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Hyvät lippukunnan jäsenet, huoltajat ja taustajoukot.
Kalevan Karhujen 63. toimintavuotemme on ollut jälleen
myönteinen. Olemme onnistuneet tänäkin vuonna kasvattamaan jäsenmääräämme. Jäsenmäärämme kasvu osoittaa,
että olemme onnistuneet tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Partiotoiminta on saanut uusia muotoja erilaisten yhteistyö
tapahtumien myötä. Kalevan Karhut on jo muutamana vuonna ollut mukana mm. LC-Tampere/Vivi Lönn kanssa järjestämässä kuljetuksia yksinäisten vanhusten joulujuhlaan Koukkuniemeen. Olemme avustaneet kuljetuksissa, hakemalla
asiakkaat kotoa juhlaan ja viemällä takaisin. Tästä lippukunta
ei ole hyötynyt taloudellisesti, vaan meille osallistujille on ollut tärkeämpää, että olemme voineet olla avuksi.
Tänä vuonna saimme yhteydenoton Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:ltä. Neuvottelujen tuloksena Tampereen Lastenklinikan Tuki ry ja Kalevan Karhut ry järjestivät ulkoilma tapahtuman 15.08. Tays:n lastenosastoilla oleville lapsille,
nuorille ja heidän perheilleen sekä vastasyntyneiden tehoosaston vauvojen vanhemmille. Tapahtuman teema oli Lennu liito-oravan metsäseikkailu.
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Saimme järjestelyistä ja ohjelma kiitosta kaikilta osallistuneilta ja
tästä johtuen olemme sopineet vielä kahden tapahtuman järjestämisestä keväälle 2019.
Syksyllä saimme myös mahdollisuuden jatkaa partiotoiminnan
tarjoamista Iloiset sudet -laumalle, joka on Kalevan Karhujen ja
Kalevan Suuntatyttöjen yhteislauma, joka on Puistokoulun harrastava iltapäivä -toimintaa. Lauma kokoontuu Puistokoululla ja
laumassa on 15 jäsentä.
Aikuispartiossa ja perhepartiossa on myös aktiivista toimintaa.
Voimme todeta, että lippukuntamme tarjoaa virallista partiotoimintaa, sekä partiomaista toimintaa koko perheelle ja yhteisöille. Tämä on mielestäni tämän päivän haasteita vastaavaa partiotoimintaa. Me voimme olla ylpeitä siitä, unohtamatta kuitenkaan perinteitä ja virallista partiotoimintaa.
Kalevan Karhuille on tärkeää, että pystymme kehittämään ja takaamaan nykyisille ja tuleville jäsenille monipuolista ja laadukasta partiotoimintaa kovassa kilpailussa muiden harrastuksien
kanssa. Haluan nostaa esiin keskusteluihin uuden laatutyökalun, jonka avulla voisimme tavoittaa paremmin päämäärämme.
Tätä laatutyökalua kutsutaan nimellä Loisto.
Loisto on lippukunnille tarkoitettu laatutyökalu, joka kannustaa,
haastaa ja tukee lippukuntia laadun näkyväksi ja tavoiteltavaksi.
Loiston avulla arvioidaan koko lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan laatua lippukunnan, toimintaryhmien ja yksittäisen partiolaisen näkökulmista. Kriteerit on jaoteltu neljään
osaan: yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, partio-ohjelman toteuttaminen, laadukas johtaminen sekä lippukunnan viestintä ja organisointi. Työkalun avulla lippukuntaa tarkastellaan partion kasvatustavoitteiden ja arvopohjan, partio-ohjelman ja partiomenetelmän pohjalta, sekä arvioidaan toiminnan riittävää tasalaatuisuutta.
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Miksi Kalevan Karhuille Loistolippukunta nimi?

Loisto auttaisi lippukuntaamme toiminnan, jäsenhankinnan, aikuisten rekrytoinnin, hallinnon ja
johtajiston kehittämisessä. Loisto antaisi lippukunnallemme
keinoja tehdä entistäkin parempaa partiota – ja minä uskon,
että lippukuntamme haluaisi loistaa toiminnallaan.
Loistolippukuntana saisimme loistavasta laadusta kertovan
tunnuksen, minkä lisäksi saisimme käyttää Loistolippukuntanimeä ja -materiaaleja omassa markkinoinnissamme. Loisto
myös kertoisi nykyisten ja tulevien jäsenten vanhemmille lippukuntaamme toiminnan laadusta.
Toivottavasti loisto nousee keskusteluihin ensivuoden aikana.
Syyskausi hiipii kohti joulutaukoa, haluan tässä vaiheessa jo
kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa teille kaikille
oikein hyvää ja rauhallista joulun odotusta.
Lippukunnanjohtaja
Jouni ”Jone” Turunen

6

Kasukka-perhepartio Siilit
Kasukka-perhepartio Siilit aloittivat toimintansa 02.09.2018. Perhepartio on järjestetty yhteistyönä Kalevan Suuntatyttöjen kanssa. Siilit kokoontuivat tänä syksynä kolme kertaa.

Syksyn ohjelmassa oli mm. ulkoleikkejä, metsäretki Lempäälän
Kirskaanniemeen, ryhmän oman huivin valmistaminen ja isänpäivälounaalle valmistimme ”taikataikinasta” siili koristeita ym.
Mukana syksyn toiminnassa oli noin 8 lasta ja 7 aikuista. Perhepartio on suunnattu lapsiperheille, jossa on 0-6v. lapsia. Perhepartio on perinteisen partion ”eskari”, jossa ei vielä suoriteta virallista partio-ohjemaa, vaan tehdään yhdessä lasten kanssa
kaikkea kivaa yhdessä.

Kevätkausi jatkuu sunnuntaina 06.01.2019 klo. 10.00-12.00 Kalevan kirkolla, Sali 8. Ryhmän tapaamisia vetävät niin perheiden
aikuiset kuin lippukuntien edustajat. Yhdessä päätämme, mitä
tapaamisissa tehdään… unohtamatta lasten toiveita.
Ryhmään mahtuu vielä oikein hyvin mukaan. Jos teillä heräsi
mielenkiinto lähteä mukaan toimintaan, niin tulkaa rohkeasti kevätkauden aloitukseen. Lisätietoa ryhmän toiminnasta saa ottamalla yhteyttä Kalevan Karhujen perhepartion yhdyshenkilöön
Teksti Jouni ”Jone” Turunen.
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Mökkitiä 2018
Hämeen Partiopiiri järjesti tänä syksynä Partiotaitojen Suomenmestaruuskisat ja myös Kalevan Karhut otti yhden rastin
vastuullensa. Kilpailuihin osallistui yhteensä yli sata joukkuetta ja nämä kaikki kävivät meidän rastillamme. Kaikki rastien
nimet juonsivat nimensä tähän teemaan ja meidän rastin nimi oli ”Mahruta nää nyt tänne”. Rastillamme vartiot joutuivat
pakkamaan pressulle levitetyt tavarat käsiinsä tai apuna käytettäviin IKEA-kasseihin.

Kuva: Marjo Rikkinen

Tavaroita oli paljon ja vain kaksi vartion jäsentä sai kantaa tavaroita vaaditun matkan ajan. Rastimme oli aikarasti, eli nopein suoritus oli paras. Rastillamme nähtiin hyvin monenlaisia suorituksia ja
kun aika lähti liikkeelle siitä, kun vartiot saivat tehtäväkäskyn käteensä, oli hauska katsoa, miten vartiot tekivät asioita eri tavalla.
Kun vartio oli pakannut tavarat niin, että niitä sai kaksi ihmistä
kannettua, piti heidän kiertää pieni lenkki tavaroita kantaen. Jos
jokin tavara jäi pakkaamatta tai tippui matkalla, siitä tuli aikasakkoa. Myös tehtäväkäskyn vastaiset suoritukset kellotimme, mutta
tuomarineuvosto teki sitten kirjaustemme perusteella päätöksiä,
jos joku suoritus tuli hylätyksi.
8

Rasti oli minun vastuullani ja rastihenkilöiden haaliminen rastille
osoittautui yllättävänkin hankalaksi tehtäväksi. Monien sähköpostien ja henkilökohtaisten lähestymisten jälkeen, sekä värväämällä mukaan kaikki mahdolliset omat ystävät ja työkaverit sain
rastille vaaditun määrän henkilöitä kasaan. Tehtävä oli varsin
työllistävä siinä ennen kisoja, kun kaikki kannettavat tavarat piti
haalia kasaan ja kuljettaa kisapaikalle. Onneksi lippukunnanjohtajamme Jone ja Karhukoplasta Pasi Halme ja Jussi Wallin
tulivat auttamaan tähän hommaan ja saimme kaikki tavarat siirrettyä kirkolta Hervantaan kisapaikalle.
Rastilla oli kaikilla selkeät tehtävät. Tietyt henkilöt ottivat vastan
vartioita rastille, tietyt henkilöt ohjasivat vartioita suorituspaikoille, suorituspaikkoja pitivät tietyt henkilöt ja tärkeä tehtävä oli kuljetella rastille rikki menneitten pahvilaatikoiden tai ilmapallojen
tilalle uusia, tähänkin meillä oli tietyt henkilöt nimettynä. Vielä
sitten poistumispisteelle tarvittiin yksi henkilö. Kaikki suoriutuivat
omasta tehtävästään päivän aikana upeasti ja haluankin vielä
kiittää kaikkia mukana olleita.
Kuva: Harri Halmejärvi/ Hämeen Partiopiiri

: Teksti: Marjo Rikkinen
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Naali-vartion reissu Saarijärvelle 2-4.11.2018
Päätimme Naali-vartion kanssa aloittaa marraskuumme retkellä Saarijärvelle. Lähdimme perjantaina kololta sateisella
säällä kohti Saarijärveä. Paikalle päästyämme oli jo pimeää,
ja kävelimme hiljaisuudessa retkialueelle. Asetuimme heti
saunakämppään ja laitoimme kamiinaan tulet. Perjantai-illan
käytimme korttipeleihin ja herkkujen naposteluun, kunnes
tulikin aika mennä nukkumaan. Yö oli rauhallinen ja lämmin,
niin emme joutuneet kipinävuoroihin, mutta aamulla kylmyys
jo kirpaisikin.
Lauantai lähti liikkeelle kunnollisella aamupalalla, johon sisältyi pikapuuroa, ruisleipää ja vettä juotavaksi. Aamulla kokeilimme vielä muutamaa korttipeliä, mutta olihan reissulla jotain saatava aikaankin. Aamupäivän tavoite oli saada aikaan
toimiva tulipora, mutta meidän mallimme olikin jotain perinteisestä poikkeavaa. Tämä yritys ainakin opetti meille, että joskus on hyvä pitäytyä perinteissä ja mennä vanhaa reittiä. Tuliporaan kuitenkin upposi hyvin aikaa, ja seuraavaksi olikin jo
vuorossa lounas. Keittelimme yhdessä riisiä ja paistoimme
kanaa, ja sitten nautimme maittavan lounaan. Lauantain aamusateen takia oma makuupussini hieman kostui ollessaan
tuulettumassa ulkona, joten aloimme lämmittämään saunaa
sen kuivaamiseksi.

10

Saunan kiukaan lämmittäminen antoi hyvän tilaisuuden kokeilla
sytytyspaloja, jotka olivat olleet kauan käyttämättömiä ja hukassa. Kiuas lämpenikin nopeasti ja sauna oli jo käyttökunnossa.
Derek päätti lähteä pienelle kierrokselle järvelle, ja kolmistaan
etsimme hänelle pelastusliivin ja melan. Derek lähti yksin järvelle, ja minä Miron kanssa jäimme suunnittelemaan seuraavaa
projektia. Derekin meloessa rannan läheisyydessä, kuulimme
paljon valitusta kivistä, jotka olivat salakavalasti piilossa veden
pinnan alla. Derek kuitenkin saatiin turvallisesti rannalle. Sitten
alkoikin retken päätyö. Noin neljän maissa aloitimme nikkaroinnin. Tavoitteena oli saada aikaan jonkinlainen pieni penkki nuotiopaikalle. ahkeroimme penkin parissa päivälliseen asti, milloin
työ oli puolessa välissä. Penkki alkoi näyttää jo istuttavalta.
Ruuan jälkeen olikin aika käydä jo tovin lämminneessä saunassa. Valitettavasti toisilla ei ollut sattunut pyyhkeitä mukaan niin
sain olla saunassa yksinäni. Saunan jälkeen pelasimme taas
hieman korttia ja pidimme hauskaa. Tänä iltana väsytti jo enemmän, joten menimme nukkumaan jo paljon aikaisemmin.
Sunnuntaiaamu valkeni, ja heräsimme paljon tyytyväisempinä ja
virkeämpinä kuin edellisenä aamuna. Aamupalan jälkeen jatkoimme nopeasti penkkiämme, lisäten siihen selkänojat ja käsinojat. Tämä kyseinen penkki on nyt nähtävillä Saarijärven nuotiopaikalla. Tämän jälkeen jäikin muutama tyhjä tunti, jotka käytettiin siivoamiseen ja pelailuun. Kahden aikaan lähdimme kotia
kohti.

Tämä reissu opetti meille ainakin, kuinka hyödyllisiä pelikortit
voivat olla kahden yön retkellä. Tämä retki oli hyvää virkistystä
arkeen ja toivottu maisemanvaihdos muutamaksi päiväksi.

Teksti Kim Palomäki
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Kolkkien matkassa
Karhujen sudenpennuista koottiin yhteinen joukkue sudenpentutapahtumaan Kolkkien matkassa, joka pidettiin lauantaina 17.11 Mäntässä Pääsimme matkaan Kotkien ja Lokkien yhteiskuljetuksella kirkon kupeesta. Matkassa olivat mukana Nallekarkeusta Manu ja Otso ja Pesukarhuista Jesse ja
Tapio.
Matka meni rattoisasti ja pian olimme jo perillä Mäntässä.
Keli oli upea syksyinen auringonpaiste eikä tuuli ollut liian
kylmä.

Reitillä pojat pääsivät ratkomaan erilaisia tehtäviä. Yhdessä
ratkottiin erilaisia eläinten jälkiä ja toisella rakennettiin henkarista jousipyssyjä.Jollain rastilla maitotölkistä tehtiin kannet ja
yhdellä etsittiin jännitävästä luolasta timanttikiviä. Lopuksi
harjoiteltiin sytyttämään nuotiota ja siinä sai valita sytykkeet.
Meidän pojat pääsivätkin harjoittelemaan sytyttämistä moneen kertaan , koska ensimmäinen sytyke ei ihan toiminutkaan poikien toivomalla tavalla. Jokaiselta rastilta saatiin
myös pieni palanen mukaan, joista sai lopussa rakentaa neliön.
Pojat nauttivat retkipäivästä ja kivaahan meillä olikin.
Teksti: Marjo Rikkinen
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Pennut käyvät
Jäähallissa
Päätoimittaja kuuli johtajistossa, että Pesukarhut lauma on menossa liikuntajälkeä suorituksesa Tappara –Ässät peliin, ja he
tarvitsi viel yhden jäsenen ryhmään, jolloin ratkaisun tekeminen
mukaan lähtemiseen oli helppo, varsinkin kun itsekin olen seurannut paljon jääkiekkoa
Ennen pelin alkua näimme Hakametsän jäähallin ovella, josta
saimme laumanjohtaja Marjolta liput ja sitten siirryimme omaa
tahtia.
Ensimmäinen erä oli selvää Tapparan hallintaa, muutama ylivoima Kirvesrinnoille ja avausmaali Tapparalle oli tilastot tästä.
Toinen erä alkoi Ässien opainostuksella, mutta hallinta
tasottui erän edetessä Kolmas erä oli värittömämpi, mja
peli ratkesi Tapparan tehdessä tyhjiin 2-0 maalin.
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Pennut käyvät
Jäähallissa
Tilastot maalien osalta
1 erä

1-0 Kristian Kuusela syöttäjät: Jan-Mikael Järvinen, Aleksi
Elorinne
2. erä
3. erä
2-0 Kristian Kuusela,syöttäjä Juhani Jasu
Teksti: Antto Hautamäki,Kuvat ; Marjo Rikkinen
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Tyhjä maali

Betlehemin rauhantuli
Teksti: lainattu Hämeen partiopiiri
http://hp.partio.fi/ajankohtaista/beetlehemin-rauhantulihameessa

Jo yli tuhat vuotta on ikuinen tuli palanut Betlehemissä Jeesuksen syntymäpaikalla. Euroopan halki kulkeva rauhan ja
valon viesti on perinne, joka alkoi vuonna 1986, kun itävaltalainen lapsi kävi ensimmäisen kerran hakemassa Betlehemistä liekin Itävaltaan. Tämän jälkeen tuli on lähetetty partiolaisten jakamana matkaan. Betlehemin Rauhantuli palaa pienenä liekkinä lyhdyssä, mutta on jakautunut tuhansiin ja taas
tuhansiin lyhtyihin matkallaan vuoden pimeimpänä aikana
ympäri maailmaa.
Partiolaisten ihanteena on ystävyyden rakentaminen yli rajojen. Betlehemin Rauhantuli viestii rauhaa ja ystävyyden rakentamista maailmassa. Partiolaiset muuttavat maailmaa rakentamalla ystävyyttä ja rauhaa.
Olen ennenkin sanonut, että Rauhanliekki ja sen eteenpäin
kuljettaminen on pieni, mutta upea symbolinen teko. Tänä
päivänä koen sen myös tärkeäksi. Liekin saapuminen laittaa
minut aina pohtimaan, millä tavoin minä voin edistää rauhaa
ja ystävyyden rakentamista. Koen, että jokaisella meistä on
tässä asiassa toimeen tarttumisen paikka, Aspila jatkaa.
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Ulkoilmatapahtuma Niihaman majalla 15.8
Viidestoista elokuuta lähdimme Niihaman majalle pitämään
pienen ulkoilmatapahtuman pienille lapsille. Tapahtuma oli
tehty yhteistyössä Tampereen lastenklinikan tuki ry:n kanssa, ja oli suunnattu lastenklinikan lapsille ja heidän sisaruksilleen. Sää oli keskiviikkona hyvä, sillä aurinko paistoi ja ilma
oli lämmin.
Tapahtumaan oli suunniteltu kahdeksanosainen rastirata,
joka sopi pienimmillekin lapsille. Radan varrella oli sekä näpertelyä ja nikkarointia, että tietovisa ja kävynheittoa. Rasteja
kiersi noin kymmenen lasta saattajineen. Rastien nimet oli
keksitty eläimien mukaan, mikä viihdytti lapsia. Radan kiertämiseen oli varattu aikaa noin tunti, minkä jälkeen keräännyimme johtajien, saattajien ja lasten kanssa nuotion äärelle
paistamaan makkaraa ja laulamaan perinteisiä partiolauluja.
Iltanuotion jälkeen lapsille jaettiin vielä kunniakirja, jossa oli
johtajien nimet ja hieno tapahtumamerkki. Lapset lähtivät kotiin puisten sydäntaulujensa ja hienojen itsetehtyjen soittimiensa kanssa.

Johtajille jäi tapahtumasta hyvä olo. Tapahtuman järjestelyt
oli hoidettu hyvin, eikä toiminnassa ollut ongelmia. Tästä kiitokset tapahtuman vetäjälle Jouni Turuselle. Mielestäni tapahtuma oli tärkeä ja samanlaisia voisimme järjestää uudelleenkin. Kaikin puolin onnistunut reissu.
Teksti Kim Palomäki
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Ryhmien kokoontumisajat
Nallekarkit 1

Sudenpennut

Tiistaisin

klo 17-18

Nallekarkit 2

Sudenpennut

Tiistaisin

klo 18-19

Pesukarhut

Sudenpennut

Maanantaisin

klo 18-19

Pandakarhut

Sudenpennut

Maanantaisin

klo 18-19

Iloiset sudet

Sudenpennut Keskiviikkoisin klo 13:45-14:45

Jääkarhu

Seikkailijat

Maanantaisin

17.30-19.00

Nallekarhu

Seikkailijat

Torstaisin

klo 17:30-18:30

Kettu

Tarpojat

Tiistaisin

klo 19-20

Naali

Samoajat

Torstaisin

klo 19-20
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Toimintakalenteri
Joulukuu
27.12

Ekoteko

Tammikuu
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Toimintakalenteri

Helmikuu
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§ Sanottua lupauksenantojuhlassa: puhu Pukille!

§ Saarijärven syystalkoot voitti Luosun kevättalkoot osallistumattomuudessa tuloksella
vastaan kaksi ja puoli!

§ Kololla pikasiivous ei toimi. Villakoirat sohvan alla eivät ole rivissä.

§ Siilit-perhepartio, Norpat-aikuispartio, Karhukopla-vanhuspartio...
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