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Syksyinen tervehdys kaikille lippukunnan jäsenille, niin vanhoille kuin uusille. Syksyn toimintakausi käynnistyi jälleen
16.8. Kalevan kirkon puistoalueella yhdessä sisarlippukuntamme Kalevan Suuntatyttöjen kanssa. Oli jälleen kiva nähdä sitä riemua, jota partio tarjoaa parhaimmillaan. Yhdessä
tekemällä ja oppimalla luomme yhteenkuuluvaisuutta, joka
on osa partiotoimintaa.
Tänä vuonna lippukuntamme Kalevan Karhut juhlii 65 vuotista taivaltaan. Vuosien varrella on koettu ja nähty paljon yhdessä. Tämä vuosi ei tee poikkeusta, pidetään kaikki yhdessä partiomieli virkeänä ja nautitaan partion tarjoamasta mukavasta yhdessä tekemisen riemusta.

Hyvää partiosyksyä kaikille!
Jouni ”Jone” Turunen
Lippukunnanjohtaja
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Kalevan Karhujen kesäleiri 2021
Lippukunnan kesäleiri Pelikone
järjestettiin tänä vuonna 5 – 8.8.
tutusti Saarijärven leirialueella.
Leirille osallistui yli 50 leiriläistä,
joka on suurin lukumäärä vuosiin. Osallistujiakin oli laidasta
laitaan, kun ensimmäistä kertaa
myös perhepartio Siilit osallistui
lippukunnan kesäleirille. Nuorin
osallistuja olikin näin 1,5vuotias ja vanhinkin jo kuudennella kymmenennellään. Leiri
aloitettiin torstaina perinteisesti
majoittuen. Leirin teemana oli
nimen mukaisesti pelit ja pelaaminen ja jo ensimmäisenä iltana päästiin pelaamaan Among
Us -peliä.

Perjantain teema oli
Minecraft ja erityisesti rakentelu. Leiriläiset harjoittelivat
Narri-pelin rakentamista, kun taas tarpojaikäiset aloittivat
lautan rakentamisen, joka tulikin leirin aikana valmiiksi
ja joka varmasti tulee tuottamaan iloa
monille retkille sekä
leireille tulevina vuosina.
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Lauantaina leiriläiset pääsivät pelaamaan seikkailuspektaakkeli
Saarijärven Tähteä, joka saattoi olla löyhä mukaelma Afrikan
tähdestä. Joka tapauksessa leiriläiset tekivät innokkaasti tehtäviä ja etsivät aarteita. Lauantain täydensivät tarpojiksi siirtyneen
vartion siirtymävaelluksen lopettanut vesistön ylitys sekä illalla
Kati Arppe-Perämäen pitämä katsomuksellinen osuus, jonka
hän suureksi iloksemme pystyi järjestämään. Sää suosi leirin
pitämistä, mutta lauantai-illasta sunnuntain aamuun saatiin kutakuinkin tauotonta vesisadetta, jossa muutama telttakunta sai
konkreettisen opetuksen teltan pystytyksen huolellisuuden tärkeydestä.
Leiri oli kokonaisuudessaan onnistunut tapahtuma, jonka suhteen kiitoksen sanan voi sanoa kaikille mukana olleille. Käyttäytyminen leirillä oli mallikasta ja erityisesti nuoret johtajat ottivat
mainiosti roolia ja osoittivat, että lippukunta voi katsoa tulevaisuuteen hyvillä mielin.

Teksti: Sasu Turunen, leirin johtaja
Kuvat, Satu-Maria Turunen, Antto Hautamäki
Kuvia lisää seuraavalla aukeamalla.
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Leirin päätöspäivä sunnuntai valkeni
kosteaan aamuun
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Ko-Gi 140
Mitä saadaan kun yhdistetään
partiojohtajajatkokurssi ja
seuraavan Finnjamboree Kajon tekijöitä päällikkö ja mestari-tasolta? Nooh siitähän
tulee Ko-Gi 140, Kajon projekti Ko-Gi, joka ensisijaisesti
on kuitenkin Ko-Gi -kurssi. Ko
-Gi -kurssi on tarkoitettu kaikille yli 22-vuotiaille partiolaisille, jotka haluavat syventää
osaamistaan partiosta ja johtamisesta. Kurssi on kansainvälinen ja sen perusta on luotu jo partion alkutaipaleella,
ensimmäinen Wood-Badgekurssi eli Gilwell-kurssi pidettiin 1919 Gilwell Parkissa
Englannissa.
Aiemmin Suomessa tytöillä
oli Kolmiapila-kurssi ja pojilla
Gilwell-kurssi, kuitenkin kurssit yhdistyivät ja 1975 järjestettiin ensimmäinen Kolmiapila-Gilwell eli Ko-Gi-kurssi.
Partiojohtajajatkokurssilla on
paljon perinteitä, joista osa
paljastuu vasta kurssilla, mutta vartioihin jakaminen on ensimmäinen kaikkia jännittävä hetki. Kaikki "untuvikot" jännittävät pääseekö Käki, Varis, Sorsa, Närhi vai Pöllö-vartioon,
tosin joskus on ollut myös Leivo-vartiokin jos "untuvikkoja" on
paljon. Kouluttaja ovat Palokärkiä. !
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"Untuvikon" tunnistaa vihreästä metsähuivista, kun
kurssi on käyty ja kehittämistehtävä tehty, palautettu ja hyväksytty on juhlallinen Ko-Gi -tunnuksien luovutus. Ko-Gi -tunnuksia
ovat Ko-Gi -huivi, puiset
nahkanauhassa kannettavat nappulat ja hopeinen
apila. Poikien kurssista leirille on periytynyt rakentelu
ja haikki, tyttöjen kurssilta
tuotiin koulutusmenetelmä
ja indaus. Indaus tarkoittaa
ruuanlaittoa ja etenkin
muonitusta leiriolosuhteissa ja nykyisin Ko-Gileiriosall ylpeäa todellakin
panostetaan indaukseen

Ko-Gi 140 luonto-osa järjestettiin Evolla Hämeenlinnassa 28.6-4.7.2021.
Luonto-osa aloitettiin vartioittain vaelluksella, joka toimi samalla
korona-kuplana. Vaelluksella koulutimme toisiamme ja kouluttauduimme ja söimme hyvin. Meidän vartiossamme vaellusruokana oli mm. tortilloja ja tikka masalaa. Ja voin kyllä ihan rehellisesti kertoa että tuohon aikaan Evolla _ON_ hyttysiä ja mäkäräisiä!
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Kun siirryimme leirialueelle Aloimme rakentamaan omaa pesäämme. Tärkeintä oli saada ruokailutilat ja keittiö valmiiksi,
jotta pääsisimme ruuan valmistukseen, samoin laitoimme teltat parhaille paikoille pesässämme. Leirissä ollessamme
kouluttauduimme, pidimme kivaa kaikkien kurssilaisten kanssa ja samoin söimme erityisen hyvin, vai mitä mieltä olette
alusta loppuun valmistetuista pizzoista, grillilautasesta, ceasar-salaatista tai poke-bowlista? Meidän kurssilla kaikilla oli
partiolaisuuden lisäksi toinen yhteinen tavoite, rakentaa huikea Kajo 2022- Finnjamboree ja tämä todennäköisesti lisäsi
yhteishenkeä yli vartiorajojen. Toki olimme ylpeästi oman
vartion jäseniä ja samalla koko "vartiolinjan" jäseniä, mutta
samalla loimme suhteita järjestää upein Finnjamboree ikinä!
Luonto-osalla mahtavaa oli
saada ihan oikeaa postia ja
paketteja, iltaohjelmat ja nuotiolaulut. Toisaalta vaikka partiota tehdään usein lasten ja
nuorten kanssa, on välillä
myös ihanaa keskustella rakkaasta harrastuksesta muiden
aikuisten partiolaisten kanssa
ja vertailla partiokokemuksia.
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Hauskaa oli että Palokärjistä eli kouluttajaísta löytyi yksi jonka kanssa olin käynyt
partiojohtajaperuskurssin 90-luvulla
Valborg -nimisellä
partioaluksella ja toisaalta seuraavan
kurssin Palokärkiin
oli tulossa kouluttaja,
jonka pj-peruskurssi
oli meidän kurssin
jälkeen ja jossa olin
köksänä!
Ko-Gi 140 on ollut
mahtava kokemus ja
toivonkin, että mahdollisimman moni
muukin Karhu voi
lähteä Ko-Gi kurssille ja saada omat ikimuistoiset kokemuksensa!
Niin ja siis minähän olen Pöllö-vartion jäsen!
Teksti ja kuvat: Satu-Maria Turunen.
Toimituksen huomio: Päätoimittaja on Varis numero 103 ja
ohjelmajohtaja Pöllö .
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Marja-Riitta Wallin
27.10.1930 – 27.6.2021
Kesän valoisimpana aikana, juhannuksen päättyessä, Riitta
lähti kohti ikuista kesää.
Riitan perheessä kaikki ovat kuuluneet Kalevan Karhujen lippukuntaan.
Urho ”Uke-Karhu” toimi ensin vanhempainneuvostossa ja
sitten lippukunnanjohtajanakin.
Kaikki neljä poikaa Veijo eli Mambo, Jussi, Antti ja Mikko
aloittivat kolkkapoikina,
jatkoivat vartioissa, sitten vartionjohtajina ja vielä aikuisinakin
ovat mukana Karhujen touhuissa.
Riitta aloitti monivuotisen vaativan tehtävän, kun lippukunnalle hankittiin oma leirialue
ja jonka hankinnassa hänellä oli keskeinen rooli.
Riittaa pyydettin perustamaan äitikerho suunnitellun saunakämpän rahoittamiseksi.
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Kalevan Karhujen Äitikerho ry aloitti toimintansa keväällä 1967.
Myyjäisillä ja muilla rahankeräystavoilla saatiin kustannettua
Saarijärvelle saunakämppä ja sen jälkeen tuettua taloudellisesti
montaa muuta lippukunnan toimintaa.
Riitta oli äitikerhon puheenjohtajana vuoteen 1977 asti.
Kalevan Karhujen pöytäviiri luovutettiin vuonna 1973 Riitta Wallinille.
Pitkäaikaisen toimijan muistoa kunnioittaen piirrämme Riitan nimen viereen ”Olen menyt kotiin”- merkin.
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Vartioiden kokoontumisajat
Sudenpennut
Kung Fu Pandat

maanantaisin

17.30-19

Jääkarhut

maanantaisin

18-19

Mesikämmenet

tiistaisin

17.30-18.30

Ilves

tiistaisin

17.30-18.30

Näätä

tiistaisin

18.30-19.30

Pesukarhut

Keskiviikkoisin

18.00-19.00

Seikkailijat

s
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Tarpojat
Ahma

maanantaisin

17.00-18.00

Minkki

maanantaisin

19.00-20.00

Lumikko

tiistaisin

18.15-19.45

Samoajat

Uusi samoajavartio

keskiviikkoisin
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19.00-20.00

§ Kesäleirillä huudettu lippukuntahuuto kuului todistetusti parkkipaikalle saakka
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