Partiolippukunta Kalevan Karhut

nro 2 / 2018

Päätoimittaja
Antto Hautamäki
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Toimittajat
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"Meille saa antaa rahaa
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Tuki ry:n tilille FI24 1277
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Lippukunta vuokraa Luosun

kämppää Ylläksellä
Hinta on talvisaikaan alkaen 10
e/hlö/vrk ja kesäaikaan 7 e /
hlö/vrk. Lippukunnan jäsenet
pääsevät vieläkin halvemmalla.
Yli 20 hengen ryhmät neuvotellaan erikseen. Tilaa riittää noin
50:lle hengelle.
Tiedustelut: Jaakko Kuningas
045-1336451
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Syksy on taas alkamassa vauhdikkaan kesän jälkeen. Myös omalta osalta kesällä oli toimintaa mm.
Framil, herättäjäjuhlat Kalevassa ja Kasukka melonta. Framililla tuli huomattua, miten eri lailla voidaan
myös partiotoimintaa järjestää. Olin vapaaehtoisena
töissä ilma-laaksossa, jossa aiheena oli lentäminen.
Sudenpennuille oli tarjolla esimerkiksi lennokkien
heittelyä ja kuumailmapalloon tutustumista.
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Päätoimittajan silmin on myös mukava nähdä, miten
lippukunta on kehittynyt muutamassa vuodessa. Uusin
viritys on tuleva perhepartio. Seuraava kokous siitä on
syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina, lisätiedot seuraavalla sivulla. Mukaan erilaiseen toimintaan mahtuu
myös uudet johtajat. Myös venetoiminta saattaa olla
tekemässä paluuta karhuihin jossain muodossa.
Mutta palataan vielä kesään ja Lapin vaellukseen.
Vaikka itse en ollut siellä tällä kertaa niin kannen valokuva erisuuntiin osoittavasti viitoista on toimiva myös
muutenkin elämässä. Joskus meistä jokainen joutuu
välillä miettimään, että minkä suunnan elämässä kulloinkin ottaa. Joillekin se voi olla tyyliin mietintä, että
mihin kouluun menee seuraavaksi .
Antto Hautamäki
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Epäkaupalliset tiedotteet
14-16.9
6.10
23.9

Seikkailijoiden yöretki
Sudenpentujen päiväretki
Harhahetki-kaupunkikisa

Katso myös toimintakalenteri
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Tulevia tapahtumia
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K-riisi kajakeilla
Ihana kesäinen auringonpaiste lämmitti, kun 3.6. johtajaryhmämme kokoontui Rauhaniemen uimarannan parkkipaikalla
vähän ennen kolmea.
Siirryimme kohti Tampereen Vihuri ry:n vajaa, jossa Pikkis
antoi meille erittäin kattavan ”kuivakurssin” kajakkimelonnasta. Ensikertalaisena pääsin hyvin kajakkimelonnan saloihin.
Seuraavaksi valitsimme kelluntaliivit sekä melan. Viimeiseksi
valittiin kajakki. Jalkatuet säädettiin kohdilleen jo vajan pehmeillä alustoilla. Sitten kannoimme kajakit rantaan laitureille.
Kajakit olivat yllättävän keveitä kokoonsa nähden.
Kajakkiin meno jännitti: kaatuuko mokoma vai selviänkö nolaamatta itseäni. Apu oli tarpeen ja pääsin onnellisesti veteen. Ohjaamassa meitä oli toinenkin vihurilainen Petri Lehtiö, joka ”liukui ” suoraan laiturilta pehmeästi veteen kuin sorsanpoikanen.
Kun olimme kaikki päässeet kajakkiemme kanssa veteen,
harjoittelimme perusmelontaa: eteenpäin melontaa, kääntymistä ja jopa liikkumista sivusuuntaan. Välillä keräännyimme
kaikki yhteen lautaksi ja taas jatkoimme harjoittelua.
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Tuuli yltyi ja onnekkaina pääsimme kokeilemaan melontaa
myös Näsijärven vaahtopäissä. Hienosti meni! Lopuksi vielä
muutama uskaltautui kokeilemaan, miten kajakin saa kaadettua ja pääseekö kajakin kyytiin enää takaisin. Sekin onnistui
toisen kajakin ohjaajan avulla.

Oli oikein hieno kokemus! Tätä olisi kiva päästä kokeilemaan
uudelleenkin! Kiitoksia runsaasti Pikkikselle järjestämisestä!

Teksti ja kuvat:
Merja Tenhunen
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Framil
Osallistuin kesäkuussa järjestettyyn Framil -tapahtumaan
Porissa omatoimimatkana. Matka alkoi junamatkalla Poriin,
jossa hilpeyttä herätti kuulutus, että odotamme vielä veturia.
Veturi on aika olennainen osa silloin, kun junalla matkustaa.
Perjantain ohjelma oli osaltani aika tiivis, majoittuminen
(yösija löytyi Ylöjärveläisten teltasta), lauantain tiimin tapaaminen, Kogitapaaminen ja partiomessu illalla.
Lauantaina oli ohjelmassa ilmalaaksossa tiimijäsenenä toimiminen. Ilmalaaksoon oli mm. rakennettu kaikenlaista, kuten
esimerkiksi leikki Porin lentokenttä minikoossa, jossa sudenpennut heitteli lennokkeja kiitoradan päästä Ohjelmassa oli
myös paperilennokkien taittelu ja kuumailmapallon sisällä
käynti.
Kuvat:
Meriina Karén
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Sunnuntaina oli yhteistyötori ja kotiinlähtö. Sää oli hyvä koko
viikonlopun ajan. Karhuista oli Framilila myös Marjo Rikkinen.
Loppuun vielä plussat ja miinukset.
Perinteiset plussat ja miinukset

Hyvää

-viikonloppu meni mukavasti
-ruokailussa ei pahoja jonoja
-Mielenkiintoinen ilmalaakso näin aikuisenkin näkökulmasta.
huonoa
perjantai-illan tiivis aikataulu

Teksti Antto Hautamäki
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Polaaripäivät
Ma 11.6: Lähdimme kohti Lappia Kalevan kirkolta klo 7.00.
Bussimatka oli pitkä, mutta aika kului nopeasti eväitä syödessä ja kavereiden kanssa pelatessa. Pysähdyimme neljä
kertaa matkalla Luosuun. Ensin kaksi kertaa ABC:lle, ja sitten Napapiirin rajalle ja Ruotsin rajalle. ABC:llä söimme lounaan buffetissa. Noin klo 19.30 saavuimme Luosuun. Luosun
kämppä oli erittäin hieno ja siellä oli kaksi saunaa ja pieni
lähde, jossa pystyi kastautumaan. Iltapalalla meillä oli tortilloja, jotka olivat hyviä. Sitten menimme saunaan ja uimaan.
Saunomisen jälkeen menimme nukkumaan, jotta jaksaisimme vaeltaa seuraavana päivänä.
Ti 12.6: Heräsimme aikaisin, jotta ehtisimme pakata ruoat ja
muut yhteiset tavarat ennen vaellukselle lähtöä. Söimme aamiaista klo 8.00, jonka jälkeen aloitimme pakkaamisen. Kun
olimme pakanneet, söimme vielä lounasta ennen kuin lähdimme bussilla Luosusta 30 minuutin ajomatkan päähän
vaelluksen lähtöpisteeseen. Siitä lähdimme kohti Porokämppää, joka oli 4,5 kilometrin päässä lähtöpisteestä. Alussa
vaellus tuntui raskaalta, mutta kun siihen tottui, se ei enää
tuntunut niin raskaalta. Vaelsimme ensin Aakenustunturille ja
sitten alas.

Pidimme paljon taukoja matkalla Porokämpälle ja näimme
paljon hienoja maisemia. Kun lopulta saavuimme Porokämpälle pystytimme telttamme ja kokkasimme päivällistä. Sen
jälkeen menimme tekemään paracord-rannekkeita ja syömään tonnikalavoileipiä ja paistettuja vaahtokarkkeja. Sitten
menimme telttoihin nukkumaan.

14

Ke 13.6: Heräsimme ja teimme aamupalaksi pussipuuroa. Kokosimme telttamme ja lähdimme vaeltamaan 8,0 kilometriä kohti
Pyhäjärveä. Ensin kiipesimme taas Aakenus tunturille ja matkan
alussa näimme lunta, jota oli vielä jäänyt jäljelle talvesta. Teimme lounasta Pallilaella. Lounaan jälkeen jatkoimme matkaa kohti Pyhäjärveä. Näimme matkalla paljon hienoja maisemia. Kun
saavuimme lopulta Pyhäjärvelle, pystytimme telttamme ja teimme päivällistä Trangialla. Päivällisen jälkeen menin ainoana ohjaajan lisäksi uimaan Pyhäjärveen. Vesi oli ehkä noin 5-10 astetta! Iltapalaksi teimme tortilloja jotka olivat erittäin hyviä. Sitten
menimme nukkumaan.
To 14.6: Heräsimme ja teimme aamupalaa. Sen jälkeen kokosimme telttamme ja lähdimme kohti Kotamajaa, joka oli 7,0 kilometriä Pyhäjärveltä. Tällä etapilla emme menneet tunturille.
Matkalla pysähdyimme tekemään lounasta. Lounaaksi oli tomaattipastakeittoa ja raketti-spaghettia. Kun olimme syöneet
lounaan, jatkoimme matkaa kohti Kotamajaa. Vaelsimme pitkään, mutta lopulta saavuimme perille. Sen jälkeen pystytimme
telttamme ja ne jotka halusivat, lähtivät päiväretkelle Lainiotunturille. Päiväretki tehtiin ilman rinkkoja. Lainiotunturin huipulla
tuuli kovaa, mutta se ei haitannut ainakaan minua. Retki kesti
noin kolme tuntia. Päiväretken jälkeen teimme risottoa. Risotto
oli tosi hyvää! Jälkiruoaksi teimme lättyjä. Lättyjen paiston aikana alkoi sataa, mutta se ei haitannut, koska menimme pian telttaan nukkumaan.
Pe 15.6: Heräsimme, kokosimme telttamme ja teimme aamupalaa. Sen jälkeen lähdimme kohti päätepistettä. Sai valita meneekö Kukastunturin kautta vai meneekö sen vierestä. Minä menin
Kukastunturin yli. Koko matkan Kukastunturin yli tuuli aika kovaa. Kukastunturin huippu oli hieno. Teimme lounasta Äkäsjoen
läheisessä risteyksessä. Lounaan jälkeen menimme bussille ja
takaisin Luosun kämpälle. Luosussa teimme varustehuollon eli
laitoimme teltat kuivumaan ja makuupussit ja makuualustat tuulettumaan. Tiskasimme myös Trangiat ja ruokailuvälineet. Söimme Luosussa
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päivällistä ja pääsimme vihdoinkin saunaan ja uimaan. Sitten
söimme iltapalaa ja menimme nukkumaan.
La 16.6: Heräsimme ja söimme aamupalaa. Aamupalan jälkeen teimme leirimerkin. Sitten lähdimme Jounin kauppaan.
Ennen kuin saimme mennä ostoksille, söimme lounasta ulkona bussin edessä. Ostin kaupasta herkkuja ja mummilleni
lakkahyytelöä. Luosussa söimme päivällistä ja iltapalaa vähän myöhemmin iltanuotiolla. Nuotiolla paistoimme makkaraa ja tikkupullia ja lauloimme. Iltanuotion jälkeen menimme
nukkumaan.
Su 17.6: Heräsimme aikaisin ja pakkasimme ja söimme aamupalaa. Pakkaamisen ja aamupalan jälkeen lähdimme kohti Tamperetta. Matkalla Tampereelle pysähdyimme kolmessa
paikassa. Ensin Napapiirin rajalla ja sitten kaksi kertaa
ABC:llä. Söimme taas ABC:llä lounasta buffetissa. Tampereen lähellä jäimme noin tunniksi ruuhkaan. Saavuimme takaisin Kalevan kirkolle klo 21 jälkeen.

Vaellus oli ERITTÄIN kiva!
Daniel Connell

Kalevan Karhut, Jääkarhu
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Toinen kertomus Polaaripäivistä
Päivä 1
Heräsin noin viideltä aamuyöstä valmistautumaan. Söin runsaan
aamupalan ja lähdin Kalevan kirkolle. Kirkolla näin kaikki kuusi
seikkailijaa ja muut kalevansuuntatytöt. Paikan päällä laitoimme
rinkat bussiin ja lähdimme kohti pohjoista Lappia. Kello oli noin
kuusi illalla kun pääsimme Luosuun. ensin meille esiteltiin paikkoja ja sitten menimme sisätiloihin. Otin aluslakanat ja tyynylakanat esiin ja laitoin sänkyni valmiiksi. sitten olikin jo aika iltapalalle. Söin tortillaa ja leipää. Kello oli noin klo 9.30 ja pesin
hampaat ja menin nukkumaan.

Päivä 2

Heräsin noin kahdeksalta herätykseen ja rupesin kirjoittamaan
päiväkirjaa. Sitten kun päiväkirja oli kirjoitettu menin aamupalalle. Söin puuroa joka oli tosi hyvää sitten menin hammas pesulle.
Hammaspesun jälkeen menin pakkaamaan rinkkaa. Rinkkaan
meni paljon ruokaa ja trangian. Sitten pakkasimme bussin ja
menimme vaeltamaan. Eka päivä oli raskas mutta maisemat oli
mitä parasta luokkaa. pidimme monia taukoja ja kun pääsimme
leiripaikalle laitoimme teltat pystyyn ja teimme ruokaa. Sitten oli
tauko. Tauon jälkeen oli iltapalaksi vaahtokarkkia ja leipää. Sitten tein hienon rannekkeen jonka nimeä en tiedä. Sitten pesin
hampaat ja menin nukkumaan.
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Päivä 3

Heräsin noin klo 7:30 aamiaiselle ja olin aika pirteä. Aamiaiseksi söin puuroa ja leipää. matkaan päästyä ei mennyt
kauaa kun löysimme paljon lunta ja leikin lumisotaa Danielin
kanssa. Palli laella teimme ruoaksi kanasoppaa ja maisemat
olivat hienot koska pallilaki on Aakenustunturin korkein kohta. Sitten lähdimme Aakenustunturilta kohti Kämp kuukkelia.
Kämp kuukkeli oli siis meidän leiriytymispaikka jossa söin
iltapalaksi tortillaa joka oli todella hyvää. Sitten kun olin syönyt menin pesemään hampaat ja nukkumaan.

Päivä 4

Heräsin klo 8:00 ja menin aamiaiselle. Aamupalaksi oli mysliä ja leipää. Sitten pesin hampaat lähdimme matkaan. Matkalla näimme hienon kurun joka oli pyhätunturin ja Lainio
tunturin välissä. Leiriytymispaikalle päästyä laitoimme teltat
pystyyn ja minulta meni vaelluskeppi katki joten en halunnut
mennä muitten kanssa tunturin huipulle. Leiripaikalle jäi vain
minä, Teemu, Arttu ja Jone. Saimme pitkän matkan vaeltajilta ruokaa koska sitä jäi yli. Sitten kun kaikki muut tuli he söivät ja sitten oli tauko. Tauon jälkeen söimme iltapalaa ja minä pesin hampaat ja menin nukkumaan.
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Päivä 5

Aamulla kun heräsin pakkasin tavarat ja söin aamupalaksi mysliä ja pesin hampaat ja lähdimme. Matka ei ollut kovin pitkä kun
pääsimme paikalle missä syömme. Söimme Mama nuudeleita ja
koska olimme nopeita syomään menin leikkimään Jeren Ja Danielin kanssa. Kun lähdimme oli enää 300m bussille bussille
päästyä riisuin rinkan ja vaellus oli päättynyt.

Teksti: Kaius Uusitalo

19

20

21

22

23

24

Ville-Veikko Vainio
15.11.1995 – 21.5.2018
Kevään vaihtuessa kesäksi lähti Ville-Veikko viimeiselle purjehdukselleen kohti ikuisuutta.
Kalevan Karhuissa Viltsu toimi ensin karhunpentuna, sitten vartiolaisena.
Ahman vartionjohtajana Viltsu toimi vuonna 2009.
Ahti-virassa, lippukunnan Ursula-veneen kunnostajana ja hoitajana Viltsu oli vuosina 2013-14.
Kevään 2014 Kasukka-pt-kisan Viltsu järjesti partiojohtajakurssinsa lopputyönä. Tämän tapahtuman
avajaisissa Kaupin metsässä Ville-Veikko Vainiolle
luovutettiin Kalevan Karhujen hopeinen ansiomerkki.
Ville-Veikko muistetaan rauhallisena ja huumorintajuisena, sekä reippaana partiolaisena. Ville-Veikolla
olisi ollut paljon annettavaa vielä nuorempien Karhujen kouluttajana.

Piirrämme Viltsun nimen viereen partiolaisten kansainvälisen maamerkin: Olen mennyt kotiin.
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Aloituskokous
Aloitustapahtuman aikaan Karhujen kololla kuului korvia huumaavaa vasaran pauketta, kun isommat ja pienemmät tekivät kala ja kalaverkkoaiheista taulua. Mihin vasaraa ja naulaa kalastuksessa tarvitaan? Ei tule mieleen. Mutta kalataulun kalaverkko tarvitsi verkkolangan pidikkeensä. Jos naulasi
paljon nauloja, sai tiheämmän kalaverkon ja jos asetteli vähemmän nauloja, sai aikaan verkon vähän isommalle saaliille.

Teksti: Jyrki Pikkarainen, kuva Mikko Pihlajamäki
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Ryhmien kokoontumisajat
Uusi ryhmä

Sudenpennut

Tiistaisin

klo17:30-18:30

Pesukarhut

Sudenpennut

Maanantaisin

klo 18-19

Pandakarhut

Sudenpennut

Maanantaisin

klo 18-19

Jääkarhu

Seikkailijat

Maanantaisin

klo 17:30-19:50

Nallekarhu

Seikkailijat

Torstaisin

klo 17:30-19

Kettu

Tarpojat

Tiistaisin

klo 19-20

Naali

Samoajat

Torstaisin

klo 19-20
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§

Kuulutus Framil matkalla junassa: ”Odotamme vielä
veturia” -jotain olennaista taitaa junasta silloin
puuttua!

§

Isäinpäivälounas 11.11 Kalevan kirkolla
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