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Ilves-piirileiriltä on kotiuduttu  hyvillä mielin 

 Nykyajan partio on hyvin monipuolista, kuten piirileiri osoitti. 

Toki partioon edelleenkin kuuluu perinteiset metsäjutut. Toi-

saalta maailman muuttuminenkin kannattaa huomioida ja 

tästä syystä tuoda myös nykypäivää mukaan partioon ja mitä 

monipuolisempaa partio on, sitä varmemmin uskon mahdolli-

simman monen löytävän paikkansa toiminnassa.   Esimerkik-

si kymppinä vastasin ilmassa lentävien dronejen koodauksen 

ohjelmapisteestä  leirillä horisonttilaaksossa ja horisonttilaak-

sossa oli paljon muutakin liittyen teknologiaan. Kuten esimer-

kiksi virtuaalilasien käyttöä. Leirillä oli myös hämmästyttävää, 

miten myös elokuvat saatiin tuotua metsäoloihin. 
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Sitten hiukan omia kuulumisia: Tähän kesään mahtui parikin 

ekaa-kertaa allekirjoittaneelle: ensimmäinen kerta virallisena 

miehistön jäsenenä M/s Isosaarella ja eka kerta Jukolan viestin 

toimihenkilönä.   Aina pitää olla rohkeutta tehdä asioita myös 

sen ensimmäisen kerran, jonka jälkeen on kokenut :-) . Ensim-

mäinen kerta voi yleensä hiukan jännittääkin etukäteen, mutta 

kokemukseni mukaan se helpottaa kyllä. 

Hyvää alkavaa syksyä 

Antto Hautamäki 
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Päätoimittaja 

Antto Hautamäki 

Sudenkatu 7 B 10 33530                                          

antto.hautamaki@elisanet.fi  

 

 Toimittajat 

Derek Ndubuaku  

,Merja Tenhunen, Jere Leino ja 

Kalle Vorne 

Valokuvat 

Jouni Turunen, Merja Tenhu-

nen.,Harri Halmejärvi,Marjo Rikki-

nen ja Minna Pihlajamäki  

Lippukunnan tilinumero 

Partiolippukunta Kalevan 

Karhut, Nordea FI18 1509 

5000 0093 84.  

"Meille saa antaa rahaa 

ihan vapaasti".  

Tuki ry:n tilille FI24 1277 

3000 1153 84 käyttämällä 

viitenumeroa 1261.  

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 neuvotel-

laan erikseen. Tilaa riittää noin 

50:lle hengelle.  

Tiedustelut: Terttu Nyström  

0400622866 
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Epäkaupalliset tiedotteet: 

Huomio 

Vielä tarvitaan apukäsiä aloittaneisiin laumoihin. Kiinnostu-
neet voi ottaa yhteyttä Marjo Rikkiseen.  

 

Pestiuutisia 

Uusi Saarijärven Paavo on aloittanut:   Mika Nieminen 

 

Tulevia Tapahtumia Huomio johtajat! 

Syyskuun Jn 1.9     klo 17   

Lokakuun Jn 6.10      klo 17  
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Reissu 19 

Reissu19 marssittiin 4.5.2019 Keskustorilta Särkänniemeen vä-
hälumisessa säässä 

Kuva Harri Halmejärvi 
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Kasukka-melonta Pukalassa 

13.7. klo 10 melontaporukkamme starttasi kirkolta auringon 

paisteessa. Suuntasimme kohti Oriveden länsipuolella ole-

vaa Pukalan virkistysmetsää. Matkalla noudimme Suuntatyt-

töjen kämpältä kolmannen kanootin. 

Pukalajärveä on kutsuttu myös Etelä-Suomen Inariksi. Järvi 

onkin kirkasvetinen ja syvä, paikoin jopa 54 metriä. 
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Mukava pilvipouta oli mainio sää melontaa ajatellen. Välillä au-

rinko paistoi. Meloimme rantojen kallioisia maisemia ihaillen. 

Joukkomme geokätkeilijät löysivät muutaman kätkönkin. 

Leenansaaressa valmistimme ’kinkkua pastalla’. Jälkiruoaksi oli 

pullaa ja pannukahvia. 

Matka jatkui hieman tuulisemmassa säässä. Rantauduimme to-

viksi ja kannoimme kanootit muutaman sadan metrin matkan. 

Kun taas pääsimme vesille, pujottelimme vielä pieniä saaria, 

kunnes oli aika kääntyä kohti alkupistettä. Loppumatka meni vä-

lillä pieneen vastatuuleen meloen, toisinaan tuuli antoi lisää 

vauhtia. Uhkaavia mustia pilviä alkoi kerääntyä, mutta välillä au-

rinko paistoi kuumasti. 

Jälleen melontaretki oli hieno kokemus. Runsaat kiitokset Iirille 

ja Juhikselle!  

 

 

Kuvat  

Minna Pihlaja-
mäki  

Teksti Merja 
Tenhunen 
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Ulkomaan uutiset:  

Kangasalan Jukola 

Sen verran moni partiolainen Tampereelta tai lähiseudulta 
otti osaa tähän tapahtumaan tavalla tai toisella, että toimitus 
katsoi aiheelliseksi uutisoida tästä. 

Jukola: Lyhyesti  on suomalainen kansainvälinen suunnistus-
tapahtuma, jossa on kävijöitä 65000.    Minun hommani oli 
siellä olla maalissa vastaanottaja, joka tarkisti, että oliko kai-
killa pisteitä käyty. 

Mielestäni oli hyvin positiivinen kokemus seurata viestiä pai-
kan päällä ja tapahtumassa tosiaan näkyi niin paljon partio-
laisiakin, että tuntui välilllä johtajatulilta. Se yllätti, että niinkin 
ison tapahtuman keskus oli niin pienellä alueella 

Nyt Kisaan osallistunut Juhis Pietilä vastaa toimituksen kysy-
myksiin 

 

Millainen itse tapahtuma/kisareitti oli? 

Suunnistin kolmososuutta aamuyön tunteina, joten tapahtu-
man seuraaminen kisakeskuksessa jäi melko vähälle. Kol-
mososuushan tunnetaan nimellä "pitkä yö", mutta amatöörille 
amatöörijoukkueessa se on pikemminkin todella pitkä aamu. 
Itse pääsin matkaan puoli neljältä, eli juuri ennen auringon-
nousua. 
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Tavanomaisesta kuntorastiradasta rata erosi eniten juuri pituu-
deltaan: kun Tampereen Iltarasteilla pisin rata on noin 7 kilomet-
riä, Jukolassa rämmin yli 13 kilometrin radan. Radan pituudesta 
taas seurasi, että sille oli voitu laittaa useita pitkiä reitinvalinta-
välejä. 

Toinen mainitsemisen arvoinen ero kuntorasteihin oli kartta. Kun 
kuntosuunnistuksissa karttoihin merkityt hakkuuaukeat alkavat 
pahimmillaan olla ensiharvennuksen tarpeessa, ei Jukolassa 
käytössä olleella aivan uudella kartalla tullut vastaan siihen mer-
kitsemättömiä yllätyksiä. 

Sujuiko suunnistus hyvin? 

Varsin hyvin. Toki rasteille johti jo melkoiset polut, kun noin 
1700 suunnistajaa oli kulkenut reitin edelläni. Ainoastaan aivan 
reitin lopussa eksyin väärälle hajontarastille, mutta muutaman 
minuutin maksanut virhe ei hieman alle neljän tunnin jääneessä 
loppuajassa paljon painanut. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
osuudesta nopeimmin selvinnyt IFK Göteborgin Johan 
Högstrand käytti siihen tunnin ja 14 minuuttia, mutta yli neljän 
tunnin aikojakin oli nelisenkymmentä, eli aivan viimeiseksi en 
osuudellani jäänyt. 
 

Lähtisitkö uudestaan? 

Jyrkkä ehkä! 

 

Teksti ja kysymykset: Antto Hautamäki 

Haastateltava: Juhis Pietilä 
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Ketun reissu 

Kettu-vartio lähti lauantaina 15. kesäkuuta yhden yön vael-
lukselle suorittaakseen selvitymistarpon majakan. Lähdimme 
kololta tasan kello 15.00. Kaikki olivat itse pakanneet tava-
ransa kauden aikana opetettujen ohjeiden mukaan. Mukana 
oli myös yhteinen ruokakassi, jota kannoimme vuoroissa, jot-
ta kaikki pääsisivät kantamaan sitä yhtä pitkään. 

 

Ensimmäiselle rastille oli neljä kilometriä, mikä oli pisin suora 
kävely ilman taukoja, jonka teimme. Ensimmäiselle pisteelle 
saavuttuamme pidimme pienen juoma- ja ruokatauon, jonka 
jälkeen jatkoimme seuraaville rasteille. Kiersimme pitkin Kau-
pin metsää, jossa tarpojat itse suunnistivat sovittua reittiä pit-
kin, ja välillä pidimme juomataukoja ja kertasimme asioita, 
joita oli opittu tarpon aikana. 10 kilometrin vaelluksen jäl-
keen yörastimme oli Niihaman majalla, jonne pystytimme 
laavutelttamme ja söimme iltapalaksi nuotiolla grillattua mak-
karaa, jonka jälkeen menimme pian nukkumaan.  
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Sunnuntaina herättyämme täytimme vesipullomme, pakkasim-
me laavutelttamme ja lähdimme pian vaeltamaan takaisin päin. 
Reitti oli onneksi lyhyempi sinä päivänä, sillä kaikki olivat vielä 
hieman väsyneitä. Kololle tultuamme purimme tavarat, jaoimme 
jäljelle jääneet ruoat ja palasimme kotiin.     

Derek Ndubuaku  

 

Toimituksen huomio: Pojilta hyvä oivallus käyttää hyväksi lähi-
metsänkin tarjomia vaellusmahdollisuuksia 
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Ilves 19 

Ilves-19 oli Hämeen partiopiirin järjestämä suurleiri. Leiri pi-
dettiin Hämeenlinnassa Evolla 24.7-1.8. Leirille saapui lähes 
5000 partiolaista. Leirialue oli jaettu neljään alaleiriin, jotka 
olivat nimeltään Eksa, Tsetta, Tera ja Jotta ja ne olivat jaettu 
vielä pienimmiksi leireiksi. Itse olin Jotan Keplerissä.   

 

Herätys oli aamuisin klo 7.00, jonka jälkeen kuuntelimme päi-
vän ohjelman ja menimme aamupalalle. Aamupalan jälkeen 
oli hetki vapaa-aikaa, jonka jälkeen menimme rasteille, joilla 
suoritimme eri tehtäviä. Rastien jälkeen oli ruokailu, jonka 
jälkeen oli vapaata ja lisää rasteja. Rastien jälkeen meillä oli 
ruokailu. Ruokailun jälkeen meillä oli uintia ja saunomista. 
Uinnin ja saunomisen jälkeen oli vapaata ennen, kun menim-
me iltahartauteen, diskoon tai leffailtaan. Yhtenä päivänä oli 
karnevaalit ja seikkailijoiden siirtymätapahtuma.   

 

Kaikki partiolaiset tietävät mitä sanalla rasti tarkoitetaan. Jos 
jostain syystä vanhemmat eivät tiedä niin lukekaa nyt. Rastil-
la voi tarkoittaa montaa eri asiaa mutta partiossa rasti sanal-
la tarkoitetaan tehtävä paikkaa, jolla suoritetaan jonkinlainen 
tehtävä. Vapaa-aika oli joskus lyhyt ja joskus pitkä. Vapaa-
ajalla otettiin yleensä rennosti joka tarkoittaa, että oltiin tel-
tassa, kioskilla tai leikittiin.  
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Uinti tapahtui perinteisesti järvessä ja saunominen telttasaunas-
sa. Järveen oli raahattu meitä varten lautta ja vesirata. Molem-
pia sai käyttää, jos ne olivat auki. Uintiaikaa oli 10.min ja sauno-
misaikaa oli 20.min. Vierailupäivä oli lauantaina 26.7, jolloin 
vanhemmat tulivat tapaamaan lapsiansa ja pitämään lasten 
kanssa hauskaa. Leffailta oli sellainen, jolloin kaikki kokoontui-
vat monttuun katsomaan elokuvaa.  

 

Tykkäsin leiristä, leiriohjelmasta ja päivien säät olivat sopivan 
lämpimiä. Leiriohjelmassa parhainta oli vesipäivä, jolloin melot-
tiin, uitiin ja saunottiin.  

 

Jere Leino 
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Saarijärven kesäleiri Pikku-Ilves 

 

Pikku Ilves -leiri alkoi Saarijärvellä 6. kesäkuuta 2019. 7. ke-
säkuuta Nallekarhut, Jääkarhut ja Kettuvartio lähtivät yöhai-
kille. Siellä oli paljon hyttysiä. He nukkuivat laavuteltoissa 
haikilla. Sudenpennut nukkuivat puolijoukkueteltoissa Saari-
järvellä. 9. kesäkuuta lähdimme Saarijärveltä klo 14.00 kyy-
deillä. 

Kalle Vorne 
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20 

 

Tapahtumakalenteri 2019 
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Ällikällä lyöty 

 
 

Koko  nimi:   Sasu Turunen 
Syntymäaika:   28.10.1983 
Pituus:    177cm 
Paino:    110kg 
Saappaannumero:  43 
Lempinimet: Etunimi on sen verran hassu, ettei oikein lem– 
pinimiä ole keksitty 

 
Kymmenen   kiperää: 
1.  Asema  Lippukunnassa: Akela 
2.  Viimeisin  partiotapahtuma Ilves19 
3.  Partiounelma: Viittomakielisen partiotoiminnan järjestä-
minen 
4.  Suurin  partiosaavutus: No ainakin on hengissä selvitty 
tähän asti 
5.  Suosikkiyhtye: Asa 
6.  Ilves-Piirileirin pesti? Varastokymppi 
7.  Opiskelupaikka: Opiskelut tuli opiskeltua Tampereen yli-
opistossa 
8.  Toiveammatti: Se missä olenkin eli matematiikan opetta-
ja 
9.  Paras  lehti: Ällikkä tietysti 
10.  Tulevaisuus?:  Sittenhän sen näkee  
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Ryhmien kokoontumisajat 
 

Jääkarhut   Sudenpennut   Maanantaisin  klo 18-19 

Nallekarkit   Sudenpennut    Tiistaisin     klo 17:30-18:30 

Pesukarhut Sudenpennut    Tiistaisin     klo 16-17:30 

 

 

Nallekarhu Seikkailijat  Maanantaisin  klo 17-18 

Pandakarhu  Seikkailijat  Maanantaisin   klo 18-19 

 

Lumikko   Tarpojat  Tiistaisin    klo 17:30-18:45 

Kettu   Tarpojat  Tiistaisin    klo 19-20 
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§ Marjo ja Jone ovat heittopusseja…. 

§ Reissu 19 oli vähäluminen  

 

 

 

 

 


