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Hyvät partiolaiset, tukijoukot ja vanhemmat. Elämme poikkeuksellisia aikoja. Partio ja monet muut harrastukset ovat
tauolla kasvokkain tapahtuvista kohtaamisista . En muista
kokeneeni tällaista aikaa. Positiivista on kuitenkin se, miten
partio tässäkin ajassa jaksaa.

Muistan elämästäni erään partioon liittyvän toisenlaisen
poikkeustilanteen. 2000 luvun alussa oli suurleiri Tarus. poikkeavaksi sen teki leirin alun runsas sade. Sadetta
tuli kahdessa vuorokaudessa yli 30 mm. ja tämä aiheutti
joissakin paikoissa suurta leiriä ongelmia. Minullakin meinasi
tulla epäusko, kun herätessä aamulla teltassa huomasi sateen yhä vaan jatkuvan, mutta pilvet lopulta väistyivät ja Aurinko tuli esiin. Toivoa paremmasta kannattaa pitää yllä,
vaikka pilvet peittäisivät taivaan juuri nyt.
Antto Hautamäki
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Kasvokkain tapahtuva toiminta toistaiseksi tauolla!
Toistaiseksi=Niin kauaksi eteenpäin, kunnes asiantilaan tulee muutos (Sivistyssanakirja)
Johtuen poikkeusajan luonteesta lehdessä ei ole totuttuun
tapaan merkattu kokoontumisaikoja
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Nallekarkit etäpartiossa
Sudenpentulauma Nallekarkeilla oli kevään suunnitelmissa
monia kivoja partiojuttuja, kun partiotoiminta päätettiin laittaa
tauolle koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kun oma yöretki ja Tiedelauantaikin peruttiin, päätimme että partiota voisi
harrastaa myös etänä.
Nallekarkit ovat kakkosluokkalaisia, eikä kaikilla välttämättä ole
vielä käytössä WhatsAppia tai muita etäsysteemejä, enkä halunnut myöskään innostaa poikia viettämään yhtään enempää
aikaa laitteilla. Siksi päädyin siihen, että tehtäviä lähetetään
vanhempien viestiryhmään, ja kuvia ja raportteja suoritetuista
tehtävistä voi jakaa siellä.

Ehdin jakaa ensimmäiset tehtävät jo maaliskuun puolivälissä.
Seuraavalla viikolla koulussakin siirryttiin etäkouluun ja
(vanhemman näkökulmasta) alkoi tuntua siltä, että tehtäviä tulee joka suunnasta. Kakkosluokkalaisten koulutehtävät ovat
osin hyvin saman tapaisia kuin partiotehtävät, kuten kevätseuranta luonnossa tai kotitöissä auttaminen. Siksi kaikki partiotehtävät ovat Nallekarkeille vapaaehtoisia ja yritin keksiä
monia erilaisia tehtäviä, jotta jokaiselle pojalle ja perheelle löytyisi sopivia. Eikä tietysti haittaa, jos koulutehtävän ja partiotehtävän saa kuitattua samalla kertaa!
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Etäpartion tehtävät liittyivät jälkiin, joita meidän oli loppukeväästä
tarkoitus suorittaa.
Näin osa jälkisuorituksista voidaan jo kevään aikana merkitä
tehdyksi ja muutama
maaliskuussa jo lähes
valmis jälkimerkki saadaan jo kauden päätteeksi jaettua.
Ensimmäisenä pojat
saivat tehtäväkseen
liikuntapäiväkirjan, johon tuli merkitä liikuntasuoritus viikon jokaiselta päivältä. Muutamat ryhmän jäsenistä palauttivat päiväkirjan jo viikon kuluttua tehtävästä ja muutamia ulkoilukuvia jaettiin toisten nähtäväksi.

Muita tehtäviä ovat olleet esimerkiksi rairuohon tai muun
kasvin siemenen kylväminen ja kasvun seuraaminen, oman
retken suunnittelu perheelle sekä liikenne-jälkeen liittyvät
liikennemerkkeihin tutustuminen ja pyörän keväthuolto. Tehtävänä oli myös ilahduttaa naapuria tai sukulaisia kortilla,
lahjalla tai pääsiäisaskartelulla. Näin saatiin lisää suorituksia
askartelu-jälkeen, joka oli ryhmällä jo pitkällä.
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Partiotehtäviin piti keksiä myös
jotain sellaista, mikä innostaisi
poikia ja antaisi mahdollisesti etätöissä kotona oleville vanhemmille pienen hengähdystauon. Niinpä etäpartioomme on jälkisuoritusten lisäksi kuulunut myös legohaaste. Ensimmäisessä legohaasteessa tehtävänä oli rakentaa mahdollisimman korkea
legotorni ja mitata korkeus. Huiman korkeista torneista jaettiin
kavereille hienoja kuvia. Seuraavassa legotehtävässä piti rakentaa legoista retki.
Legohaasteet ovatkin olleet tehtävistä suosituimpia!
Teksti: Kaisa Laaksonen
Kuvat: Nallekarkkien vanhemmat
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Saarijärven Paavon palsta

eli talkkari turisee, osa 2
Kevätaurinko lämmittää viimeisiä lumikasoja ja purot solisevat kesää enteillen. Kesä lähestyy kuten aina ennenkin. Viimeisten viikkojen aikana olen pyörähtänyt Saarijärvellä muutaman kerran ja kaikki on vaikuttanut olevan kunnossa.
Käyn joka reissulla paikat läpi, ravistelen ovet ja varmistan
ikkunat. Aina jää myös aikaa istuskella ja muistella menneitä.
Viimeisellä kerralla istuskelin vanhan kämpän portailla ja katselin järvelle. Annoin ajatusteni vaellella kuin pieni partiolainen legendaarisella luotisuoralla. Käänsin katseeni sivuun ja
huomasin vanhan lattiaharjan. Ilahduin jälleennäkemisestä ja
pohdiskelin, kuinka tarmokkaasti paikkoja onkaan puunattu,
niin loppuun kuluneelta se vaikutti. Voisin vaikka vannoa
käyttäneeni harjaa ehkä noin 25 vuotta sitten.

Harjan loppuun kaluttu olemus ja vähäinen jälleenmyyntiarvo
saivat minut toimittamaan sen sekajätteisiin. Nyt se lienee jo
poltettu hyötylämmöksi Tarastenjärvellä. Tilalle on tuotu uuden uusi rikkalapio ja harja.
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Muitakin ajatuksia toki mielessä risteilee. Viime aikoina on ollut
jonkin verran keskustelua erilaisista tarvittavista rakennusprojekteista. Tällaisia ovat mm. uusi ulkohuussi ja lukittava puuvaja.
Jää nähtäväksi milloin seuraavat Saarijärven talkoot järjestetään, mutta veikkaan koronavirustilanteen rauhoittumisen jälkeen monen kaipailevan nikkarointi- ja talkoopuuhia. Rakennusprojekteista jutellaan lisää kokouksissa ja tehtävää tulee varmasti riittämään kaikille.
Myös pienempää nikkaroitavaa on tiedossa ja mikäli sopiva
seikkailija/tarpoja/vaeltava yhdistelmä löytyy, niin ilmoitelkaa
asiasta minulle. Keittiökatokselle tarvittaisiin mm. uusi astioidenpesu piste.
Muutamia ohjeita Saarijärven käyttäjille
Lopuksi vielä muutamia ohjeita Saarijärven käyttäjille. Jotta leiripaikkamme pysyisi jatkossakin hyvässä kunnossa, tarkoittaa se
meidän kaikkien osallistumista kunnossapitoon ja paikoista huolehtimiseen.

Alla ohjeet kaikille Saarijärven käyttäjille:
•

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

•

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

•

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

Ilmoita Paavolle mikäli huomaat jonkin olevan rikki ja
kaipaavan korjaamista. Ilmoitathan rikkoutumisista
myös silloin kun jokin on partioaktiviteettien seurauksena rikkoutunut.

•

Ota rikkoutuneesta asiasta kuva ja toimita se Paavolle
sähköpostilla (paavo@kalevankarhut.net).

•

Saarijärven käytössä pätee sama sääntö kuin Lapin
eräkämppien kanssa: jätä paikka aina vähintään samaan kuntoon kuin missä se oli tullessasi.

•

Kun käytät polttopuita, pilko niitä käyttämäsi määrä
reissun lopuksi ja täytä kämppien polttopuutelineet.

•

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

•

Tarkista lähtiessäsi, että saunan vesipata, ämpärit ja
saavit on tyhjennetty.

•

Tyhjennä tuhkat tulipesistä ja varmista, että tuhkat tyhjennetään paloturvalliseen paikkaan.

•

Palauta avain mahdollisimman pian reissun jälkeen oikealle paikalleen tai vaihtoehtoisesti suoraan Paavolle,
jotta seuraava avainta tarvitseva saa sen ajoissa käyttöönsä.

Terveisin, Mika
Saarijärven Paavon tavoitat joko puhelimitse (p. 050 3500
891) tai sähköpostilla paavo@kalevankarhut.net.
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Hämeen etäpartiomerkki
#kotikolona-merkki on Hämeen Partiopiirin luoma kevään 2020
aikana toteutettava tehtäväkokonaisuus. Merkin saa tehtyään
pakolliset tehtävät sekä omalle ikäkaudelleen suunnitellun määrän vapaavalintaisia tehtäviä.
Ikäkausittain vaadittavat tehtävät:
▶ sudenpennuilla 5 pakollista ja 5 vapaavalintaista tehtävää
▶ seikkailijoilla ja tarpojilla 5 pakollista ja 10 vapaavalintaista
tehtävää
▶ samoajilla ja sitä vanhemmilla 5 pakollista ja 15 vapaavalintaista tehtävää
Kun tehtäviä on tehtynä oikea määrä, saa merkin. Merkki on
kuin tapahtumamerkki ja laitetaan partiopaidassa rintaan tai oikeaan hihaan. Tehtäviä voi jakaa myös somessa hästägillä
#kotikolona. Muista käyttää myös hästägejä #hppartio,
#partioscout ja #etäpartio
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Jokaiselle ikäkaudelle pakolliset:
▶ Ripusta partiohuivi ikkunaan [Partioviikon] ajaksi kävelijöiden nähtäville (voi olla muukin paikka, esim. auto)
▶ Kerää roskia metsästä
▶ Lähetä kortti isovanhemmalle / serkulle / tädille / sedälle/
kummilapselle
▶ Opettele uusi solmu
▶ Juo kuumaa juomaa retkimukista ulkona ja nauti hetkestä

Jokaiselle ikäkaudelle vapaavalintaiset(esimerkkejä):
▶ Huuda Häme- tai muu partiohuuto

täysillä metsässä

▶ Ilahduta läheistä viestillä / puhelulla
▶ Soita tai lähetä viesti lippukuntasi entiselle jäsenelle
▶ Leiki itselle uutta pihaleikkiä
▶ Bongaa joutsen tai pääskynen
▶ Katso Youtubesta ainakin kolme videota, jotka löydät hakusanalla partio
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▶ Opettele / kertaa karttamerkkejä
▶ Pidä piknik olohuoneessa perheenjäsenen kanssa (tarv. etänä)

▶ Kertaa jokamiehenoikeudet
▶ Tee virtuaaliretki museoon (https:// museot.fi/vierailevirtuaalimuseoissa)

Teksti. Lyhennelmä Hämeen partiopiirin sivuilta
Lisätietoa ja lisää suorituksia https://hp.partio.fi/
ajankohtaista/kotikolona-merkki-nyt-tilattavissa/?
fbclid=IwAR3dHmhJkqvlduDAOpIP308Sy1JJBhJ9TjSpH6pW8
mPcBJHbnifx9MtHAU
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KaKa 2017 Hp + Sm
Kalevan Karhujen humpuukipassi- ja siivousmerkkikoulutus
2017
("hygieenia on humpuukia")
Kalevan Karhujen humpuukipassi- ja
siivousmerkkivaatimukset 2017 -

- tajuttava siivouksen tarkoitus
- tunnettava pienten eliöiden, pöpöjen, bakteerien,
virusten, homeiden, kärpästen, pulujen jne
elämän ja kuoleman merkityksiä ihmiskunnalle

- vältettävä riittävästi ruokia pilaavia aineita ja olosuhteita
- pestävä ruoka-astiat kuumallakin vedellä
- oivallettava käsienpesun ja kättelyn taitoja
- ymmärrettävä pesu- ym aineiden selosteita sekä tarkoitettuja
ja turvallisia käyttötapoja
- jaksettava lajitella ja kierrättää jätteitä
- suoritettava käytännössä siivousta
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hyvä kysymys: - Mikä on SIIVOUKSEN TARKOITUS ?

parempi vastaus: - KAUNEUS JA TERVEYS!
Kauneus on katsojan silmässä, ihan ihmisen makuasia.

Terveys ei ole makuasia, vaan luonnonlakien armoilla.
Ihmiselle haitalliset aineet ja eliöt pois!
Keittiö- ja ruoka-asioissa tarkka ja huolellinen;
mitä ruokaan ja ruoka-astioihin joutuu!!
Astianpesuun pesuainetta ja kuumaa vettä.
Vessa-asioissa viisas; mihin käsillään koskee!!
Siivousta esim. vessapaperia käyttäen.

Monien käpälöimät paikat likaisia: esim. rahat
Pesuaineet: tuoteseloste tärkeä: mikä on pH jne;
- enimmäkseen riittää vähän neutraalia
Siivousliinojen koodivärit: puhtain vihreä,
keittiö sininen, kylppäri punainen, vessa keltainen.
Siivousvälineetkin on siivottava. esimerkki kettukurssilta:
Kattilassa vielä aamusta kaurapuuroa,

kun valmistetaan lounaaksi ooppaheijaa.
Kauneus: ihan makuasia, jos katselee ja maistelee
kauraryynit ja makaroonit samassa sopassa.
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- Voi vessan oven kahva, kiroili karhunpentujohtaja Räpä.
(Vieläkin likaisempi paikka olisi vessanvetonuppi.)

-Ai, pikasiivous on sitä,
että järjestetään villakoirat sängyn alla riviin, kysyi Heikki S.
– Juuri sitä tarkoitin, vastasi kouluttaja.
*pienet.örveltävät.pahat.ötökät
Teksti: Kirsti Nurminen
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Puuhasivut
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Puuhasivut 2
Partioaiheiset sanat ovat hukkuneet sanaristikon sokkeloihin.
Pystytkö sinä löytämään seuraavat sanat? Sanat voivat olla
vasemmalta oikealle, ylhäältä alas ja alhaalta ylös.

•

Pakki

•

Rinkka

•

Tarpoja

•

Leiri

•

Lupaus

•

Puukko

•

Luonto
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Marjo Rikkinen
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§ Edellisen Ällikän Silpusta unohtui tieto:
Kolkkapoikakin on jo eläkkeellä.

§ Lordit-vartio ja Luosun lumi!
Kumpi voitti? Partiolaiset, tietenkin.

§ Ilmarinkadun kerhohuonetta on syytä varoa:
Jossakin nurkassa on kaksi vanhaa koronapeliä!

§ Tekemisvinkki: Karhujen leiripaikkamonopoli
http://www.kalevankarhut.net/leiripaikat/
leiripaikkamonopoli.html
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