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2

Sisällysluettelo
Pääkirjoitus

4

Saarijärven syystalkoot

6

Tiedotteet

7

Uusien johtajien esittely
Riikka Kangasvierí

8

Uusien johtajien esittely
Satu-Maria Kuittinen

9

Lippukunnan kesäleirin Siirtymävaellus

10

Kesäleiristä yleensä:

14

Kasukkamelonta

18

Jouni ”Jone” Turunen 50 V

20

Toimintakalenteri

24

Ryhmien kokoontumisajat

26

Muistokirjoitus Marianne o.s. Nurmi

27

Silppusäkki

28

3

Hyvää partiosyksyä kaikille!

Olemme saaneet elää poikkeuksellista vuotta partiotoiminnassa. Kevätkausi saatiin hyvin käynnistymään tammikuun
alussa. Maaliskuussa kaikki muuttui, Corona epidemia rantautui Suomeen ja keskeytti meidän perinteisen viikkotoiminnan kokonaan. Onneksi pystyimme jollain muotoa järjestämään etäpartiota ja omaehtoista partiotoimintaa, esim. #koti
kolona- aktiviteeteilla.
Onneksi tilanne muuttui kesän aikana sen verran, että pääsimme toteuttamaan perinteisen lippukunnan kesäleirin elokuun ensimmäisellä viikolla.
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Syksyn toiminta saatiin virallisesti käynnistettyä perinteisellä
aloituskokouksella Kalevan kirkolla 17.8. Olemme iloisia, että
saimme joukkomme jälleen monta uutta partiolaista, niin sudenpentuihin, seikkailijoihin kuin tarpojiin. Viikkotoiminta on siis jo
käynnistynyt kaikissa ikäkausissa ja innolla toteutamme partioohjelmaa kukin omassa ryhmässään. Toivotaan, että saamme
rauhassa järjestää partiotoimintaa koko syksyn, ettei Corona
pääsisi taas vaikuttamaan asiaan.
Haluan toivottaa kaikille niin lippukunnan jäsenille, huoltajille ja
tuki ry:n jäsenille oikein hyvää partiosyksyä. Muistetaan partiolaisten vanha perinteinen kutsu: Ole valmis.

Partioterveisin,
Lippukunnanjohtaja Jouni Turunen

5

SAARIJÄRVEN SYYSTALKOOT

Kalevan Karhut ry ja Tuki ry järjestävät koko perheelle Saarijärven leirialueen syystalkoot sunnuntaina 27.9. klo. 10.0016.00 Ilmoittaudu mukaan talkoisiin 21.9. mennessä, alla
olevan linkin kautta. https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/
login.aspx?Id=36568 Järjestellään ”Karhunpesä” valmiiksi
talviunille. Ohjelmassa: Kämppien katon harjaukset, kämppien siivous, leirialueen haravointia ja polttopuiden tekoa.
(muutaman oman haravan voi tuoda tullessaan) Kokoonnutaan Ilmarinkatu 37 B Kolon edustalla (27.9.) klo. 09.45 ja
lähdetään kimppakyydeillä kohti Saarijärveä klo. 10.00 Talkoissa tarjoillaan ”Ooppaheijaa”, (omaat ruokailuvälineet mukaan) nuotiolla grillimakkaraa, nuotiopannukahvia sekä mehua. TERVETULOA MUKAAN! Lisätietoa Teemu Anttila p.
040 7780 535 sekä Petri Lyly p. 0400 929 529
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TIEDOTTEET
Koska isänpäivälounasta ei voida tänä vuonna järjestää, Kalevan Suuntatytöt ainakin meinaa miettiä muita
varainhankinta mahdollisuuksia. Pidämme kokouksen
aiheesta 17.9. klo 19:00 kirkolla. Karhut on tervetulleita
mukaan jos intoa löytyy.
Lippukunnanjohtaja Jouni Turunen: Olen ilmoittanut,
että Karhut ovat mukana.
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UUSIEN JOHTAJIEN ESITTELY:
RIITTA KANGASVIERI
Hei!

Olen Riikka Kangasvieri, alunperin Pietarsaaresta kotoisin. Olen
töissä päiväkodissa lastenhoitajana. Vapaa-aikaani vietän kuskaten lasta harrastuksiin, sekä lenkkeilemällä koirani kanssa.
Pidän luonnossa liikkumisesta, lukemisesta sekä kotoilusta.
Toimin Kalevan Karhuissa mesikämmenten akelana.
Minulla ei ole aikaisempaa partio taustaa.
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UUSIEN JOHTAJIEN ESITTELY:
SATU-MARIA KUITTINEN
Olen Punis, oikealta nimeltäni Satu-Maria Turunen, mutta partionimellä olen tottunut kulkemaan partiomaailmassa.
Asema lippukunnassa:
Olen Pesukarhujen toinen sampo ja jalkaani on soviteltu myös
ansiomerkkivastaavan saappaita
Partion ulkopuolella on paljonkin elämää, jääkiekkoa, jalkapalloa
ja kuoroa, tosin puolen perheen yhteinen aika kasvoi minun Karhuihin liittymisen jälkeen. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja
työskentelen sosiaalipuolella lasten parissa.
Onko partiotaustaa?

Partiotaustaa löytyy 7-vuotiaasta sudenpennusta lähtien PJ:ksi
leireineen ja kursseineen, tosin lasten jälkeen tuli "hetkellinen"
tauko omaan partiouraan, silloin oli aika työntää muuta perhettä
partioon :)
T. Punis
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LIPPUKUNNAN KESÄLEIRIN SIIRTYMÄVAELLUS
Lippukunnan kesäleirillä järjestettiin siirtymävaellus, joka toteutettiin yhdessä sudenpennuista seikkailijoiksi siirtyneiden Pesukarhujen ja seikkailijoista tarpojiksi siirtyneiden Nallekarhujen –
joista sittemmin tuli Minkki -tarpojavartio –kanssa. Pesukarhut ja
Nallekarhut osallistuivat normaalisti leiritoimintaan perjantaiiltapäivään saakka, jolloin vaellus alkoi. Ensin pakattiin mukaankaikki haikilla tarvittavat varusteet, joita olikin melkoisesti, sillä
rinkoissa kannettiin kaikki yövaelluksella tarvittavat, myös yhteiset tavarat ja ruuat itse.
Vaelluksen yöpyminen suoritettiin Norojärven kiintolaavulla, jonka viereen pystytettiin Karhujenomat laavuteltat. Reitti ei etenkään menomatkalla ollut aivan yksinkertainen ja maasto on viime vuosina hankaloitunut muun muassa myrskyjen kaatamien
puiden takia.
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Monen partiolaisen jaksamista koeteltiin,olihan tämä Pesukarhujen ensimmäinen haikki eikä Nallekarhutkaan hirveän monella
vaelluksella olleet aiemmin olleet. Yhteistyöllä ja sinnikkyydellä
kuitenkin kaikki jaksoivat hienosti määränpäähän, vaikkakin jotakin kenkää saatettiin kaivella suostatai joku saattoi kaatua
useammankin kerran. Sammakot tiellä ilahduttivat myös vaellusjoukkoa. Norojärven kiintolaavulla olisitten vuorossa ruoanlaitto
3-4 partiolaisten joukkueissa ja eipä ole tonnikalapasta maistunut koskaan niin hyvälle kuin Trangialla itsetehtynä. Telttojen
pystytyksen jälkeen päästiin rentoutumaan iltanuotiolle lettujen
paistoon ja kansainvälisen nuotioherkun s ́moren valmistamiseen ja syömiseen. S ́moret olivatkin useimman mielestä haikin
kohokohta (vaahtokarkki paahdettiin nuotiolla ja laitettiin suklaapalan kanssa kahden Marie-keksin väliin).
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Seuraavana aamuna herättiin jo aikaisin, toiset saattoivat löytää
teltastaan sammakonkin. Aamun puuro valmistettiin Trangioilla,
jonka jälkeen pakattiin ja siivottiin Norojärven kiintolaavulta
myös aiempien retkeilijöiden roskat. Kaikkihan tietävät,että partiolaiset jättävät leiripaikalle vain kaksi asiaa, ei mitään ja hiljaisen kiitoksen. Paluumatka sujuikin jo hyvällä kokemuksella helpommin ja ripeämmin. Matkan aikana tehtiin erilaisia pieniä tehtäviä ja vaelluksen huipensi vesistönylitysSaarijärvellä. Kesäleirillä olijat ihailivat,kun siirtymähaikkilaiset rakensivat rinkkalautan ja kokeilivat sitä järvessä. Muutama Nallekarhu jopa meloi
kuivin jaloin järvenlahden yli Leiriniemestä nuotiopaikalle!
Siirtymävaihe loppui saunakamarissa olleen arkun avaamiseen.
Ensin tosin täytyi ratkaista koodilukon avaamiseksi. Arkusta löytyi partiopaitoihin laitettavat siirtymämerkit ja makeita palkintoja.
Uudet seikkailijat ja tarpojat oppivat käyttämään kokouksissa
opeteltujaretkitaitoja, kuten Trangian käyttöä ruuan valmistukseenja vaellukselletarvittavien varusteiden valintaa esimerkiksi
painonja tarpeellisuuden suhteen. Lisäksi opittiin ryhmätaitoja ja
toisten auttamista, etenkin uudet tarpojat saivat kokemustanuorempien ohjaamisesta.Sasu, Punis ja Pesukarhu
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Siirtymähaikki, jonka aikana Nallekarhun jäsenet siirtyivät seikkailijoista tarpojiksi ja Pesukarhut sudenpennuista seikkailijoiksi
päättyi ylitykseen rinkkalautalla .
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KESÄLEIRISTÄ YLEENSÄ:
Kesäleiri oli tällä Aarresaari-niminen ja meri oli esillä teemoissa.
Tässä kuvia muulta leiriltä.

Kesäleirillä suositettiin Itämeren suojeluun liittyvä Meidän meri merkki..Nallekarkit opettelivat merimerkkejä ja köyden heittoa.
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Kaikki leiriläiset pääsivät rakentamaan
oman merirosvolaivan.

Viimeisenä leiripäivänä kaikki
osallistuivat merirosvokoetukseen, jossa piti
ratkaista erilaisia tehtäviä porukalla, esimerkiksi päästä mahdollisimman monta kertaa
hämähäkinverkosta läpi, heittää saapasta ja
maistella merirosvojen makoisia herkkuja.
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Tarpojat valvoivat merirosvokoetusta

Tiskaaminen sujui mukavasti
uudella, tarpojaporukan rakentamalla tiskipöydällä.
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Merirosvokoetukseen sisältyi myös arviointitehtävä. Arvioitavana oli ainakin merirosvokolikoiden määrä ja aarrearkun paino.
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KASUKKAMELONTA
Kasukkamelonta melottiin heinäkuussa tänä vuonna Koikeroisissa Ylöjärvellä. Se olikin allekirjoittaneelle pitkän
korona-tauon jälkeen ensimmäinen partiotapahtuma livenä.
Reitti oli mukava ja helppo vaikka pari haastaavaa ylitystä
oli matkan varrella.
Sää suosi suurimman osan melonnasta. Ruokatauolla alkoi
sataa ja samalla tuli koettua luonnon odottava hiljaisuus juuri ennen kuin sade alkoi.
Teksti Antto Hautamäki

Kuvat: Mikko Pihlajamäki
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JOUNI ”JONE” TURUNEN 50 V
Tällä päivänmäärällä 8.5. 2020 on lippukuntamme päättänyt
myöntää sinulle päivänsankari Jouni ”Jone” Turunen lippukuntamme kultaisen ansiomerkin kiitoksena lippukuntamme hyväksi tekemästäsi arvokkaasta työstä.
Olet syntynyt 50 vuotta sitten. Ymmärtääkseni Lahdessa tai siellä Lahden seudulla. Partioon sinut saatiin mukaan heti 7 vuotiaana ja taisit harrastaa partiota sitten jokusen vuoden.
Lastesi myötä tutustuit partioon uudelleen täällä Tampereella ja
tulit mukaan Kalevan Karhujen toimintaan syksyllä 2014. Aloitit
silloin oman poikasi Teemun ryhmän akelana. Tuota akelan tehtävää taisit hoitaa sitten kahdenkin ryhmän akelana välillä. Tuon
akelana toimimisen ohella otit rohkeasti vastaan sinulle tarjotun
lippukunnanjohtajan pestin vuoden 2016 alussa. Samalla aloitit
myös vastaavana akelana. Ehdit siis olla lippukunnan toiminnassa mukana 1,5 vuotta, kun olit jo vastaava akela ja lippukunnanjohtaja. Kertoo varmasti jotain sinun vankkumattomasta
luonteestasi. Kun asiat kaipaavat tekijää, sinä tartut niitä tekemään. Tuota lippukunnanjohtajan pestiä oletkin hoitanut sitten
mallikkaasti ja hoidat edelleen. Tästä me kaikki olemme kiitollisia.
Lapsesi kasvettua sudenpennusta seikkailijaksi, siirryit luontevasti hoitamaan sammon tehtävää syksyllä 2017. Vaikka lapsesi on jo siirtynyt eteenpäin tarpojaksi, olet sinä hoitanut tuota
sammon tehtävää edelleen. Lippukuntamme kasvu sudenpennuissa, näkyy nyt myös kasvaneessa määrässä seikkailijoita ja
myös tarpojia. Sinun vankkumaton tapasi hoitaa seikkailijapojille
eräpoikapartiolle tyypillistä retkiin pohjautuvaa toimintaa on ollut
ilo ja kunnia seurata. Olet ollut onneksemme innokas viemään
poikia leirialueellemme Saarijärvelle ja myös Lapin Kolarin
Luosun kylässä olevalle toiselle kämpällemme ja sen lähimaastoihin olet vienyt poikia vaellukselle yhdessä muiden johtajien
kanssa.
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Olet hoitanut näiden mainittujen pestien lisäksi myös monenlaisia muita pestejä tarpeen mukaan. Nytkin hoidat esimerkiksi
pestijohtajan ja tarpojaluotsin pestejä. Lisäksi olet Hämeen partiopiirissä Joulutyöryhmän jäsenenä. Sinulle merkittäviä asioita
ovat selkeästi myös Lions Club Tampere Wivi Lönnin kanssa
yhteistyössä tehty joulupäivän ikääntyneiden kuskaus ruokailemaan Koukkuniemeen ja toisaalta Tampereen Lastenklinikan
Tuki ry:n ”Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi” projektille olet ollut toteuttamassa monenlaisia juttuja esimerkiksi Niihamassa.

Olen itse tullut lippukuntaan sinun jälkeesi, mutta näiden vuosien aikana tehnyt työtä kanssasi niin akelana kuin hallituksessakin. On ollut suuri kunnia tutustua sinuun Jone ja saada ystäväpiiriin tuollainen kaveri, joka hoitaa isoa vapaaehtoisen hommaa suurella sydämellä. Sinulla on tapana hoitaa ne asiat, jotka
hoidetavaksesi otat tuolla suurella sydämellä. Teet asiat ajoissa,
tarkasti, mielellään laminoiden ja selkeällä ohjeistuksella meille
muille.
Isot onnittelut sinulle vuosipäiväsi johdosta ja
myönnetystä ansiomerkistä.
Lippukunnan
puolesta Marjo
Rikkinen
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ALOITUSTAPAHTUMA
Karhujen ja Suuntatyttöjen yhteinen aloitustapahtuma pidettiin
Kalevan kirkolla 17.8.2020. Tapahtuma pidettiin tällä kertaa ulkona kirkkopuistossa. Aurinko helli osallistujia.

Tapahtumaan osallistui ennätykselliset 150 henkilöä, joten vipinää ja vilskettä riitti. Tapahtumassa kierrettiin erilaisia tehtävärasteja, joissa oli partioaiheisia tehtäviä. Hauskaa tuntui olevan.

Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet Karhut alkavaan toimintakauteen. Tehdään tästä paras partiosyksy ikinä!

Tapahtumasta raportoi Silminnäkijä
Kuvat;: Virpi Väyrynen
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TOIMINTAKALENTERI
Syyskuu
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Ryhmien kokoontumisajat
Jääkarhut
Sudenpennut Maanantaisin
Mesikämmenet Sudenpennut Tiistaisiin
Nallekarkit
Sudenpennut Tiistaisiin

klo 18-19
klo 18-19
klo 18-19

Pandakarhut
Pesukarhu

Seikkailijat
Seikkailijat

Maanantaisin klo 18-19
Tiistaisin
klo 18:30-19:45

Minkki
Lumikko
Kettu

Tarpojat
Tarpojat
Tarpojat

Maanantaisin klo 17-18
Tiistaisin
klo 17:30-18:45
Tiistaisin
klo 19-20
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Marianne o.s. Nurmi
19.01.1952 – 25.08.2020

Marianne, partionimeltään Manteli, aloitti partiouransa Tammero-lippukunnassa.
Kuusikymmentäluvun lopulla hän siirtyi kolkkajohtajaksi Kalevan Karhuihin.

Seitsemänkymmentä luvun puolivälissä Mariannesta tuli ensimmäinen lippukuntamme karhunpentuosastonjohtaja.
Monilla leireillä ja retkillä Saarijärvellä Marianne oli mukana.
Myös Luosun parakki oli hänen suosimansa retkipaikka.
Suomen Partiolaisten Tervas-leirillä Marianne oli mukana
museoleirin toiminnassa.
Kolmiapila-Gilwell-kurssinsa lopputyön Marianne teki Jyväskylän partiolaisista, pitkäaikaisen asuinkaupunkinsa partioyhteistyöstä.
Mariannen partiotyötä sekä perhettä, poikaa ja tytärtä muistaen piirrämme hänen nimensä viereen partiolaisten ”Olen
mennyt kotiin” -merkin.
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§ Yhden(1) istuimen puusee tarvitsi yksitoista(11)
asennusmiestä. Kolmen(3) istuimen puusee tarvitsi kolme(3) kunnostushenkilöä.
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