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Päätoimittaja 

Antto Hautamäki 

Sudenkatu 7 B 10 33520                                          

antto.hautamaki@elisanet.fi  

 

 

Toimittajat 

Sasu Turunen, Jääkarhut,Satu– 

Maria Turunen, Antto Hautamäki 

Valokuvat 

Satu-Maria Turunen (mukaan lu-

kien kansi) , Marjo Rikkinen,Kuva: 

Aamulehti Timo Marttila  

Lippukunnan tilinumero 

Partiolippukunta Kalevan 

Karhut, Nordea FI18 1509 

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 

Hinta on talvisaikaan alkaen 10 

e/hlö/vrk ja kesäaikaan 7 e / 

hlö/vrk. Lippukunnan jäsenet 

pääsevät vieläkin halvemmalla. 

Yli 20 hengen ryhmät neuvotel-

laan erikseen. Tilaa riittää noin 

50:lle hengelle. Tiedustelut: 

Terttu Nyström 0400622866  
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Muuttolinnut ovat saapuneet ja kesä tekee kovasti tuloaan.  

Kesäaika toi myös odotettuja helpotuksia korona-rajoituksiin 

ja niinpä me johtajatkin pystyttiin livenä tapaamaan jolloin 

pystyi toteamaan että partio on parasta paikanpäällä. Omalta 

kohdalta kaikki harrastukset ovat olleet pitkään tauolla/etänä, 

mutta nyt niihinkin  on päässyt livenä osallistumaan  jo jonkin 

verran. 

 

Sen mitä olen seurannut lippukunnan toimintaa kuluvankin 

vuoden aikana, voin todeta, että lippukunta on sopeutunut 

varsin hyvin poikkeuksellisin oloihin.. Sopeutuminen onkin 

paras keino selvitä hankalasti olosuhteista. 

 

Mutta nyt on aika kääntää katseet kesään ja syksyyn. Elo-

kuussa tarjotaan lippukunnan kesäleiri Saarijärvellä.   Johta-

jillekin  on tarjolla kesällä ohjelmaa, joten kannattaa seurata 

Karhujen tiedotuskanavia. Ainakin on tarjolla Kasukkamelon-

ta kesällä. 
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Johtajistoon kuului  kevyen johtahuollon lisäksi myös asiaa-

kin:Johtajiston aikana selvisi, että tarvitaan useampia johtajia 

viikkotoimintaan mukaan ensi syksyksi,  joten asiasta kiinnostu-

neet  voi olla yhteydessä lippukunnanjohtajaan Jouni Turuseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuva: Antto Hautamäki 

Vaikka muutama nuoli 

menikin allekirjoitta-

neelta pusikkoon, silti 

tauluunkin tuli osumia. 
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Epäkaupalliset tiedotteet 

 
Kalevan Karhujen kesäleiri pidetään 5.-8.2021  

Saarijärvellä. 

 

Kalevan karhujen aloituskokous 16.8. kello  18  Kalevan 

kirkon puistossa. 

 

Lisätietoja molemmista myöhemmin nettisivulla. 
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Kalevan Karhujen emalimukit 

Kalevan Karhut tilasivat myyntiin emalimukeja Kalevan Kar-
hut painatuksella. 

Mukin hinta on 14e ja 46 ensimmäistä ostajaa saa mukinsa 
heti, seuraava erä tilataan tarpeen mukaan. 

Tilaukset punis.partio@gmail.com 

Nouto maksun jälkeen sovitusti joko kokouksessa tai Ilmarin-
kadun kololta. 

Merkitse tilaukseen tilaajan nimi, ryhmä, puhelinnumero ja 
montako tilaat. 

Kiitos T. Punis (Satu-Maria Turunen) 
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Yrjönpäivänä 23.4.2021 palkitut 

 
Kalevan Karhut muisti ansioituneita johtajiaan Yrjönpäivänä 

23.4.2021 

 

SP Mannerheimin II luokan solki: Kim Palomäki 

SP Collanin solki: Kaisa Laaksonen 

Hämeen partiopiirin pronssinen ansiomitalli: Marjo Rikkinen 

Hämeen partiopiirin pronssinen ansiomitalli: Sasu Turunen 

Hämeen partiopiirin pronssinen ansiomitalli: Selma Kramer 

Hämeen partiopiirin kuparinen ansiomerkki: Derek Ndubuaku 

Kalevan Karhut kultainen ansiomerkki: Kati Arppe 

Kalevan Karhut hopeinen ansiomerkki: Merja Tenhunen 

Kalevan Karhut hopeinen ansiomerkki: Kim Palomäki 

Kalevan Karhut hopeinen ansiomerkki: Derek Ndubuaku 

Kalevan Karhut pöytästandardi: Antti Jaatinen 

 

Teksti ja kuva, Kalevan Karhujen fb-päivityksestä. 

 

Toimituksen huomio. Merja Tenhunen sai merkkinsä myö-

hemmin laumansa kokouksessa 
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Pesukarhujen toimintakausi 2020 
- 2021 

Kalevan Karhujen uutena seikkailijajoukkueena aloitti viime 

syksynä Pesukarhut. Pesukarhut siirtyivät sudenpennuista 

seikkailijoiksi ja samalla viikkokokousten pitopaikaksi vaihtui 

Ilmarinkadun kolo. Mukana on koko vuoden ajan ollut seitse-

män poikaa. Johtajina jatkoi Sasu Turunen, joka ehti toimia 

Pesukarhujen akelana täydet kolme vuotta, sekä Satu-Maria 

”Punis” Turunen, joka tuli uusvanhana partiolaisena jälleen 

aktiivitoimintaan mukaan viime syksynä. 

Syksy päästiin aloittamaan varsin normaaleissa merkeissä 

viikkokokouksin. Lokakuussa Pesukarhut osallistui yöretkelle 

Saarijärvelle, jossa mukana oli myös Pandakarhut -

seikkailijajoukkue. Vaikka Pesukarhut-joukkue on pieni, ovat 

pojat innokkaasti ja hyvällä osallistujamäärällä olleet mukana 

tapahtumissa kuten myös retkelläkin. 

Toimintakauden syksy meni pitkälti etäpartiokokouksina ja 
piti päättää perinteiseen lupauksenantoon ja puurojuhlaan, 
mutta vallinneen korona-tilanteen vuoksi jouduimme yhteisen 
tilaisuuden unohtamaan. Lopulta saimme järjestettyä pieni-
muotoisen lupauksenannon yrjönpäivänä 23.4., joka olikin 
mukava ja lämminhenkinen tilaisuus. 
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Kevät sujui jo poikkeusolokonkareilta olosuhteisiin nähden mu-

kavasti. Pesukarhuilla oli hyvä edustus lippukunnan hybridi-

talvileirillä. Lisäksi Kalevan alueen puistot ja lähimetsät tulivat 

tutuiksi, kun joko jouduimme tai muuten yritimme olla sisätilois-

sa niin vähän kuin mahdollista.  

Valitettavasti rajoitukset estivät yöretkien järjestämisen järkevis-

sä puitteissa. Korvaavana toimintana järjestetään(järjestettiin?) 

toimintakauden huipentava ja päättävä päivävaellus Birgitan po-

lulle toukokuun lopussa. Moni Pesukarhu odottelee jo innokkaa-

na lippukunnan kesäleiriä ja ensi vuoden Finnjamboreeta, Ka-

joa, jonne he pääsevät nuorimpina partiolaisina mukaan. 

 

Teksti: Sasu Turunen, Satu-Maria ”Punis” Turunen 

Kuvat: Satu-Maria ”Punis” Turunen 
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Sankarimatka sudenpentukisa ke-
väällä 2021 

Tänä vuonna vallitsevasta tilanteesta johtuen jouduimme jäl-

leen järjestämään sudenpentujen kisan lippukunnan omana 

kisana. Karhujen sudenpennut lähtivät kuitenkin innolla ki-

saan ja saimme kuusi ryhmää kiertämään rasteja ja ratko-

maan kivoja tehtäviä rasteille. Tapahtumassa mukana saat-

tajina olleet vanhemmat ja rasteja pitäneet vanhemmat kar-

hut mahdollistivat tämän kilpailun järjestämisen.  

Rastien tehtävät olivat parin lippukunnan miettimiä ja me 

saimme tehtävät valmiina Hämeen partiopiiristä. Sovelsimme 

kuitenkin kisaa jonkin verran ja jätimme pari rastiakin koko-

naan toteuttamatta.  

Kisapäivä oli ihana aurinkoinen ja lämmin päivä ja kisasta 
jäikin kaikille mukavat muistot. Aluksi rakensimme erikois-
pönttöä, jonka rakentaminen osoittautuikin varsin haastavak-
si tehtäväksi. Tämän jälkeen mietimme mitkä merkit ovat su-
denpennun partiopaitaan kuuluvia ja mihin kohtaan mikäkin 
merkki kuuluu. Tämän jälkeen harjoittelimme merimiessol-
mun tekemistä vähän erilaisella tavalla ja kasvatimme jouk-
kuehenkeä siirtelemällä maitolaatikkoa pelkkien narujen va-
rassa mehutölkkien päälle. Tämän lisäksi mietimme erilaisia 
liikennesääntöjä, pohdimme kierrätykseen liittyviä asioita, 
valmistimme sankariviitan ja kisasimme siitä miten osuimme 
palloilla renkaaseen. Lopuksi meidän piti vielä arvioida esi-
merkiksi 20 sekunnin aikaa ja pohtia missä astiassa olisi 
puoli litraa vettä. 
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Kisan aikana pidimme tarpeen mukaan taukoja ja lippukuntakin 

tarjosi vähän palan painiketta tarpeen mukaan. Kaikki ryhmät 

suoriutuivat kisasta upeasti ja järjestykseenkin joukkueet saatiin. 

Kisan voiton vei lauma Nallekarkit 2 pistemäärällä 32,9 pistettä. 

Toiseksi tulivat lauma Nallekarkit 3 pistemäärällä 30 ja kolman-

neksi lauma Jääkarhut 1 pistemäärällä 26,2. Voittajia olivat kui-

tenkin kaikki, jotka kisaan osallistuivat, koska tärkeintähän ei ole 

voitto, vaan rehti kilpailu. Kuva ja teksti: Marjo Rikkinen 
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Mukana Tampereen partiolaisten 
Tiedelauantaissa 13.3.2021 

Jääkarhut lauma oli maaliskuussa mukana Tiedekassa Ilves-

tiellä, kun Tampereen partiolaisten tiedelauantai toteutettiin 

siellä. Mukana oli koko 10 pojan lauma. Tunnin ohjelman ai-

kana kävimme kolmella suorituspisteellä ja seuraavat kom-

mentit on koottu poikien omista kommenteista. 

Kokeiltiin palosammutinta tai siis vaahtosammutinta. Ruisku-

tettiin palosammuttimella vettä tuleen. 

Toisella pisteellä heitettiin kananmunia kankaaseen, koska 

kokeiltiin miten turvatyyny toimii. Kananmunat oli raakoja ja 

niiden heittely oli hauskaa! 
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Kolmannella pisteellä kokeiltiin pyöräilykypäriä ja miten kaali py-

syy kasassa sen sisällä. Tiputettiin kypäriä maahan! 

Kivaa oli myös se, että päästiin Aamulehteen, koska toimittaja 

seurasi meitä ja kyseli kaikenlaista. 

 

Jääkarhujen ajatuksista kirjasi ylös Marjo Rikkinen 

Toimituksen huomio, Kalevan karhut olivat Aamulehdessä 

 

Jääkarhut Tiedelauantaissa. Kuva: Aamulehti Timo Marttila  
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Eksytäänkö, vai pysytäänkö kar-
talla? 

 

Jääkarhut lauma lähti 26.4. tarkistamaan Hervannan lasket-

telukeskuksen maastoihin suunnistustaitojaan. Hieman jän-

nittyneissä fiiliksissä lähdettiin matkaan, mutta kaikki 12 ras-

tia löydettiin ja löysimme takaisin lähtöpaikkaan. 

Pojille jäi kuulemma parhaiten mieleen se, että piti katsoa 

kompassia ja näyttää mihin suuntaan rastilta omasta mieles-

tä pitäisi lähteä. Jollekin jäi mieleen kiven päälle kiipeäminen 

ja joku toinen muisti vain toisten seuraamisen. Kuten aina, 

matkalla voi syntyä hauskoja muistoja ja tälle matkalle mu-

kaamme hyppäsi ”paholais-koira Tyyne” Mitähän kaikkea tuo 

Tyyne kuulikaan ja näkikään poikien oppivan ja tekevän?  

Suunnistamisesta jäi meille vielä paljon opittavaa, mutta kiva 

oli vähän harjoitella taitoja muuallakin, kuin vain kirkon pihal-

la. Varmasti lähdemme mukaan toisellakin kerralla. 

Juttu: Jääkarhut, kirjuri Marjo Rikkinen 
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§ Marjo Rikkisen lyhyt ja ytimekäs raportti Hämeen 

partiopiirin koukousesta: ”Kokouksessa paikalla 94 

edustajaa” 

 

§ Kalevan Karhut ovat olleet julkisuudessa paljon 

viime aikoina: ensiksi tiedelauantai-jutussa ja sitten 

partion sivuilla yksittäiskuvassa.(aikuisten partiotoimin-

nasta kertova) 

 

 

 

 

 


