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Pääkirjoitus
Hei lippukunnan jäsenet ja huoltajat.
Tämä partiovuosi on kohta päättymässä. Vuosi on ollut lippukunnalle hyvä ja nousujohteinen. Olemme onnistuneet tarjoamaan laadukasta partiotoimintaa jäsenillemme ja tästä
suuri kiitos kaikille johtajille sekä huoltajille. Olemme myös
saaneet nauttia jäsenmäärän kasvusta, joka ei ole itsestään
selvyys. Olemme joutuneet kilpailemaan monien hyvien harrastusten kanssa, mutta olemme pärjänneet hyvin.
Miksi partio on hyvä harrastus?
Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja
elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia
sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät
pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen. Partio on
kaikille avoin harrastus kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta.
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Partio on mukaansa tempaava harrastus myös aikuiselle eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisempaa partiokokemusta. Partiossa pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi ja samalla
saat hyvää vastapainoa työelämälle. Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kokemaan ja oppimaan uutta, pitämään hauskaa ja olemaan
samalla iso apu ja ilo monen lapsen ja nuoren elämässä.
Vuosi 2020 antaa meille jälleen uusia haasteita, mutta me vastaamme haasteeseen ja pyrimme aina tekemään parhaamme.
Tahdomme olla kehittyvä lippukunta, josta puhutaan positiivisesti. Pienin askelin kohti parempaa tulevaisuutta ja tähän me
tarvitsemme teidän kaikkien panosta. Yhdessä tehden saavutamme seuraavan tason.

Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille. Valmistaudutaan joulun odotukseen ja vietetään läheisten kanssa rauhallinen ja lämmin joulu.

Hyvää Joulua!

Jouni ”Jone” Turunen
Kalevan Karhut ry
Lippukunnanjohtaja
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Epäkaupalliset tiedotteet
Ekoteko 30.12. klo. 10-14 Kalevan Kankaanhautausmaalla.
Tapahtumakirje : http://www.kalevankarhut.net/uutiset/
tiedostot/ekoteko19.pdf
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Lupauksenantojuhla
Aluksi seikkailijavartiot keittivät juhlaan riisipuuroa.
Seikkailijoilla oli puuronkeitto viiden minuutin vuoroissa. Sen
jälkeen kaikki menivät Kalevan kirkon kirkkosaliin. Liput tulivat
salin takaosasta, ja ne vietiin alttarin viereen.
Sitten Betlehemin rauhantulen kulkue käveli salin keskeltä alttarille. Kulkueen jälkeen seurakunnan partiotyöntekijä Kati luki
tarinan Betlehemin rauhantulesta. Sen jälkeen tarpojat pitivät
joulupukkiesityksen. Esityksen jälkeen ryhmät antoivat partiolupaukset. Ryhmät antoivat eri ikäkausien lupauksen.
Sitten alkoi merkkien jako ryhmille. Jokainen ryhmä sai merkit
siitä, mitä he olivat tehneet tänä syksynä. Merkkien jaon jälkeen Jarkko jakoi joulukampanjan palkinnot. Kolme eniten
myynyttä saivat lahjakortit Scandinavian Outdoor Storeen. Sen
jälkeen Kati kertoi joulutarinan. Sitten lopuksi sudenpennut pitivät tonttuleikin. Sen jälkeen sai mennä syömään puuroa ja
muita ruokia.
Teksti Aarni Mitrunen
Kuva; Maija Heikura.
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Meno 19 -seikkailijakisa
5.10. Kaupissa pidetty Meno 19 -kisa alkoi kello 9.30 jolloin
Pandakarhu-ryhmä meni ensimmäiselle rastille. Pandakarhuryhmässä oli Veikko, Aarni, Kaapo ja Petrus. Ensimmäisellä rastilla piti rakentaa puujalat. Meille annettiin 2 pitkää puunpalaa,
joista piti rakentaa toimivat puujalat.
Ensiksi piti sahata puunpaloista molempiin osiin jalkatuet, ja sitten kiinnittää ne puunpaloihin. Kun saimme puujalat valmiiksi,
veimme ne rastihenkilölle, ja hän antoi meille matkatehtävän.
Matkatehtävässä meille annettiin karkkipussi, josta ei saanut
syödä karkkeja. Jos söi karkin ei saanut pisteitä. Toisella rastilla
meidän piti löytää maiden lippuja ja merkitä ne järjestyksessä
karttaan. Seuraava rasti oli lähellä viime rastia.

Kolmannella rastilla piti valmistaa annetuista aineksista appelsiiniriisiä. Ensiksi piti keittää riisi vähässä vedessä. Sitten lisättiin
kerma ja appelsiinin palaset. Lopuksi appelsiiniriisi vietiin maistajalle. Riisi oli vähän raakaa
Neljännellä rastilla piti viedä solmuilla nimettyjä lappuja oikeisiin
ämpäreihin. Ämpärin edessä oli solmu tehtynä, ja niitä piti tunnistaa.
Seuraavana oli ruoka. Ruokana oli nakkikastiketta, salaattia ja
pariisinperunoita. Söimme pesäpallostadionilla.
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Viides rasti oli suunnistusrasti, jolla piti suunnistaa oikean
merkin luo. Tällä rastilla olimme noin tunnin. Ihan suunnistusrastin vieressä oli kuudes rasti, jolla piti huutaa niin kovaa
kuin pystyi.
Seitsemäs rasti oli ensiapurasti jolla piti hoitaa kyynpureman
saanutta ihmistä. Viimeinen rasti oli kanisterinheittoa. Kanisteri oli kuin pelastusköysi, joka piti heittää ”avantoon”.
Lopuksi oli maali jossa saimme mehua ja munkkia. Kisoissa
oli aika kivaa, vaikka ne kestivät pitkään.
Teksti: Aarni Mitrunen

Kuvat: Hanna-Marika ”Hansu” Mitrunen (Pandakarhukisajoukkueen saattaja)
Pandakarhu ilmoittautuu rastille numero kaksi.
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Saarijärven kevättalkoot 19.5.2019
Saarijärven kevättalkoot alkoivat sunnuntaina kello 12.00. Seikkailija-ryhmät Jääkarhu ja Nallekarhu olivat jo Saarijärvellä,
koska heillä oli ollut siellä yöretki. Talkoot alkoivat siivouksella,
korjauksilla ja haravoinnilla, jonka jälkeen oli kahvitauon aika.
Kahvitauolla syötiin mm. leipää ja pullaa ja juotiin kahvia, teetä,
mehua ja limsaa. Kahvitauon jälkeen jatkettiin haravointia ja siivousta. Vähän ajan päästä paistettiin makkaraa nuotiopaikalla,
jonka jälkeen laskettiin laituri järveen. Kun laituri oli laskettu järveen, kaikki saivat lähteä kotiin.
Kirjoitti Daniel Connell
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Suunnistuksen jäljillä 12.10.2019
Suunnistuksen jäljillä päiväretki alkoi

Niihaman majalla kello 10.
Aluksi mentiin piirin ja sitten
kaikki sanoivat oman nimensä. Sitten oli kolme rastia,
joista ensimmäisellä leikittiin
ninjaa ja hedelmäsalaattia
karhuversiolla. Toisella rastilla leikittiin ilmansuuntaleikkiä.
Kolmannella rastilla tehtiin ryhmät, joissa muodostettiin karttamerkkejä. Sitten menimme laittamaan ruokaa. Me teimme ooppaheijjaa trangialla. Kun oli syöty, niin paistoimme vaahtokarkkeja. Sitten oli viestikisa ja tuo minulle -leikki. Lopuksi oli samat
ryhmät kuin kolmannella rastilla ja ruokaa laittaessa. Kaikille
ryhmille jaettiin kynä ja paperinpala ja sitten lähdettiin suunnistamaan. Jokaisella rastilla oli yksi tavu. Kun oli löydetty kaikki rastit niin tavuista syntyi virke. Virke oli vihje, jonka avulla löydettiin
keksipurkki. [Keksit sai syödä.] Mukana retkellä olivat Jääkarhut,
Nallekarkit ja Pesukarhut. Retkellä oli kivaa!

Kirjoitti Martti Heikura, Nallekarkit
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Johtajatulet

2019

Johtajatulet oli elokuussa aikuisille pidetty partiotapahtuma
Evolla, Tapahtuma piti sisällään mm. erilaisia koulutuspajoja.

Teksti: Antto Hautamäki,
kuvat Marjo Rikkinen
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Saarijärven Paavon palsta
eli talkkari turisee
Saarijärven leiripaikkamme on jotakin aivan ainutlaatuista. Sen
rannalta nähdyt illankajot ovat jääneet pysyvästi niiden mieliin,
jotka ovat sen kerran päässeet näkemään. Tai yhtä lailla, talven
tähtitaivaan näkeminen jäällä selällään maaten.
Olen Mika Nieminen ja toimin uutena Saarijärven Paavona. Ehdotin Antolle pientä Saarijärven talkkarin palstaa ja sehän passasi. Yritän kirjoitella Ällikkään talkkarin kuulumisia jatkossakin.
Tämä ensimmäinen olkoon tällainen esittelypalsta nyt alkuun.
Minut, Saarijärven Paavon, tavoitat joko puhelimella (p. 050
3500 891) tai sähköpostilla paavo@kalevankarhut.net. Saarijärven Paavon tehtäviin kuuluvat kämpän varauskirjan hoitaminen,
JN:n tiedottaminen Saarijärveen liittyvistä asioista, talkoiden järjestäminen ja pestin lopulla seuraajan kouluttaminen itselleen.
Muutamia ohjeita Saarijärven käyttäjille
Jotta leiripaikkamme pysyisi jatkossakin hyvässä kunnossa, tarkoittaa se meidän kaikkien osallistumista kunnossapitoon ja paikoista huolehtimiseen. Saarijärvi on ensisijaisesti tarkoitettu kaikenlaiseen partiotoimintaan.
Pyrin hoitamaan tehtäväni niin hyvin kuin mahdollista, mutta tarvitsen siihen kaikkien käyttäjien apua. Alla muutama tärkeä ohje
kaikille Saarijärven käyttäjille:
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•

Ilmoita Paavolle aina kaikista Saarijärvelle kohdistuvista
reissuistasi ja varaa kämppä ajoissa itsellesi.

•

Varmista, että mukanasi on kämpän avain ja että reissusi on myös johtajien tiedossa.

•

Kun menet Saarijärvelle, tee yleissilmäys ja varmista,
että kaikki on kunnossa (mm. ovet ja ikkunat ehjinä, leirialue siisti jne.).

•

Ilmoita Paavolle mikäli huomaat jonkin olevan rikki ja
kaipaavan korjaamista. Muista ilmoittaa myös silloin,
kun jokin on partioaktiviteettien seurauksena rikkoutunut. Näin rikkoutuneet asiat saadaan myös korjattua.

•

Mikäli havaitset jotakin rikkinäistä, ota siitä kuva ja kirjoita tapahtuneesta lyhyt kuvaus. Minulle voit lähettää
havaintosi sähköpostiin (paavo@kalevankarhut.net) tai
vaikka whatsappiin.

•

Saarijärven käytössä pätee sama sääntö kuin Lapin
eräkämppien kanssa: jätä paikka aina vähintään samaan kuntoon kuin missä se oli tullessasi. Kun käytät
polttopuita, tee niitä käyttämäsi määrä reissun lopuksi.

•

Älä jätä mitään roskia leirialueelle. Saarijärvelle ei ole
järjestetty jätehuoltoa vaan kaikkien tulee viedä roskat
pois.

•

Palauta avain mahdollisimman pian reissun jälkeen oikealle paikalleen tai vaihtoehtoisesti suoraan Paavolle,
jotta seuraava avainta tarvitseva saa sen ajoissa käyttöönsä.
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Mielen syvyyksistä
Hetken pohdin, ehdinkö ottamaan tehtävää vastaan. Arki on tarpeeksi kiirettä ja pitäisi oikeastaan jättää asioita kalenterista
pois kuin ottaa uusia tehtäviä. Ja sitten välähti: sitähän tämä
juuri on, asioiden pois jättämistä. Olin yrittänyt tarpeeksi kauan
ehtiä käymään Saarijärvellä. Tämä syksynä olen ehtinyt tekemään jo neljä päiväreissua.

Kaiken kaikkiaan on mukava taas pitkästä aikaa tehdä jotakin
partion parissa. Pihlis joutui suostuttelemaan minua noin puolen
minuutin ajan. Tehtävä oli vaativa, mutta Pihliksen tarkkaan harkitut sanat iskivät suoraan sisimpään: ”kiinnostaisiko sinua tulla
jotenkin toimintaan mukaan?” Ja se oli siinä.
Liityin Karhuihin ensimmäisen kerran noin 30 vuotta sitten ja välissä on tapahtunut kaikenlaista. Ehdin toimia vartiolaisena, kirjoittanut skuuppeja Ällikkään, ollut vartionjohtajana ja lippukunnanjohtajana. Olen tavalla tai toisella roikkunut koko ajan mukana, mutta lähinnä Ällikän ja kavereiden kautta.

Saarijärvi on säilynyt osana mielenmaisemaa kaikkien näiden
vuosien aikana. Onkin ilo ja kunnia olla tällä tavalla mukana. On
ollut aikoja kun Saarijärvi on tuntunut lähes toiselta kodilta, sinne on tullut tehtyä monta reissua. Toisinaan reissuja oli monena
peräkkäisenä viikonloppuna. Reissuista on jäänyt monia hyödyllisiä taitoja ja tietoja (ja monet äkkiseltään arveluttavalta vaikuttavat jutut ovat varmasti joskus vielä hyödyllisiä ja vaikka jokin
toisinaan saattaa virheeksi osoittautuakin niin onpahan sekin
sitten kokeiltu – eikä tarvitse enää toista kertaa sellaista tehdä).
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Mutta, kuka on alkuperäinen Saarijärven Paavo? Olen aina
pitänyt tärkeänä, että jokaiseen sopivaan väliin tungetaan
jokin kirjallinen viite. Aina niistä jotakin jää mieleen ja sitten
voi tiedoillaan loistaa vaikka Trivial Pursuitissa. Moni on kuullut Saarijärven Paavosta muissakin yhteyksissä: Saarijärven
Paavon hahmo esiintyi ensimmäisen kerran Runebergin runossa. Runebergin runon taustana kerrotaan olevan katovuosien, kulkutautien ja nälänhädän runtelemat ajat, joita
Suomessa runon syntyaikoihin koettiin. Jollet ole runoa koskaan lukenut niin suosittelen lämpimästi. Se löytyy helposti
googlaamalla.
Oma suosikkini runosta on sen loppukohta, jossa kuvataan
vaihe kun oma sato on vihdoin saatu onnistumaan niin naapuri kuitenkin menettää satonsa ja Paavo toteaa:
Vaimo, vaimo! sit’ ei kuri kaada,

Jok’ ei hylkää toista hädässänsä.
Pane leipään puoli petäjätä,
Veihän vilu tou’on naapurimme.”

Paavossa oli asennetta, jonka ei, vaikka hahmo kuvitteellinen onkin, tarvitse olla vieras asenne kenellekään, aina ei
onni ole myötä ja silloin jos koskaan on kovaonnista autettava kun itsellä on siihen mahdollisuus.
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Sen sijaan Karhujen Saarijärvellä harvoin, jos koskaan, on nälkää koettu ilman tietoa siitä, että kohta syödään. Tästä kertovat
kämpän moninaiset merkinnät reissuista, joiden kokkaukset koettelevat mielikuvituksen rajoja. Jollei aina laadullisesti niin ainakin määrällisesti. Olen useimmissa yhteyksissä keskustellut asiasta mm. Karhujen kronikoitsijan eli Juhiksen kanssa. Kuka tietää, ehkä Saarijärven aikakirjat julkaistaan vielä jossain vaiheessa tutkielmana?
Teksti : Mika Nieminen
Kuva: Antto Hautamäki
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Ällikällä lyöty
Koko nimi:
Mika Leonard Nieminen
Syntymäaika: 22. elokuuta 1979
Pituus: 178
Paino: 91
Saappaannumero: 44
Lempinimet: Mika, Nieminen (eri
muodoissaan)
keksitty
Kymmenen kiperää:
1. Asema Lippukunnassa?
Saarijärven Paavo
2. Viimeisin partiotapahtuma? Saarijärven syystalkoot
3. Partiounelma?
Olisihan se hienoa saada olla mukana rakentamassa uutta hönteriä Saarijärvelle.
4. Suurin partiosaavutus? Melontaoppaana olo Minnesotassa.asti
5. Suosikkiyhtye?
Steven'n'Seagulls
6. Ilves-Piirileirin pesti? Sudenpentujen huoltaja
7. Opiskelupaikka?
Turun yliopisto, Tampereen am
mattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto
8. Toiveammatti?
Mitä milloinkin
9. Paras lehti?
Ällikkä tietty
10. Tulevaisuus?
Sitä tehdään parhaillaan, katsotaan
mitä huominen tuo tullessaan
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Ällikällä lyöty
Koko nimi: Kaisa Laaksonen
Syntymäaika: vuosia sitten Nokialla
Pituus: toistaiseksi pidempi kuin
omat lapset
Paino: sopiva

Saappaannumero: 41

Lempinimet: Kaitsi, Äippä (oli käytössä ennen lapsia?!)
Kymmenen kiperää:
1. Asema Lippukunnassa? Nallekarkkien akela
2. Viimeisin partiotapahtuma? Nallekarkkien kokous
3. Partiounelma? partion harrastaminen vielä pitkään yhdessä
lasten kanssa, Lapinvaellus
4. Suurin partiosaavutus? Karhunhammas nro 292
asti
5. Suosikkiyhtye? ?
6. Ilves-Piirileirin pesti? Akela
7. Opiskelupaikka`?Turun ja Helsingin yliopisto
8. Toiveammatti? kissanhoitaja(lapsena)
9. Paras lehti? koivunlehti... ei vaan Ällikkä!
10. Tulevaisuus? valoisa

19

Karhuemon tuutulaulu
Kurjet olivat lakanneet tanssimasta suolla ja lentäneet aurana etelään. Yöpakkaset saivat karpalot punertumaan eikä
lumentulo ollut kaukana. Pohjolassa oli melkein talvi.
-Kohta on kömmittävä talvipesään, tuumasi karhuemo ja katseli huolestuneena poikiaan, jotka peuhasivat sammaleella.
Karhunpennut tahtoivat juosta kilpaa, painia ja kaataa vanhan kelopuun. Talviuni ei kiinnostanut niitä ollenkaan.
Meitä ei nukuta! ne huusivat emolleen yhteen ääneen ja pulahtivat metsälampeen.
Karhuemo päätti kysyä muilta emoilta, miten he saivat lapsensa nukkumaan. Ketulla on monta lasta. Se varmaan tietää, miten uni tulee. Mutta kettu ei osannut neuvoa. Ei liioin
susi eikä hirvi, joka kahlasi vasoineen suon laitaa.
-Vasani ovat niin uuvuksissa suolla rämmittyään, että nukahtavat aivan itsekseen.
Toisten emojen poikaset tuntuivat painuvan unten maille helposti, väsyttyään päivän leikeissä. Mutta pikkukarhut jaksoivat pysytellä hereillä aina vaan

Näinköhän minun on valvottava ensi kesään, karhuemo huokasi ja istuutui onnettomana puolukkamättäälle. Taivaalla
huutelivat hyvästejään viimeiset laulujoutsenet. Siniset pilvet raapivat vaaran lakea ja lunta alkoi hiljalleen leijailla
maahan. Karhunpojat yrittivät pyydystää lumihiutaleita kielellään. Ne nauroivat iloisina ja tanssivat kahdella jalalla.
Korppi, erämaan neuvokkain lintu, lensi ohi.
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-Poikia ei väsytä, enkä saa heitä
vaipumaan talviuneen, karhu selitti
ja korppi näki, että sen silmät olivat
väkisin painumassa umpeen.
-Varo vaan, jos nukahdat taivasalle,
kuolette kylmään ja nälkään koko
perhe, lintu varoitti.
-Kun minun poikaseni eivät maltta-

neet nukahtaa, minä lauloin tuutulaulun. Se auttoi aina.
-Mutta eihän sinulla, korppi hyvä,
ole lainkaan lauluääntä, karhu hämmästyi.
Ei olekaan ja siksi poikaset nukahtivatkin. Pääsivät kuulemasta
lauluani, korppi nauroi ja lehahti siivilleen. Sillä oli jo kiire etelään.
Karhuemo mietti korpin kertomusta. Ei karhullakaan ollut kaunista ääntä. Laulu oli pelkkää mörinää
-Pojat! emo kutsui. Kohta se harppoi talvipesään rimpuileva
pentu kummassakin kainalossaan.
-Nyt saatte kuulla tuutulaulun, emo sanoi ja lauloi hartaasti kumealla äänellään.

Eipä aikaakaan, kun pikkukarhut nipistivät silmänsä kiinni ja tuhisivat päät painettuina pehmoisille sammaltyynyille.
-Äiti, lopeta laulaminen, me nukumme jo, kuului uninen ääni
kahdesta suusta.
(Riikka Juvosen kirjasta: Pikkuenkelin iltasatuja)
Kirjoitti Kati Arppe-Perämäki
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Toimintakalenteri
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