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Suomi täytti komeat 100-vuotta. 

Juhlavuoden kunniaksi myös jäsenmäärämme kasvu on jatkunut hy-

vänä. 

On ollut ilahduttavaa seurata aitiopaikalta lasten ja nuorten kehitystä 

partioharrastuksen parissa. 

Alkanut vuosi tuo meille kaikille jälleen haasteita. Lippukunnalla on 

hyvä maine, osaava johtajisto, hallituksen vahva tuki ja erinomainen 

jäsenistö. 

Haluamme edelleen kehittää lippukuntamme partiotoimintaa tehok-

kaammaksi ja laadukkaammaksi. Käytän tässä yhteydessä sanontaa: 

"Meillä on lupa kehittyä ja kasvaa". 

Toimintamme tukijoihin kuuluvat mm. Kalevan Karhut Tuki ry ja Yl-

läs-toimikunta. Heidän merkityksensä lippukunnan kasvavassa toi-

minnassa on merkittävä. Heidän ansiosta lippukunnalla on käytössä 

kaksi erittäin loistavaa leiri- ja retkeilyaluetta. Myös EVP:t (ei vielä 

partiolaiset) eli vanhemmat, teidän panostus on ollut myös loistavaa ja 

panostustanne tulemme jatkossakin tarvitsemaan. 
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Partio voi olla koko perheen yhteinen harrastus. Partioon voi liittyä 

myös aikuisena, vaikka ei olisi aikaisempaa partiokokemusta. 

Olemme keskustelleet perhepartiotoimman mahdollisuudesta Kalevan 

Karhuissa, kysyntää olisi... mutta vielä emme ole saaneet asialle pää-

töstä aloittaa toimintaa. Tässä olisi oiva mahdollisuus vanhemmille 

lähteä mukaan partioon, vetämään perhepartiotoimintaa lippukunnas-

sa. 

Jos sisälläsi heräsi kipinä, niin ota rohkeasti yhteyttä lippukunnanjoh-

tajaan. 

 

Suuri kiitos teille, jotka olette mahdollistanut toimintamme vuosikym-

menien aikana. Ilman hyvän perustan rakentamista, emme pystyisi jat-

kaa vankkaa rakentamista tuleville vuosikymmenille. 

Pyrimme siihen, että Kalevan Karhut on arvostettu ja vahva tampere-

lainen partiolippukunta myös jatkossa. 

 

Hyvää partiovuotta jäsenille ja vanhemmille! 

Jouni "Jone" Turunen 

Lippukunnanjohtaja 
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Epäkaupalliset tiedotteet 

 

Kesäleiri "Ekosankarit 2018" 2.-5.8. 

Kalevan Karhujen koko lippukunnan kesäkeiri "Ekosankarit 2018" 
järjestetään Kangasalan Saarijärvellä 2.-5.8. 

Ilmoittautuminen 31.5.  

 

Kasukka-aloituskokous  
Kasukka-aloituskokous ma 20.8. klo 18-19.30 Kalevan kirkolla. Ohjelmassa ainakin 

uusien partiolaisten ilmoittautuminen, vanhempien partiolaisten kokoontumisaiko-

jen sopiminen (ellei saada keväällä sovittua), kesäleirivalokuvia, Kuksa-tukea, ansio-

merkkejä ja yllätysohjelma  
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Kasukka EA1 

Kalevan Suuntatytöt ja Kalevan Karhut järjestivät oman ensiapukou-

lutuksen Kalevan kirkolla 27.-28. tammikuuta. Minna ja Mikko Pihja-

mäki toimivat kurssin järjestäjinä. Ritva ”Mussukka” Nurmilo toimi 

kouluttajana. Paikalla ensiapua opiskelemassa ja tätä raporttia laati-

massa oli myös Pikkis. Merkillepantavia asioita, kuten toimivat keit-

tiöpalvelut, oli kurssilla paljon. Tässä muutama kohokohta ja kuvatal-

lenne. 

Tajuttomia partiolaisia löytyi kurssilla yllättävän paljon. Se hyöty yl-

lättävistä pyörtyilyistä oli, että jokainen kurssilainen sai harjoitella 

ihmisen kylkiasentoon laittamisia (kuva 1) . 

Jos loukkaantunut ei hengitä käytetään painelu-puhalluselvytystä. Sen 

rytmi on 30 painallusta ja kaksi puhallusta. Tätä harjoiteltiin Anne-

nuken avulla pareittain. Kuva 2. Jokainen sai treenata puhaltamista ja 

painelua. Suukappale puhdistettiin aina vuoron vaihtuessa desinfioin-

tiaineella.  

Kuva 1(Kylkiasento on pyörtyneen omatoimisesti hengittävän 

henkilön turvallinen ambulanssim odottelu asento.) 
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Jos loukkaantunut ei hengitä käytetään painelu-puhalluselvytystä. Sen 
rytmi on 30 painallusta ja kaksi puhallusta. Tätä harjoiteltiin Anne-
nuken avulla pareittain. Kuva 2. Jokainen sai treenata puhaltamista ja 
painelua. Suukappale puhdistettiin aina vuoron vaihtuessa desinfiointi-
aineella. Harjoitusnukella mitattiin myös jokaisen oma painelutaajuus. 
Huomasin, että on hankalaa painaa tarpeeksi voimakkaasti. Oma pai-
neluni oli myös liian nopeaa. Muistisääntö, joka voi auttaa pitämään 
oikean rytmin, on BeeGees biisi Staying alive. Rytmi on hyvä kun sen 
taajuus on reilu 100 kertaa minuutissa. Elvyttämistä harjoiteltiin myös 
defibrilaattorin kanssa. Kuva 3. 

Lääkkeiden käyttöstä tarvitaan vanhempien ohjeet ja reissulle tai leiril-

le kerättyjä tietoja ei saa säilyttää enää sen loputtua. Ne pitää kerätä 

joka reissulle erikseen. Lääkettä saa alaikäiselle antaa partiossa vain 

vanhempien luvalla. Soitto riittää luvaksi, jos lupaa ei ole ilmoitettuna 

retki-ilmoittautumisen yhteydessä. 
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Onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa  on yhteyden saami-
nen hätäkeskukseen elintärkeä. Se saadaan tavallisesti näppäilemällä 
puhelinnumero 112 ja painamalla vihreää luuria. Älypuhelimeen lada-
tulla 112 suomi -applikaatiolla soitettaessa hätäkeskus näkee soittajan 
sijainnin automaattisesti paikannustoiminnon avulla. Tästä on huomat-
tava hyöty uudessa maastossa liikuttaessa. Akkua puhelimessa pitää 
olla. Siitä on hyvä huolehtia etukäteen reissuun lähdettäessä. Kannatta-
vaa olisi ottaa metsäretkille mukaan varapuhelimia. Ne toimivat hätä-
puheluissa myös ilman Simmiä. 

Jyrki Pikkarainen 

PS. Ensiaputaidoista oli minulle itselleni hyötyä jo kuukauden kuluttua 

kurssista. Pajulahden urheiluopiston pulkkamäessä 28.2. olin ensim-

mäisenä paikalla tyrehdyttämässä syvää noin kolmen sentin pituista 

otsan haavaa. Sain verenvuodon vähenemään puhtaan nenäliinan avul-

la ja kädellä painamalla. Opiston henkilökunta toi mäkeen ensiapuväli-

neet, johon tein toisen paikalla olevan kanssa painesiteen. Se tyrehdytti 

veren, jotta poika voitiin kuljettaa sairaalan ensiapuun vanhempiensa 

toimesta. Kun kirjoitan tätä tosi tarinaa, mietin, että EA kurssin käymi-

nen auttoi minua toimimaan rohkeasti, säilyttämään rauhallisuuteni ja 

osasin myös toimia tilanteeseen sopivalla tavalla. Tärkeää oli myös 

rauhoittaa loukkaantunutta sekä selvittää kuljetuksen ja jatkohoidon 

mahdollisuudet. 

 

Loput kuvat seuraavalla sivulla 



9 

 

 

 

Kuva 2   Anne-nuken avulla pareittain harjoittelua 

 

      Kuva 3. Elvyttämistä harjoiteltiin myös defibrilaattorin               

         kanssa.  
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Vartio esittely Naali 

Partioterveiset kaikille Kalevan Karhuista Naali-samoajaryhmästä! 

Ryhmämme kuuluvat Derek Ndubuaku, Kim Palomäki, Miro Hirvi-

koski ja Topias Hyytiäinen. Valitettavasti Topias lähtee ryhmästämme 

kevään lopussa siirtyessään vaeltajaikäkauteen, mutta onneksi meille 

muille saamme luultavasti kolme uutta samoajaa, jotka ovat juuri siir-

tymässä tarpojaikäkaudelta. Ryhmänjohtaja ja se, joka tätä esittelyä 

juuri kirjoittaakin, olen minä, Derek Ndubuaku. Ryhmämme myös 

täyttää tänä keväänä vuoden ja olemme jo tehneet paljon hauskoja ak-

tiviteetteja, kuten seinäkiipeilyä. Toukokuussa suoritamme nettililjan 

ja luultavasti osallistumme myös Hilkan Kilpa ja Leon Lenkki –

partiokisoihin. Kokouksemme ovat aina rentoja ja hauskoja, minkä 

takia meinaa aihe joskus karata käsistä, mutta saamme silti aktiviteetit 

lopulta suoritettua. Kokousaikamme on joka torstai klo 19.00-20.00 

Ilmarinkadun kololla Kalevassa, jos vaikka haluatte tavata. Hyvää ke-

vättä kaikille!  

Derek Ndubuaku 
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Kettu-vartio 

Kettu-vartio aloitti ryhmätoiminnan syksyllä 2017. Vartioon kuuluu 
neljä ensimmäisen vuoden tarpojaa ja ryhmää johtaa kolme sa-

moajaikäistä vartionjohtajaa. Vartionjohtajien lisäksi tarpojien ohjel-
masta ja toiminnasta vastaa myös tarpojaluotsi. Ryhmä on nyt edelli-
sen syksyn aikana suorittanut luovuustarpon, ja siitä teimme myös ma-
jakan joulukuun alussa pidetyllä viikonloppureissulla. Tänä keväänä 

vartio on aloittanut valinnaisella kaupunki-lisätarpolla, ja toteuttaa sii-
tä majakan toukokuussa. Vartiossa on hyvä ryhmähenki, vaikka puolet 
jäsenistä ovat uusia lippukunnassa. Vartio pitää kokouksensa tiistai-

iltaisin klo.19-20 Ilmarinkadun kololla. Ryhmällä on ollut yhteistyötä 
toisen tarpojavartion kanssa, ja sitä jatketaan vielä tarvittaessa.  

 

Kim Palomäki 
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 Kettu-vartion majakkaretki 8-10.12 

Lähdimme perjantaina 8.12 matkaan kohti Saarijärveä. Retkelle oli 

saatu koko miesvahvuus täyteen, eli kaikki neljä tarpojaa ja heidän 

kolme vartionjohtajaansa oli saatu mukaan. Ulkona oli jo liian kylmä 

nukkua, joten vietimme yömme sisällä kamiinan lämmössä. Tämä 

reissu oli ensimmäinen koko vartion yhteinen, ja yksi retken tavoitteis-

ta oli ryhmäyttää ja tutustuttaa tarpojia toisiinsa.  

Retkelle lähdettiin hieman erikoisin varustein. Tyypillisen retkivarus-

tuksen lisäksi oli mukaan myös pakattu puhelimet, matkalaturit ja kak-

si kannettavaa tablettia. Elektroniikkaa oli siis mukana paljon, sillä 

retken pääaktiviteetti oli suurimmaksi osaksi sähköinen. Tarpojat ku-

vasivat lyhytelokuvan, jossa olivat itse käsikirjoittajia, kuvaajia, ohjaa-

jia ja näyttelijöitä. Saavuttuamme Saarijärven kämpälle ja purettuam-

me tavarat käyttivät tarpojat loppuillan käsikirjoitusta suunnitelles-

saan. Tarina oli kauhuelokuvan tavoin rakennettu, mutta sitä oli väri-

tetty huumorilla ja erikoisefekteillä. Tarpojat olivat myös keksineet 

pohjalle traagisen tarinan, joka sitten selitti tapahtumien kulkua. 
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Seuraavana aamuna olikin aika aloittaa kuvaaminen. Jokaisella tarpo-

jalla oli omat roolinsa, joihin he eläytyivät hyvin. He puvustivat toi-

sensa ja lavastivat kuvauspaikan mielensä mukaan, ja sitten kamerat 

käyntiin ja näyttelemistyö alkoi. Kuvaaminen oli jaettu viiteen eri 

osaan, joiden välissä syötiin ja sai myös viettää vapaa-aikaa. Koko lau-

antai meni kuvaamiseen, ja kun illalla olimme päivän ohjelman kanssa 

valmiita, oli aika mennä saunaan. Illalla käytimme vielä hetken aikaa 

taideteoksen editoimiseen ja loput kuvaukset hoidimme seuraavana 

aamuna.  

 

Mielestämme retken tavoite tuli suoritettua. Tarpojat oppivat keksi-

mään tarinoita ja näyttelemään kameran edessä. Huomasimme myös, 

kuinka hankalaa on joissain tilanteissa saada kunnon valaistusta tai 

pitää kameraa paikoillaan. Lopputulos kuitenkin tyydytti tarpojia, ja 

elokuvasta tuli erittäin onnistunut. Voi siis sanoa, että lähdimme Saari-

järveltä sunnuntaina ylpeinä ja väsyneinä automatkalle kohti kotia.  

 

Kim Palomäki 
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"Partiossa on kaikki kivaa! – terveisin, Iloiset sudet"  

Iloiset sudet -laumassa on neljä tyttöä, kahdeksan poikaa, kaksi koulun 

avustajaa ja kaksi partiojohtajaa. 

Kokoonnumme Puistokoululla, Sairaalakadulla. Olemme tehneet Ym-

päristönsuojelu-jälkimerkin ja kevään aikana saamme valmiiksi partio-

perinne-, ensiapu-, luonnontuntemus- ja kotiseutu-jälkimerkit. 

 

Iida-Marian mielestä partiossa on mukavaa leikkiä leikkejä, Lennin 

mieleen on jäänyt B-P:n tarina, Ilona on pitänyt Kimin leikeistä. Martti 

on tykännyt ensiaputaitojen harjoittelusta. Oiva kiteyttää lauman toi-

minnan: "Partiossa on kivaa kun opitaan uusia asioita ja taitoja ja kerä-

tään merkkejä. Tuntuu hyvältä olla täällä." 

Lasten ajatuksia Ällikkään kirjasi Kati Arppe-Perämäki 
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Karhut kynttilätalkoissa 

Joulun jälkeen koitti arki ja myös Kalevan karhut ryhtyivät Ekoteko-

töihin; tänäkin vuonna välipäivien aikaan Kalevankankaan hautausmaa 

piti siivota palaneista muistokynttilöistä. Aamu valkeni harmaana ja 

lauhana kun reipas parinkymmenen aikuisen ja lapsen karhujoukko 

kokoontui hautausmaan juhlavalle pääportille. Myös haukka pistäytyi 

pipopäiden ylle tarkastamaan mitä on tekeillä. Ohjeet annettiin ja ym-

märrettiin, alueet jaettiin ja karhut katosivat pusseineen käytävien sok-

keloon. Karhujen alueen keskelle perustettiin lajittelupiste ja siellä al-

koivat muovit ja metallit erottua toisistaan vuosien kokemuksella.  

Kalevankankaan harakat ja harvat kulkijat pysähtyivät hetkeksi tark-

kailemaan miten nuoskaisen hangen kätköistä kaivettiin esiin kynttilä-

jäte – ja vielä palavat kynttilät suoristettiin jatkamaan tuikutustaan. 

Hiljalleen sudenpennun jätepussukka alkoi jo koetella kantajansa voi-

mia. Pari tuntia myöhemmin, hanskat märkinä, mutta posket punaisi-

na, karhujen urakka oli voiton puolella. Sininen taivas pilkahteli pil-

vien lomasta ja hetken saattoi melkein kuvitella auringonpaisteen hy-

väilevän talkoolaisia.  
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Kalevan karhujen talvinen Ekoteko tapahtuma perustuu Tampereen 

seurakuntayhtymän ja partiolippukuntien sopimukseen kynttiläjätteen 

keräämisestä. Kalevankankaan laajaa hautausmaata oli Kalevan Kar-

hujen ja Suuntatyttöjen lisäksi siivoamassa monta muuta partiolippu-

kuntaa. Tamperelaisilta hautausmailta kertyy kaikkiaan 5 000–6 000 

kiloa muovijätettä vuosittain ja partiolaisten työpanos jätteen keräämi-

seen ja lajitteluun seurakuntien apuna on merkittävä. Aamupäivämme 

oli siis sekä hauska että erittäin hyödyllinen! 

Teksti: Sudenpentu Aapo Ikonen ja pennun äiti Tiina Soini-Ikonen 

Kuvat: Pennun isä Pauli Ikonen 
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Sudenpentujen Karhujen Karkelot yöretki 10.-11.3.2018 

Sudenpentujen yhteinen yöretki suuntautui jo perinteisesti tänäkin ke-

väänä AVP:lle eli Aitolahden vanhaan pappilaan. Paikalla oli viisi Pe-
sukarhua, yhdeksän Pandakarhua ja kuusi Nallekarhua ja lauantaina 
mukana myös yksi Iloinen susi. 

Retki alkoi lipunnostolla ja paikkaan tutustumalla. Laitoimme sängyt 

kaikille valmiiksi, söimme ja aloitimme päivän touhut. Jaoimme poru-
kan sekaisin kolmeen ryhmään ja jokainen kiersi näissä ryhmissä kol-
me suorituspistettä. Yhdessä pisteessä valmistettiin ruokailuvälinepus-

sit ompelukoneilla ompelemalla ja naruja pujottelemalla. Toisessa pis-
teessä opeteltiin ensiaputaitoja ja mitä ensiapulaukun sisältö oikein on. 
Kolmannessa pisteessä jokainen valmisti itselleen naskalit. Kova pau-

ke ja tohina olikin ulkona, kun naskaleita valmistettiin. Pandakarhut 
valmistelivat meille iltahartauden yhdessä Katin kanssa ja siitä pää-
simme nauttimaan Riihikirkkoon illan päätteeksi. Ennen sitä meillä oli 

ohjelmassa iltaohjelmaa, missä aikuiset esittivät näytelmän ja pari 
sketsiä. Siinä meinasi välillä olla pohtimista, että miten tuo Elinan 
kuolema -näytelmä oikein täytyisi näytellä, että ohjaaja saataisiin py-

symään tyytyväisenä. Illan päätti iltanuotio, jossa paistettiin vielä mak-
karat ja vaahtokarkit. 
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Sunnuntain ohjelmassa oli neljä suorituspistettä, joissa kierrettiin ryh-
missä, tällä kertaa oman lauman kanssa. Yhdessä pisteessä päästiin 

testaamaan eilen tehtyjä naskaleita ja harjoiteltiin jäistä pelastautumis-
ta. Toisessa pisteessä leikittiin erilaisia ulkoleikkejä, kolmannessa pis-
teessä mietittiin mitä jokamiehenoikeudet oikein ovat ja neljännessä 

pisteessä vuoltiin puukolla tikkuja. Yksi pieni haavakin siinä taidettiin 
saada sormeen omalla puukolla aikaiseksi. 

 

Mukavinta retkellä oli kuitenkin ruokailujen lisäksi ehdottomasti va-
paa-aika, jolloin sai leikkiä esimerkiksi mato-bileitä. Jos et tiedä mitä 

mato-bileet on, sinun täytyy kysyä asiaa niiltä, jotka mukana olivat, tai 
lähteä itse retkelle mukaan ensi kerralla! Iloinen mieli ja reippaat su-
denpentupojat olivat retken parasta antia näin johtajan vinkkelistä kat-

soen.  

Marjo Rikkinen 
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Pääsiäismatka Ylläkselle 2018 

Karhuja ja muita Luosuun viehättyneitä kokoontui laukkuineen ja 

suksipusseineen Ilmarinkadun tienpieleen myös tämän vuoden pää-

siäisviikon keskiviikkoiltana odottamaan bussia, joka veisi joukot 

perinteiseen tapaan Ylläkselle ja Luosun pääpirtille. Matka taittui 

leppoisasti matkalaisia toista kertaa kuljettavan mainion Vesan 

kyydillä. 

Aamulla istuttiin silmät ristissä aamupalalle ja halattiin kämpillä jo 

valmiina odottava väki. Mukana 36 hengen joukossa oli sekä alku-

peräistä Luosu-väkeä että muutama uusi tulokas. Tämä kombinaa-

tio tekee joka retkestä aina ainutlaatuisen, kun kuulumisia vaihde-

taan tuvan pöytien ääressä tai saunassa vanhojen Luosu-tuttujen 

kesken sekä tutustutaan uuteen väkeen.  

Sää oli reissulaisille tänä vuonna mitä otollisin niin hiihtoon, las-

ketteluun kuin muihin lumirientoihin. Harvoin ovat Ylläksen rin-

teet olleetkaan niin täydellisessä kunnossa ja niin pitkään iltapäi-

vään saakka kuin tänä vuonna. Tätä mieltä olivat myös Luosu-

veteraanit Piipu ja Antti, jotka jo perjantai-aamuna piilottivat rin-

teeseen vuoden 2018 pääsiäisreissun oranssin Karhu-pipon Rinne-

riehaa varten.  

Tämän pääsiäisen reissuohjelmaan kuului Discon jokailtaisen kara-

oken lisäksi nyt kolmatta kertaa järjestetty Piipun luotsaama Rinne-

rieha. Tänä vuonna Rinneriehalaiset pääsivät myös melkein julk-

kiksiksi ja neljä joukkuetta kisasivat rinteessä näyttävästi ja äänek-

käästi, suosikkilajina olympialajiksikin harkittu Ihmis-curling.  
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Kiitokset jälleen yhtä tunnelmallisesta Luosun pääsiäisreissusta kaikil-

le reissulaisille, mahtavalle matkanjärjestäjä Sibsille, meitä upeasti 

ruokkineille emännille ja kuljettaja Vesalle! Ensi vuoteen!  

 

 

 

Piritta Seppälä Luosu-kävijä 35. kertaa 
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Antti Johannes Lyly  

16.11.1938 – 12.3.2018    
 Maaliskuun puolivälissä kulki viesti Antin läh-

döstä. Tuli sammui ahjossa ja kalaverkot jäivät 

seinälle. 

Partiointinsa Antti aloitti Tampereen Kotkissa. I-

luokan luokkamerkkinsä (numero 14773) hän 

suoritti vuonna -54. Kotkissa ollessaan Antti suo-

ritti vj-tutkinnon ja toimi Lumikko-vartion johta-

jana. Partiointi jäi muiden harrastusten mm. pur-

jehdus sekä opiskelun tähden. 

Kalevan Karhujen toimintaan Antti Lyly tuli mukaan poikiensa myötä 

jo 70-luvulla ja jäätyään eläkkeelle päivätyöstään siirtyi aktiivijäsenek-

si 80-luvulla. Siirryttyään vaimonsa Liisan omaishoitajaksi, aktiivinen 

partioharrastus jäi taka-alalle, mutta osaltaan se jatkui esim. lastenlas-

ten partioharrastuksen tukemisen muodossa. 

Antti Lyly sai Suomen Partiolaisten Sankarimerkin ripeästä ja tulok-

sellisesta elvytystoiminnastaan vaimonsa Liisan saatua vaikean sairas-

kohtauksen.  

 



23 

 

Ehkä merkittävimmän panoksensa Antti antoi lippukunnalle 

toimiessaan Ylläs-toimikunnassa. Hän oli innokas talkoilija 

Luosussa yhdessä vaimonsa kanssa sekä hoiti kämpän va-

rauskirjaa usean vuoden ajan. 

Antti oli mukana perustamassa Kalevan Karhujen Tuki ry:tä 

joka aluksi perustettiin Saarijärven leirialueen oston takia ja 

myöhemmin huolehtimaan lippukunnan kiinteästä omaisuu-

desta. 
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Syksyn selvillä olevien ryhmien kokoon-

tumisajat 

Ma 

17-18:20     JÄÄKARHU 1 

18:30 –19:50    JÄÄKARHU 2 

19-20    KETTU 

TO 

17:30 —18:30  UUSI SEIKKAILIJAJOUKKUE 

             (NALLEKARHUT) 

19-20    NAALI 

 

Loput selviää kevään aikana/aloituskokouksessa 
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Puuhasivut 

Paavon juoksu on perinteinen juoksu Saarijärven ympäri. 

Tässä on simulaatio siitä, tarvitset nopan ja pelinappuloita. 

kierto myötäpäivään 

Saat valita reitin joko Saarijärven ympäri juosten tai uiden. 

Jos valitset uiden, matkanteko on puolet hitaampaa  kuin 

maalla, eli joudut puolittamaan saadun silmäluvun, 6=3, 

5=2,4=2,3=1,2=1, 1=0, 

 

Vaaleansininen tähti= Lähtö ja maali uusi kämppä 

Keltainen tähti =joudut väistämään sorsapoikeutta ja ajodotat 

heitto vuoron 

Vihreä tähti = Sukkasi kastuu lätäkössä ja  kuivattelet sitä 

yhden vuoron ajan 

Punainen tähti = Selviät ojan yli helposti ja saat yhden heitto 
vuoron lisää. 

Lauta seuraavalla sivulla. Peliin tarvitaan noppa ja pelinap-
pulaito 1/pelaaja 

 

Antto Hautamäki 
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1§) Hyvä hanki on syvä hanki(mietintöjä kevään iltarasteilla)                     

2§) Karhujen isosisko juhlii, kun tulee kansaneläkeikään!  

 


