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Partio on parasta paikan päällä, olipa se kolo ilta, retki tai leiri, se tuli taas itsekin todistettua kun pitkästä aikaa olin mukana talvireissussa Tampereen partiolaisten leirillä. Edellisestä
talvitelttayöstä olikin osaltani kulunut liian pitkä aika. Kaminateltassa yöpymisessä onkin aina oma tunnelmansa.
Vaikka kevät tekee nyt kovaa vauhtia tuloaan, en malta olla
palaamatta lupauksenantojuhlaan viime joulun aikaan. Ilahduin siitä, miten paljon muutamassa vuodessa, koko lippukunta, kuten esimerkiksi seikkailijaosastommekin on kasvanut.
Antto Hautamäki
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Epäkaupalliset tiedotteet
(sivu uusittu 12.3.2020)
Korona-virus leviää ympäri maailmaa ja WHO on julistanut koronaviruksen pandemiaksi. Myös Suomessa viranomaiset suosittelevat nyt välttämään kokoontumisia ja
harrastustoimintaa viruksen leviämisen ehkäisemiksi.
Lisäksi partion maailmanjärjestö World Organization of
the Scout Movement - WOSM on antanut vahvan suosituksen asettaa terveys ja turvallisuus etusijalle kaikessa
partiotoiminnassa. Suomen Partiolaisten tänään
12.3.2020 antaman ohjeistuksen pohjalta, Kalevan Karhuissa toimimme seuraavasti:
- Lippukunnan ryhmien viikoittaiset tapaamiset perutaan
sekä retket siirretään tai perutaan ainakin 15.4. asti.
- Lippukunnan muiden tapahtumien mahdollisista perumisista ja/tai erikoisjärjestelyistä tiedotetaan erikseen
tapauskohtaisesti.
Tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti ja tiedotamme jatkosta sen perusteella.
Jouni Turunen
Lpkj
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REISSU20 jälleen Tampereella
Paraatiretkipäivä Reissu juhlitaan Tampereella 24.5.2020! Päivä alkaa paraatijuhlalla Tampereen Keskustorilla ja jatkuu perinteisellä paraatilla Särkänniemeen.
Iltapäivän voi viettää joko Särkänniemen laitteissa kieppuen tai
Superparkissa pomppien. Lisäksi tapaat partiotuttuja ja tutustut
uusiin ihmisiin huvilaitteiden jonossa.
Lisää tietoa saat kevään aikana ryhmäsi johtajalta. Laita
päivä kalenteriin!

Jarkko Tuutti
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Kalevan Suuntatyttöjen ja KalevanKarhujen Ahvenanmaan pyörävaellus Åland 2020 6.-13.6.2020
Lähde mukaan pyörävaellukselle tutustumaan Ahvenanmaahan
ja nauttimaan saaristoluonnosta! Tämä polkupyörävaellus on
suunnattu Kalevan Suuntatyttöjen ja Kalevan Karhujen seikkailijoille, tarpojille, samoajille,vaeltajille ja aikuisille.Pyöräilemme
viikon aikana yhteensä noin 200 kilometriä.
Päivämatkat ovat noin 15-45 kilometriä. Eli jonkin verran pyöräilykuntoa - ja toimiva, itselle sopiva polkupyörä - pitää olla, jotta
matkasta selviää. Majoitumme teltoissa leirintäalueilla. Mukana
matkassa on huoltoauto, jonka kyydissä suurin osa varusteista
saadaan kulkemaan, eli pyörän kyydissä kuljetetaan vain tarvittava päivävarustus
Lähtö lauantaina 6.6.kello 7.00 Kalevan kirkolta. Paluu lauantaina 13.6.noin kello 22-24 Kalevan kirkolle.
Ilmoittautuminen tapahtuu 31.3.mennessä Kuksaan.
Retken hinta on 200-250 e, joista 100 e maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätiedot Mikko Pihlajamäki 050 4861 444
mikko.pihlajamaki@kalevankarhut.net
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Kettu-vartion päiväretki 2.2
Lähdimme 2.2 sunnuntaiaamuna muutaman tunnin pituiselle
päiväretkelle. Mukana retkellä olivat johtajat: Kim Palomäki, Derek Ndubuaku sekä tarpojat: Roni Palomäki ja Eino Huuskonen.
Retkemme alkoi kololta kun kaikki retkeen osallistuneet saapuivat paikalle. Sieltä lähdimme kävelemään kohti Järvensivun
puistoa Kalevankankaan hautausmaan läpi harmaassa ja vetisessä säässä. Matkalla keskustelimme siitä, mitä voisi jättää
ostamatta kaupasta, ja pelasimme siihen liittyen peliä, jossa jokainen sanoi vuorollaan yhden asian. Jyrkkien ja liukkaiden Kalevanharjun portaiden jälkeen päädyimme Järvensivulle, ja siitä
kävelimme vielä hetken Järvensivun puistoon. Järvensivun puistoon saapuessamme opettelimme tekemään erilaisia köytöksiä,
joita käytetään yleensä köysien ja puiden yhdistämiseen. Leikimme lumisotaa, ja keskustelimme ekologisuudesta ja ekologisista valinnoista, sekä myöskin ydinvoiman hyödyistä ja haitoista.
Sieltä lähdimme kävelemään Iidesjärven lintutornia kohti. Saavuttuamme lintutornin hienoihin järvimaisemiin oli luvassa lajintunnistustesti, joka koostui lähinnä erilaisista kotimaan linnuista.
Siellä söimme eväitä ja teimme trangialla ruuaksi tonnikalamakaroniruokaa, joka oli niin yksinkertaiseksi ruuaksi aika hyvää. Rauhassa syötyämme päätimme päättää retken.
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Retkeltä mukavimpana asiana mieleen jäi köytöksien teko ja
luonnossa yhdessä reippaileminen. Koko retken ajan oli mukava
tunnelma, vaikka sukat oli märkänä ja varpaita palelsi. Kokonaisuutena retki onnistui hyvin, oli riittävästi ohjelmaa, mutta ei liikaa. Ruokaa oli riittävästi ja se oli hyvää. Ohjelma oli mieluisaa
ja kivaa.
Kirjoittanut Eino Huuskonen.
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Luosun pääpirtti, esittelykuvia
Talvella

Sisällä

Pihalla

Kuvat: Kirsti Nurminen
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Karhujen talviretki Aitolahden pappilassa 15.–16.2.2020
(sudenpentujen kertomus,nallekarkit)
Lauantaina tultiin leirille ja nostettiin lippu. Retkellä oli mukana
sudenpentuja, seikkailijoita ja tarpojia. Retkipaikka Aitolahden
vanha pappila oli tosi iso. Perunakellari oli kiva paikka.
Kaikki retkeläiset jaettiin ryhmiin. Ryhmiä olivat mm. Kauraset,
Adidas, Mursut, Ryömiehet ja Puskajussit. Olimme hauskassa
ryhmässä! Ryhmissä tehtiin pyykkipoikamerkit.
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Iltapäivällä kierrettiin rasteja Ekana maalissa -kisassa. Siellä
keksittiin ryhmälle huuto, kerättiin herneitä, koottiin trangia,
syötiin vohveli ja puhallettiin ilmapallo. Nopeimmin rastit suorittanut ryhmä eli Mursut voitti! Vapaa-ajalla matofaitattiin.
Illalla oli vuorossa iltahartaus Riihikirkossa ja iltanuotio. Paistoimme makkaraa. Sitten mentiin nukkumaan.
Sunnuntaina pakattiin ja syötiin ooppaheijaa. Se oli retken
paras ruoka! Jälkiruoaksi saimme jäätelöt. Lopuksi laskettiin
lippu ja lähdettiin kotiin. Kivointa retkellä oli syöminen ja sokkoleikki omassa huoneessa.
Kirjoitti: Nallekarkit
Kuvat: Kaisa Laaksonen
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Karhujen talviretki Aitolahden pappilassa 15.–16.2.2020
(Seikkailijan kertomus)
Leirillä oli kivaa. Siellä nukuttiin puolijoukkueteltassa, jossa oli
kamiina. Kipinässä oltiin kaksin kaksi tuntia.
Ohjelma oli ihan ok: siellä oli rasteja, jossa heitettiin palloa ja
syötiin vohveleita. vapaa-aika oli pitkä ja kiva: sai tehdä mitä
halusi esim. käytiin lähimetsässä.
Leirillä oli hyvää ruokaa: lihapullia ja perunamuusia hernekeittoa
ja pullaa.

Teksti:Ilpo Korventausta
Kuvat Kaisa Laaksonen
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Muistelemispäivä
Muistelemispäivänä (World Thinking Day) juhlitaan partioystävyyttä, lisätään tietoisuutta maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kerätään varoja köyhempien maiden partiotoimintaa
varten. Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi. Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert BadenPowellin ja hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä. Perinne on jatkunut vuodesta 1926.
Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu auttaa huonommassa asemassa olevia
partiolaisia. Muistelemispäivää voi viettää muun muassa seuraavilla tavoilla:
tutustua partiotoimintaan eri
maissa.
•

• tehdä

aktiviteetteja globaaleista
ongelmista.
kerätä rahaa muistelemispäiväsäätiöön
•

Robert Baden-Powell

(kuva partiowikistä)
15

lähettää toisille partiolaisille muistelemispäiväkortti, millä voi
toivottaa toisille hyvää Muistelemispäivää.
Karhuissa emme tänä vuonna järjestäneet muistelemispäivään mitään erityistä ohjelmaa, mutta Tyttöjen Maailmanliitto
WAGGGS tuottaa joka vuodelle uuden ohjelman, mitä voi
suorittaa ryhmien kokouksissa.
Itse sain tänä vuonna kaksi korttia ja niistä kuva tähän
oheen. Sain ne hyviltä partioystäviltäni pohjanmaalta.
Teksti: Marjo Rikkinen

16

Markku Olavi Puustinen
06.07.1950 – 30.01.2020
Kalevan Karhujen Luosun pääpirtillä Ylläksellä Lordit-vartion
ruskaretkillä runsaan kymmenen vuoden aikana on mukana ollut myös Markku Puustinen.
Perjantaina 21.02.2020 Lamminpään kappelissa Lordien edustajia oli saattamassa Markkua viimeiselle matkalle.
Partiotaival alkoi kolkkapoikana ja sitten Aaltosenkadun kämpällä Pokran johtamassa Orava-vartiossa. Eräpoikavartio oli Lordit,
joka on Kalevan Karhujen pisimpään toimineita vartioita.
Markun koulukin oli Kalevan kaupunginosassa, Kalevan yhteiskoulu.
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Opiskelu jatkui teekkarina Tampereen teknillisessä yliopistossa Kone-69-ryhmässä. Oman alan työpaikkoja löytyi matkan varrella useitakin.
Muistotilaisuudessa Saukonmäessä Markun elämästä kertoivat vaimo, lapset, lastenlapset, koulutoverit, partiokaverit,
tuttavat, teekkariystävät.
Kalevan Karhujen Lordit-vartio kunnioitti Markun muistoa vihreä-valkoisella liljakukkatervehdyksellä.
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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 17-18

Lumikko

Tarpojat

Tiistaisin

klo 17:30-18:45

Kettu

Tarpojat

Tiistaisin

klo 19-20
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§ Juupajoellakin on Karhu. Kalevan Karhujen poikima.
§ Tampereen Partiolaisten talvileirilläkin
oli lunta havaittavissa
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