautta
on annettu.

Aktiivisten johtajien panos on vält-
tämätön edellytys sille, että toimintaa
pystytään järjestämään ja tarpeen
mukaan lisäämään ryhmiä eri ikäkau-
sissa. On tärkeää muistaa, että kasva-
vassa lippukunnassa uusien johtajien
rekrytoiminen on keskeistä, jotta laa-
dukasta partiotoimintaa pystytään tar-
joamaan tulijoille. Karhuissa omaa
“tuotantoa” johtajaikäisistä ei ole vielä
lähivuosina, joten muualta tulevat aikui-
set ovat tässä suhteessa avainasemas-
sa.

On ollut hienoa olla todistamassa
uusien johtajien innostusta ja tuoreita

näkökulmia partiotoimintaan. Kolmen
vuoden takaiseen verrattuna lippukun-
taan on saatu paitsi kymmeniä suden-
pentuja lisää, nyt myös ryhmiä van-
hempiin ikäkausiin. Toistaiseksi toimin-
ta vaeltajissa on vielä alkutekijöissään,
mutta ajan oloon siihenkin saadaan
varmasti täydennystä, kun väki nuo-
remmissa ikäluokissa varttuu.

Omalla kohdallani on ollut ajatuk-
sissa väistyä aktiivitoiminnasta hieman
syrjemmälle kuluvan kauden jälkeen.
Tässä vaiheessa on syytä kiitellä kol-
men vuoden aikaisia johtajakollegoita
sekä kaikkia Ällikän lukijoita, joihin
olen tutustunut Karhujen toiminnassa.
Erityisesti on paikallaan kiittää ja toi-
vottaa onnea lippukunnan kantaville
voimille, Jonelle, Pihlikselle ja Marjol-
le, jotka ovat itseään ja vapaa-aikaan-
sa säästämättä uurastaneet lippukun-
nan hyväksi monin eri tavoin.

Kaikille Ällikän lukijoille toivotan
mukavaa joulun odotusta ja tulevaa
vuotta 2018 partiotoiminnan merkeis-
sä!

Antti Tapanila
Lippukunnanjohtajan apulainen
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Hei!
Seurakuntien hautaustoimi kutsuu tänäkin vuonna partiolaisia apuun kynttiläjät-
teen keräämiseen ja lajitteluun, eli Ekotekoon. Kynttilöitä kerätään kaikilla
hautausmailla samaan aikaan: keskiviikkona 27.12. klo 10 alkaen. Tapahtuma
päättyy, kun kynttiläjäte on kerätty ja mahdolliset yhteisesti kerättävät alueet
on siivottu.
Me Kalevan Karhut olemme ilmoittautuneet Ekoteko-tapahtumaan.

Mitä tehdään: Kalevankankaan hautausmaalla erotellaan hautakynttilöistä metalli
ja muovi eri jätesäkkeihin, jotka hautausmaan työntekijät huolehtivat jätepisteille.
Ei kerätä: lyhtyjä, lasisia hautakynttilöitä, palavia kynttilöitä.
Mitä mukaan: säänmukainen lämmin vaatetus, vaihtohanskat, omat eväät, pitkä
ruuvimeisseli muistokynttilän kannen irrottamista helpottamaan.
Hautausmaan työntekijä on paikan päällä Kalevankankaan pääportilla klo 10
vastaanottamassa ja ohjeistamassa sekä toimittamassa jätesäkit. Kalevan
Karhuilla on oma vastuualue hoidettavanaan. Jotta vastuualue saadaan hoidettua,
lippukunnan jäseniä ja heidän huoltajiaan toivotaan osallistuvan tähän tapah-
tumaan.

Kalevan Karhut kokoontuvat Kalevankankaan hautausmaan kaupungin puo-
leisella pääportilla klo 9.50.

Reippaassa ulkoilusäässä on tiedossa mukavaa yhdessäoloa.

Ekoteko-tapahtuman vastuuhenkilönä lippukunnassa toimii Jouni “Jone” Turu-
nen, jolta saa lisätietoa tapahtumasta p. 050-4100 670 ja
jouni.turunen@kalevankarhut.net.
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Johtajatulet

Perjantaina saavuin Hämeenlinnan
yhteiskuljetuksella. Ensimmäinen huo-
lenaihe ilmoittautumisen jälkeen oli teltan
pystytys. Tämän jälkeen olikin sitten
vuorossa nuotioringit, joissa kävin
esimerkiksi juttelemassa kasvatustavoit-
teiden päivityksen pisteellä.

Lauantai alkoi yhteisosuudella, jos-
sa kävi muutama luennoitsija ja jonka
Katleena Kortesuo juonsi. Risto Siilas-
maan vuorosta jäi mieleen se, että
johtajalla pitää olla varasuunnitelmia ja
Suvi Halmin puheenvuorosta jäi mie-
leen, kuinka partion haastavat koke-
mukset auttavat yritystoiminnassa.
Yhteisohjelman aikana tuli vesikuuroja,
mutta se ei haitannut partiotapahtumas-
sa, kun oli hyvä meininki.

Yhteisosuuden jälkeen alkoivat
vapaavalintaiset osiot. Itse osallistuin
muutosjohtamiseen, jonka piti Merja
Ranta-aho.  Se oli hyvä työpaja.
Käytiin läpi mm. muutosjohtamisen
vaiheita.  Illan virallinen osuus päättyi
yhteislaulutapahtumaan, jonka jälkeen
alkoi illan vapaavalintainen ohjelma.
Itse tyydyin käymään illalla saunassa.

Sunnuntai
Sunnuntai olikin sitten piiriluottiksien

päivä Hämeen Partiopiirillä. Hämeen
partiopiiri oli järjestänyt luottiksille

tutustu ja toimi kisan, joka oli onnis-
tunut tapahtuma. Lounaan jälkeen oli-
kin ohjelmassa enää pakkaus ja yhteis-
kuljetukseen lähtö.  Hämeenlinnassa-
kaan ei tarvinnut kauaa odottaa Tam-
pereen junaa.

Lopuksi perinteiset plussat ja mii-

nukset:

Miinukset
- Perjantain ohjelma turhan tiukka
Hämeenlinnan yhteiskyydillä tulleille:
esim. nuotiotulien virallinen loppumis-
aika olisi voinut olla vaikkapa puoli
tuntia myöhemmin.
- Ilmoittautumisessa olisi voinut olla
enemmän asiakaspisteitä, mutta nyt oli
pitkä jono.
Plussat
+ Sopiva aikataulu, ohjelmien välissä
jäi lepäämiseenkin aikaa.
+ Sunnuntain tutustu ja toimi -kisa
Hämeen luottikselle tarkoitetussa ta-
paamisessa.
+ Lauantain yhteispuheenvuorot.
+ Kokonaisuutena tapahtumasta jäi
hyvä mieli ja se jäi kokonaisuutena
plussalle. Aika meni nopeasti.

Antto Hautamäki
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Kasukka-melonta

Muutaman vuoden tauon jälkeen
järjestetty Kasukka-melonta houkutti
osallistujia varsin runsaasti hnäkuselle
rekelle. Kun lippukuntien omat kanoo-
tit oli haettu Saari- ja Valkijärveltä ja
Niemisen Mikalta lainattu yksi lisää,
jouduttiin vielä turvautumaan kaupalli-
seen toimijaan ja vuokraamaan yksi.

Kaikki kanootit saatiin myös siirrettyä
lähtöpaikalle, vaikka hieman edesta-
kaista ajelua tulikin.

Kuluneelle kesälle hieman epätyy-
pilliseen tapaan sää oli mitä mainioin,
joten takin saattoi jättää pois päältään,
mikäli aurinkorasvasta löytyi riittävästi
kertoimia.
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Vaikka reitti kulkikin varsin urbaa-
nissa ympäristössä Lempäälän keskus-
tan ympäri, nähtiin vesillä muiden ve-
neilijöiden lisäksi myös runsaasti erilai-
sia lintuja. Herralankosken ja siinä
kalastaneiden ihmisten ohi kanootit
kannettiin, mutta vauhdin hurmaa pääs-
tiin kokemaan Kuokkalankoskessa.
Takaisin ylävirtaan päästiin vaivatto-
masti kanavan sulutuksissa.

Aiempiin vuosiin verrattuna Lem-
päälän kunta oli parantanut palvelui-
taan. Perinteiseen tapaan lounaspaik-
kana toimineeseen puistoon oli ilmes-
tynyt vesiposti ja suuren suosion me-
lojien keskuudessa saavuttanut jääte-
lökioski.

Teksti: Juhis Pietilä
Kuvat: Mika Nieminen
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Syksyllä 2003 järjestettiin isänpäi-
välounas Kalevan kirkon alasalissa.
Kalevan Karhujen Äitikerho halusi
hankkia rahaa osallistuakseen tukiyh-
distyksen aikeeseen ostaa lippukunnal-
la vuokralla ollut kämppä Ylläksen
Luosussa. Lounastalkoot olivat lauan-
taina ja ruokavieraita oli runsaasti isän-
päiväsunnuntaina. Kaikkiaan viisi ker-
taa äitikerholaiset järjestivät lounaan
tukeakseen tuotoilla lippukunnan toi-
mintaa.

Vuoden tauon jälkeen lounasval-
misteluihin ryhtyivät Kalevan Karhut ja
Kalevan Suuntatytöt yhteistyönä,
Kasukka-toimintana. Talkoolaisina on
vuosien varrella ollut runsaasti sekä
partiolaisia että isiä ja äitejä. Ruoka-
listalla on perinteisesti ollut rosollia
äitikerholaisten valmistamana, salaatte-
ja, silakkarullia, kuurilalaista hirveä ja
peuraa, juureksia, mummun tekemää
kotikaljaa, äitien tekemiä täytekakkuja
sekä tusinan verran muita ruokalajeja.
Kaikkina vuosina flyygelillä on soitettu
taustamusiikkia ruokailijoille.

Tänäkin vuonna talkoolaiset ryhtyi-
vät suunnitteluun jo alkusyksystä.
Aattolauantaina kirkon keittiöt toimivat

täydellä teholla ja kuntosalikäynnin
saattoi korvata kantamalla pöytiä pai-
koilleen ruokailusaliin. Sunnuntaina
koristelut, ruoat, kattaukset olivat val-
miina ja kirkon alasali täyttyi kaksi
kertaa lounasvieraista.

Kalevan partiolaiset kiittävät tal-
koolaisia ja ruokailijoita toimintansa
tukemisesta ja onnistuneesta, juhlavas-
ta tilaisuudesta. Tervetuloa ensi vuon-
nakin.

Laiturin nosto ja käpykakkua
Syystalkoitten yhteydessä Saarijär-

ven leiripaikalla vietettiin myös alueen
viisikymppisiä. Keväällä 1967 van-
hempainneuvosto teki vuokrasopimuk-
sen leiripaikasta ja myöhemmin alue
lunastettiin tukiyhdistyksen omistukseen.

Tänä syksynä talkoissa uudemman
kämpän katon korjaus edistyi sisä-
paneloinnilla. Polttopuita pilkottiin ja
pinottiin. Siivottiin monia paikkoja. Ja
nostettiin laituri talveksi pois järvestä.
Syötiin keittoa ja paistettiin makkaraa
sudenpentujen sytyttämässä nuotiossa.
Uudessa lipputangossa heilui Karhujen
oma viiri.

Saarijärven tarinassa Paavon vaimo
on Riikka. Nykyisin alueen hoitajan eli

Talkoita ja tarjoilua
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paavon virkaa hoitavan Jannen vaimo
Satu on useana vuonna huolehtinut
talkoitten ruokailuista. Pitäisiköhän
perustaa riikka-virkanimike.

Talkoitten loppupuolella nuotion
ääressä juotiin synttärikahvit käpyka-
kun kera. Nuotiopiirissä istui myös
Jussi, joka 50 ja puoli vuotta sitten
kävi perheensä mukana arvioimassa
paikan sopivuutta partioleireille. To-
dettiin taas, että kyllä tämä on hyvä
paikka.

Risusavottaa savottakämpällä
Syystalkoissa Luosun leiripaikalla

pääsivät monet tuulen katkomat oksat
ja kaatuneet heikot koivut polttopuu-
pinoksi liiterin taakse. Muutamia aikui-
sia Karhuja oli taasen matkustanut
Ylläksen tuntumaan kunnostamaan
parakkia ja sen pihapiiriä, Luosun
pääpirttiä. Ikkunoiden entisöinti saatiin

ulkopuolen osalta valmiiksi. Entisen
savottakaupan räystästä korjailtiin.
Vähitellen tällä kaukaisellakin leiripai-
kalla saadaan suunniteltuja kunnostuk-
sia toteutettua. Tämän syksyn talkoit-
ten lopussa voitiin todeta kauan odo-
tellun kunnallisen vesipostin asettuneen
paikalleen.

Luosun kämppä on rauhallisessa
yksinäisyydessä ja kuitenkin hyvien
kulkuyhteyksien varrella. Sen pihasta
näkee tunturin huippua ja joskus ohi
kopistelevia poroja ja aika usein
maantiellä liikkuvia autojakin. Parakki
sopii retkeilevän ihmisen majoittumi-
seen. Tekevälle siellä löytyy savottaa-
kin.

Teksti: Kirsti Nurminen
Kuva: Marjo Rikkinen
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Marjo Rikkinen

Koko nimi: Marjo Riitta Rikkinen

Syntymäaika: 28.5.1973

Pituus: 168

Paino: vähenemään päin

Kengännumero: 41

Saappaannumero: sama

Lempinimet: Riki ja MarjoRiitta

Kymmenen kiperää
1. Asema Lippukunnassa: Hallituksen jäsen, ohjelmajohtaja, akela.

2.Viimeisin partiotapahtuma: Isänpäivälounas Kalevan kirkolla.

3.Paras partiotapahtuma: suurleirit on aina olleet upeita ja Roihu 2016 oli hieno elämys

yhdessä poikani kanssa. Mutta myös tavalliset partioillat sudareitten kanssa on kyllä

aina kivoja.

4.Paras nuudelimerkki: Ei oo sellasta, kaikki käy!

5.Pisimmän pelaamasi shakkiottelu: No, ne ei yleensä kauan kestä, mutta seuraan peliä

mielelläni puolisoni ja poikamme pelatessa.

6.Osaatko soittaa balalaikkaa: en.

7.Suurin partiosaavutuksesi: lippukunnan perustaminen ja pyörittäminen muutaman vuoden.

8.Toiveammatti: Lapsena se oli erityisopettaja, mutta nykyinen monipuolinen työ järjestössä

on kyllä ihan huippua!

9.Paras lehti: kotiseutuni paikallislehti Järviseudun Sanomat on ainut lehti mikä meille

jaetaan, muuten luetaan vain nettiversioita.

10.Tulevaisuus: Partiossa toivon saavani jatkaa yhdessä poikani kanssa. Ensi syksynä hän on

vihdoin sudari-ikäinen. Muuten elämässä onnellisuus ja terveenä pysyminen ovat

tärkeitä arvoja.
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Pieni partiohistoria
Olen aloittanut partion ekaluokalla Evijärvellä Etelä-Pohjanmaalla Evipartiossa. Lippukun-

nassa ehdin tehdä kaikkea, mitä lippukunnassa tulee vastaan. Mieleen on jäänyt erityisesti

johtajana kasvaminen, kun vastuuta sai ja piti pienessä lippukunnassa ottaa jo nuorena.

Opiskelujen myötä siirryin hommiin piirin - silloin oli vielä Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset

ry. Olin hallituksessa kauden ja sitten sisuryhmässä, jossa mietimme piirin sisuille erilaista

toimintaa.

Vuonna 2002 kävin Ko-Gi-kurssin ja 2003 tammikuussa perustin lippukunnan silloiseen

asuinkuntaani Vimpeliin. Lippukunnasta tuli Vimpelin Villikehrät ry ja siinä lippukunnassa

toimin vuoden 2007 loppuun lippukunnanjohtajana. Vedin myös laumaa ja vähän vartiotakin

tuin.

Tauko partioon tuli Tampereelle muuton myötä. Takaisin partioon tulin päästäkseni Roihulle

ja 2015 kesällä liityin Kalevan Karhuihin. Syksystä 2016 olen vetänyt laumaa ja siinäpä sitä

haastetta ja partiota on aidoimmillaan tullut taas koettua.

Kysymykset: Antto Hautamäki Kuva: Mikko Pihlajamäki
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Jääkarhujoukkueeseen kuuluu tällä
hetkellä 14 seikkailijaa. Joukkue koos-
tuu 12 vanhasta (Jääkarhut sudenpen-
nusta) ja 2 uudesta seikkailijasta, jotka
on jaettu kolmeen vartioon (Ahma,
Mäyrä ja Kärppä). Vartiojohtajina
toimivat vartiolaiset kukin vuorollaan
omassa vartiossaan. Joukkueenjohta-
jana toimii Jouni “Jone” Turunen.

Joukkueen toimintaan kuuluu olen-
naisesti retkeilytoiminta ja ulkona toi-
minen, sekä uusien asioiden oppimi-
nen.

Joukkue koostuu monenlaisista
persoonista, on hiljaisia ja on myös
niitä, jotka ovat koko ajan esillä.

Joukkueen keskuudessa on kuitenkin
kunnioitus toisia kohtaan ja yhdessä
tekemällä saavutamme päämäärämme.

Ahmavartion jäsenet: Jere L. Daniel C.
Sami J. Teemu T. ja Eetu M.

Mäyrävartion jäsenet: Veikko M. Max
M. Akseli J. ja Veikko S.

Kärppävartion jäsenet: Arttu A. Atte
R. Eemi L. Roni P. ja Kalle S.

Seikkailijajoukkue toivottaa kaikille
Ällikkälehden lukijoille hyvää ja rau-
hallista joulun odotusta.

Teksti ja kuva: Jouni Turunen

Seikkailijoiden esittely
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Nallekarhut
Me ollaan Nallekarhut ja meitä on 8
poikaa, Eemil, Onni, Niilo, Mio, Rei-
no, Sampo, Dani ja Max. Ja kaksi
akelaa, Selma ja Maarit. Selma ja
Maarit ovat tänä vuonna aloittaneet
Kalevan karhujen uusina Akeloina ja
kummallakin on nuoruudessa pitkä
partiohistoria, vaikka he vielä nuoria

ovatkin. Tänä syksynä ollaan tutustuttu
toisiimme ja oltu paljon ulkona harras-
tamassa partiotoimintaa. Tulevaisuudes-
sa toivomme jatkavamme samana ryh-
mänä seikkailijoihin ja aina olemme
valmiita kasvamaan isommaksi ryh-
mäksi.
Selma Kramer

Sudenpentulaumojen
esittely
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Pesukarhut
Moi! Me ollaan tämän lippukunnan
tuorein lauma, ollaan aloitettu toiminta
syyskuussa 2017. Me kaikki 10 poi-
kaa ollaan nyt ekaluokalla koulussa ja
partio on meille kaikille uusi harrastus.
Meidän ryhmää vetää Marjo ja Sasu.
Marjoa me kyllä nimitetään Super-
Marioksi.

Tämän syksyn aikana me ollaan
tehty yks päiväretki Kaupin metsään ja
kokonnuttu muuten kirkolla omalla
kolollamme tai kirkon pihalla. Me ollaan
suoritettu ensimmäinen partiomerkki,
eli me saatiin just tuo sudenpäämerkki
eli “Tervetuloa partioon” -merkki.
Samalla meille luovutettiin meidän lip-
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pukunnan huivit kaulaan ja se olikin
aika kiva juttu. Syksyn aikana me on
tutustuttu myös esimerkiksi tähän
meidän kirkkoon ja käyty ihailemassa
maisemia tuolta Kalevan kirkon katol-
ta. Luonnontuntemus merkkiä me on
suoritettu sekä tuolla kololla ja sitten
myös metsässä ollessamme.

Ollaan kaikki aika innolla mukana
tässä partiotouhussa ja seuraavaksi osa
meistä lähtee tuohon sudenpentutapah-
tumaan Ekotekokekoon mukaan ja
lisäksi adventtikalenterien myynti on
meille mieluisaa puuhaa. Kiva nähdä
tästä lehdestä minkälaisia muita ryhmiä
lippukunnassamme oikein on.

Pesukarhujen puolesta ylös kirjasi
Marjo Rikkinen

Pandakarhut
Pandakarhut on varsin vallaton syksyl-
lä 2016 perustettu poikalauma. Nykyi-
sin pandoihin kuuluu 11 kakkosluok-
kalaista poikaa Kissanmaan, Juhan-
nuskylän ja Tammelan kouluista. Pan-
dakarhut ovat tänä syksynä suoritta-
neet liikunta-, leikki-, liikenne- ja
ympäristön suojelu -jälkiä. Alusta asti
Pandakarhuissa mukana olleet ovat
ehtineet suorittaa jälkiä jo puoli hihal-
lista.

Pandakarhuilla menee sitä parem-
min, mitä vauhdikkaampaa ohjelmaa
on laumailloissa tiedossa. Ulkoilu on
poikien lempipuuhaa. Pandakarhujen
akelakaksikkona hääräävät Lotta Ge-
stranius ja Milka Volanto.
Milka Volanto

Kuvat: Marjo Rikkinen

1§ Kalevan kirkon pöydänalussiivouslaite, kolme pientä karhunpentua.

2§ Kaikki Lounais-Suomen peurat eivät juokse autojen alle.
  Yksi joutui Karhujen suuhun isänpäivänä.


