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Toimittajat 
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ja Manu Rikkinen,Tero Mus-
tonen,Hanna-Marika Mitru-
nen 
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Lippukunnan tilinumero 
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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 
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Yli 20 hengen ryhmät neuvotel-

laan erikseen. Tilaa riittää noin 
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Terttu Nyström 0400622866  
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Vieraskynä: Ilmastonmuutoksen tuulissa 2020-luvulla 

 

Hei, olen Tero Mustonen, päätoimittaja vm. 1994. Älkää huo-
lestuko, Antto Hautamäen ansiokas toimitustyö jatkuu! Hän 
pyysi muisteloita pitkästä aikaa Ällikkään. 

 

Nyt Ällikän päätoimittajuus neljännesvuosisata myöhemmin 
on vaihtunut toiseen päätoimijuuteen. Maantieteilijänä työs-
kentelen kolmatta vuotta YK:n ilmastopaneeli IPCC:n pääkir-
joittajana, päävastuualueena Eurooppa. Kaikille nykyisille ja 
tuleville Ällikän päätoimittajille sanon siis leikkisästi, että 
huom! Tästä tehtävästä voi ponnistaa minne vaan! 

Tiede katsoo maailmaa ja ilmastonmuutosta valtavien data-
virtojen, tulkintojen ja mallinnusten avulla. Perusviesti on sel-
vä – planeetta lämpiää nopeasti ja ”jotain tarttis tehrä”. Kos-
ka tämän kaiken kaikki lukijat lienevät kuulleet jo tylsyyteen 
asti, kirjoitan hiukan eri kulmasta luonnon kokemisen tavan 
tärkeydestä. 
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Palataanpa vuoteen 1988. Osa meistä muistanee edesmen-
neen legendaarisen Mauno ”Mane” Siivosen, joka korosti erätai-
tojen keskeisyyttä luontosuhteessa (tosin välillä antaen kesälei-
rin morsetusrastilla tupakallaankin signaaleja).  

Manen koulutuksesta pääsin Jussi Lylyn ja Mikko Lamminpään 
sekä Virpi ”Iiri” Väyrysen  tuella USA:an eräoppaaksi 1994, ja 
olin siellä käymässä 1997 ja 1998. Noiden sekä muiden karhuis-
sa koettujen vaellus- ja retkeilykokemusten avulla olen voinut 
tuoda YK-työskentelyymmekin suoran luontokokemuksen ha-
vaintoja, ajatuksia ja menetelmiä, jotka usein teorioissa jäävät 
aika hämäriksi. 

 

Tulevaisuutta ei ole vielä lukittu.  

 

Voimme muuttaa suuntaa. Haasteeksi ja toimeksi nyky-
karhuille, maanomistajia tietenkin kunnioittaen, heitän haasteen 
– ennallistakaapas Saarijärven Rakkarinsuo takaisin hiilinieluksi! 
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Saarijärven syystalkoot 
’ 

 

 

 

 

Saarijärven perinteiset syystalkoot pidettiin  27.9.  Ohjelmas-

sa oli yleistä alueen siistimistä, kattojen puhdistusta ja perin-

teinen laiturin nosto.  

 

 

 

 

 

 

Teksti  ja kuva: Antto Hautamäki 
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Välähdys Kalevan Karhujen Joulu-
kampanjasta 

Seikkailijat myymässä  adventtikalentereita Tammelan torilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Satu-Maria Kuittinen 
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Seikkailijaretki 
 

Pesukarhut ja Pandakarhut olivat yhteisellä syysretkellä Saa-
rijärvellä 24.-25.10.20. Siellä tehtiin trangialla ja nuotiolla ruo-
kaa ja nukuttiin pikku mökeissä. Nuotiolla grillattiin makka-
raa, hampurilaisia ja vaahtokarkkia. Hampurilaiaten leiviksi 
paistettiin kaltiaisia, joiden ohje on tässä jutun mukana.  
 
Retkellä suoritettiin kaksi merkkiä, tapaturmat ja retkikokki. 
 
Välillä oli tehtäviä, suunnistusta, laastarin oikein käyttämistä 
ja siteiden sitomista. Välillä veisteltiin ja vapaa-ajalla leikittiin 
sotaa. Illalla pelattiin Among us-peliä. 
 
Kirjoitti Pesukarhuista Sisu, Omena, Muro ja Tapsa 
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Kaltiaiset 

n. 30 pientä leipää 

3 dl ruisjauhoja 

1 dl ohrajauhoja 

1 dl vehnäjauhoja 

0,5 tl leivinjauhetta 

1 tl suolaa 

2,5 dl vettä 

0,5 dl ruokaöljyä 

 

1. Laita kuivat aineet vahvaan muovipussiin. 

2. Lisää retkellä vesi ja öljy. Sekoita mahdollisimman tasaiseksi, 
jäykäksi taikinaksi. 

3. Tee pieniä, ohuita rieskoja. Paista valurautapannulla molem-
min puolin kypsäksi. Pannu kannattaa voidella ruokaöljyllä 
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Supersankarit -yöretki  

 

Toka- ja kolmasluokkalaiset sudenpennut, eli Jääkarhut ja 

Nallekarkit tekivät yhteisen yöretken viikonloppuna Aitolah-

den Vanhaan Pappilaan, eli AVP:lle.  

Yöretki lähti käyntiin siten, että vanhemmat kuskasivat mei-

dät Aitolahteen. Perille päästyämme aloitimme heti erilaisilla 

rasteilla. Toiset harjoittelivat nuotion tekoa ja tekivät kiehisiä, 

eli pieniä sytykkeitä puukolla vuollen. Toiset rakentelivat sa-

halla ja vasaralla oman mielenkiinnon mukaan jonkinlaisen 

esineen. Tuon esineen sai myös maalata ja sepäs olikin kiva 

juttu. Taisi siinä vähän maalia eksyä vääriinkin paikkoihin. 

Tämän lisäksi leikittiin erilaisia leikkejä ja vapaa-ajalla touhut-

tiin omissa huoneissa. Tällä retkellä ei saanut pitää matobi-

leitä, mutta kyllä me muuta kivaa huoneissa keksittiin tehdä. 

Pihalla pidettiin tulentekokisa, missä viritetty naru piti saada 
poikki tulen avulla. Jokainen ryhmä sai käyttää vain tietyn 
määrän puita ja niitä itse vuoltuja kiehisiä.  

 

Parasta oli välipala nuotiolla, missä paistettiin tikkupullaa!! 

Illalla oli sisällä iltahartaus, jossa laulettiin ja leikittiin jotain 

laululeikkiä. Jokaisessa huoneessa luettiin iltasatu ja yö nu-

kuttiin sisällä sängyissä.  
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Sunnuntaina satoi vetää, mutta olimme pihalla lipun tai oikeas-

taan lampun ryöstöä ja hikihän siinä tuli. Osa porukasta pelasi 

jalkapalloa ja toiset leikkivät muita leikkejä. Sisällä syötiin vielä 

ooppaheijaa, eli makaronia ja jauhelihaa. Se on niin hyvää! Sit-

ten siivottiin AVP ja myös lapset joutui olla orjatyössä. Pihalla 

vielä hetki jotain ja sitten olikin merkkien jako ja lipun lasku ja 

vanhemmat tulivat hakemaan meitä kotiin. 

 

Kirjoittanut Manu ja Marjo Rikkinen 
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Muistokirjoitus Juha 

Wirta 05.07.1947 – 01.10.2020 

 

Pentti Johannes Wirta toimi Kalevan Karhuissa partiopoi-
kana, partiojohtajana, kehitysvammaisten Kettu-vartion 
johtajana ja vuonna 1970 lippukunnanjohtajanakin. Pitkä-
aikaisella asuinpaikkakunnallaan Oulaisissa Juha oli 
myös mukana paikallisen lippukunnan toiminnassa. Työ-

uransa Juha teki puolus-
tusvoimien palvelukses-
sa. Majuri Juha Wirta 
kuoli pitkäaikaisen sai-
rauden uuvuttamana tä-
nä syksynä. Ohessa Si-
nikka Wirran lähettämä 
kuva kadettimatrikkelis-
ta  ja kuva partioparaa-
tista vuonna 1967, jol-
loin Juha johti Kalevan   

           Karhujen osastoa. 
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Ryhmien kokoontumisajat 
 

Jääkarhut   Sudenpennut  Maanantaisin  klo 18-19   

Mesikämmenet Sudenpennut  Tiistaisiin   klo 17:30-18:30  

Nallekarkit  Sudenpennut  Tiistaisiin   klo 17:30-18:30 

 

Pandakarhu Seikkailijat      Maanantaisin  klo 18-19  

Pesukarhu  Seikkailijat      Tiistaisin   klo 18:30-19:45  

 

Minkki   Tarpojat   Maanantaisin  klo 17-18  

Lumikko   Tarpojat   Tiistaisin   klo 17:30-18:45  

Kettu   Tarpojat   Tiistaisin  klo 19-20  
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§ Karhujen Joulukampanja onnistui hyvin, siitä kiitos 

§ Karhut ovat kulkeneet Ylläksen Luosussa 50 vuotta,  

mutta Lompolojärven Jussi jo 70 vuotta 

 


