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Jouni Turunen, Teemu Turunen,Hanna-Marika Mitrunen
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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 neuvotellaan erikseen. Tilaa riittää noin
50:lle hengelle. Tiedustelut:
Terttu Nyström 0400622866
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Rauha on jotain sellaista, mitä Jumala toivoo jokaiselle ihmiselle. Venäjän toimet rikkovat monen ihmisen mahdollisuuden turvaan ja rauhaan. Vaikka me täällä Suomessa olemmekin sodalta turvassa, aiheuttaa sota silti hyvin monenlaisia
tunteita: ahdistusta, pelkoa ja surua. Vaikka Ukrainan tilanne
on kestänyt jo kuukauden, aiheuttaa se edelleen voimakkaita
tunteita. Auttamishalu on voinut myös muodostua tärkeäksi
osaksi omia ajatuksia.
Maailmassa tapahtuu paljon kaikenlaista vääryyttä ja joskus
itsellä voi olla tästä syystä toivoton olo - yksi ihminen ei voi
muuttaa tätä kaikkea. Joskus voi tuntua siltä, että konfliktien
rinnalla omista ongelmista, suruista ja haasteista ei saisi puhua. Mutta kyllä saa ja pitää! Osoitan tämän erityisesti lapsille ja nuorille, mutta toki myös aikuisille: Sinä olet tärkeä ja
täällä on ihmisiä, jotka mielellään kuuntelee sinua. Sinä saat
tulla minun tai muiden turvallisten ihmisten luo ja kertoa ajatuksesi, murheesi ja ilosi.
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Viimeiset kaksi vuotta on ollut täynnä hämmentäviä, surullisia ja ärsyttäviä hetkiä. Aikuisille kaksi vuotta on suhteellisen
lyhyt aika, mutta nuorille ja lapsille tämä aika on ollut pieni
ikuisuus. Kaiken tämän keskellä voi toiveikkuus kadota. Mutta toivo on se, mikä kantaa. Mistä asioista sinä saat lohtua ja
toivoa? Kristityille toivoa tuo Jumalan lupaus ja Jeesuksen
sovitustyö. Mutta toivoa voi saada myös arkisemmista asioista: ystävistä, tulevan kesän suunnitelmista ja harrastuksista.
Arjen pienet hyvät hetket antavat toivoa. Kannustan teitä jokaista huomaamaan ne pienet hyvät hetket. Jokainen meistä
voi olla myös se henkilö, joka tekee toisen arjesta paremman, oven avaus tai pieni hymy vastaantulijalle voi olla jollekulle se päivän paras hetki, joka luo toivoa.
Teksti: Seurakunnan partiotyöntekijä Heidi Saari
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Epäkaupalliset tiedotteet
Lippukunnan kesäleiri

16.-19.6

Saarijärven talkoot

15.5

Seuraava tapahtuma on PERUTTU:
Yhden päivän Jamboree, Hämeenlinna
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29.5.2022

Teemu Turusen esittely
Hei!
Nimeni on Teemu. Olen samoaja ja olen partiota harrastanut nyt
jo kahdeksan vuotta Kalevan Karhuissa. Sudenpentuna reippaasti aloitin ja sitten seikkailijoihin siirryin(>tarpojat>samoojat).
Tuolloin ryhmämme oli suuri ja energinen ja vaikka partiomieli
olisikin ajansaatossa hiipunut, on se aina palannut voimakkaampana. Viime vuodenpuolella pääsin akelan hommiin ja
olen siitä lähtien ollut Tarun kanssa ensimmäisen vuoden sudareita johtamassa.

Teksti ja kuvat Teemu Turunen
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Kalevan Karhujen johtajiston tutustumista Kalevan kirkolla
Kalevan Karhujen johtajisto tapasi toisiaan maaliskuussa Kalevan kirkolla. Iltaan sisältyi koulutusta ja tutustumisleikkejä. Yhdessä piti piirtää johtajien omakuva silloin kun paperi oli pään
päällä. Kuvassa johtokolmikon taidonnäyte.

Kuva: Marjo Rikkinen, Teksti: Antto Hautamäki
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Lippukunnan organisaation esittely
Kalevan Karhut organisaatio
Kalevan Karhujen tehtävä on varmistaa, että pienryhmissä toimivilla
nuorilla on tilaa ja puitteet henkilökohtaiselle kasvulle. Ikäkausiohjelmien avulla Kalevan Karhut tarjoaa eri ikäisille nuorille juuri heille sopivaa partiotoimintaa. Kalevan karhujen vastuulla on, että siirtymävaiheet sudenpennuista seikkailijoiksi, seikkailijoista tarpojiksi, tarpojista samoajiksi ja samoajista vaeltajiksi onnistuisivat hyvin.
Tilastojen mukaan näyttää siltä, että juuri 14-18-vuotiaana partiopolku on vaarassa katketa. Tähän on monia syitä, esimerkiksi kasvava
kilpailu muiden harrastustoimintojen kanssa. Kalevan Karhujen sisällä
eri ikäryhmät muodostavat omia kokonaisuuksiaan. Sellaisia ovat sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat , vaeltajat ja johtajat. Kalevan Karhujen johtajat organisoivat eri ryhmien toimintaa ja seuraavat
niiden kehitystä. Kalevan Karhuissa on myös aikuisia erilaisissa tukitehtävissä.
Kalevan Karhujen johtaminen 2022
Lippukunnanjohtaja:

Jouni ”Jone” Turunen

Lippukunnanjohtajan apulainen:

Merja Tenhunen

Ohjelmajohtaja:

Marjo Rikkinen

Pestijohtaja:

Satu-Maria Turunen

Sihteeri:

Mikko ”Pihlis” Pihlajamäki
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Hallituksen jäsenet:
Jouni ”Jone” Turunen, Marjo Rikkinen,
Satu-Maria ”Punis” Turunen, Mikko ”Pihlis” Pihlajamäki, Merja Tenhunen, Jarkko ”Jake” Tuutti sekä Milka Volanto.
Taloudenhoitaja:

Merja Tenhunen

Kalustonhoitaja:

Jarkko ”Jake” Tuutti

Ällikkä lehden päätoimittaja:

Antto Hautamäki

Jäsenrekisterinhoitaja:

Mikko ”Pihlis” Pihlajamäki

Edellä mainittujen lisäksi Kalevan Karhuissa on paljon muita pestejä,
jotka mahdollistavat laadukkaan partiotoiminnan. Heitä ovat mm.
akelat, sammot, vartiojohtajat sekä aikuiset johtajat. Jokaisella on
oma roolinsa ja kaikki ovat yhtä tärkeitä toiminnan eri osa-alueilla.
Kalevan Karhuilla on myös Tuki ry, joka hallinnoi Kangasalan Saarijärven sekä Kolarin Luosun leirialueita.
Tässä tiivistettynä Kalevan Karhujen organisaatio ja henkilöstö, jotka
johtavat lippukunnan toimintaa. Lisätietoa lippukunnan organisaatiosta löytyy www.kalevankarhut.net
Teksti Lippukunnanjohtaja Jouni ”Jone” Turunen (Lähde: SP-toimiva
lippukunta)
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Jääkarhujen partiogallup
Ällikän toimitukseen lähetettiin näyte Jääkarhujen sudenpentujen omasta lehdestä ja Ällikkä julkaisee miellellään tämän pätkän,

MIKSI TULITTE PARTIOON?
Kysyimme kymmeneltä henkilöltä kysymyksen ”Miksi tulitte partioon?” tulos on tässä: ”Siksi että äiti suositteli” ”Äiti kysyi multa
ja mä vastasin että kyllä” ”En tiiä, koska partio on kiva harrastus” Koska, koska mä vaan halusin. Mä halusin testata milainen
partio on” ”Varmaan siksi kun isikin on täällä” ”No öö siksi että
partio no kivaa” ”Siksi kun mun tätikin on täällä” ”Äiti käski”
”Siksi että tiesin että täällä on mun kavereita” ”Koska siellä on
niin tylsää”.

Tämän kirjoitti Jääkarhuista Vilho, Miska ja Olli.
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ONKO PARTIO KOVA JUTTU?
Teimme haastattelun ja kysyimme kahdelta seitsemän vuotiaalta partiolaiselta. Kysyimme neljä kysymystä. Saimme myös
myöntäviä vastauksia joten kysely tuotti tulosta. Kysymykset olivat:
Onko partiossa kivaa?
Miksi tulit partioon?
Onko partioryhmäsi kiva?
Onko merkkien saaminen kivaa?

Rasmus Rikkola ja Joona Tuutti

Kuvassa kyselyyn osallistuneet Elina ja Vilho, kuvan ottanut
Rasmus
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Karhujen Kevätkirmaus Aitolahden
Vanhassa pappilassa 1.-3.4.2022
Kalevan karhujen koko lippukunnan yhteinen lippukuntaretki
”Karhujen kevätkirmaus” pidettiin Aitolahden vanhassa pappilassa talvisissa olosuhteissa.

Retken teemana oli olympialaiset ja tämä näkyi monella tavalla
retken ohjelmassa, jossa esimerkiksi tutustuttiin moniin urheilulajeihin. Retkellä seikkailijat ja vanhemmat ikäkaudet nukkuivat
puolijoukkueissa.

Perjantaina pysytettiin
majotteita. Tässä kootaan puolijoukkueteltan
kamiinaa.
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Tikkupullan ja makkaran paistoa Aitolahden Pappilan nuotiopaikalla.
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Ja totta kai olympialaisissa oli myös olympiatulen sytyttäjä. Teemus Turudiakis alias Teemu Turunen.
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Lauantaina
oli ohjelmassa erilaisia
urheilulajeja.
Tässä harjoitellaan Aarno ”Jussi ”
Lylyn pitämällä jousiaamunta pisteellä

Kuvat: Antto Hautamäki, Taru Nurmi ja Kaisa Laaksonen
Teksti: Antto Hautamäki
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Unto Giss 10.5.1958 – 18.3.2022
Unskin partiotaival Kalevan Karhuissa oli pitkä ja ansiokas.
1960-luvulla kolkkapojaksi Kalevan kirkolle, josta matka jatkui
70-luvulla Ilmarinkadun kämpälle Laiskiaiset -vartioon ja vartionjohtajaksi. Unskin panos eräpojissa, moottorikerhossa ja laivueessa oli 70-luvun lopulla ja 80-luvulla aktiivista ja menestyksekästä, joista osoituksena hänelle myönnetyt ansiomitalit: Mannerheim-solki, lippukunnan ja Hämeen piirin ansiomerkit. Poikkeuksellisen Unskin partiourasta tekee kuitenkin aikuisiällä tapahtunut uran jatkuvuus, hänen panoksensa Kalevan Karhujenpitkäaikaisena tilintarkastajana, Karhujen tuki ry:n ja Yllästoimikunnan jäsenenä hakee vertaistaan.
Unski kirjoitti ylioppilaaksi Rellusta ja jatkoi opintojaan ylioppilasmerkonomiksi Tampereen kauppaopistossa. Heti merkonomiksi päästyään hän jatkoi vielä opintojaan Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisteriksi (KTM) laskentatoimi pääaineenaan. Vahvat opinnot siivittivät pitkään työuraan IBM:llä
yritysmyynnin tehtävissä. Työtehtävät veivät aluksi Turkuun,
josta hän siirtyi Helsinkiin 90-luvulla. Unski jatkoi työuraansa
IBM:llä aina sairaseläkkeelle jäämiseen saakka. Hän sai Parkinsonin tauti -diagnoosin jo hieman alle 50-vuotiaana, mutta jatkoi töissä vielä 7-8 vuotta.
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Jo 70-luvun lopulla Unski löysi Annen (o.s. Kanerva) ja he menivät naimisiin 1981. 80-luvulla syntyivät perheen tyttäret, ensin
Heidi ja sitten Anna. Työuran ja partiolaisaktiivisuuden ohessa
sanoisin Unskin olleen hyvin perhekeskeinen. Oma perhe, vanhemmat Eira ja Markus, sisarukset Ulla ja Usko perheineen sekä äidin suku Pohjanmaalta ja isän suku Sveitsistä olivat Unskille keskeisiä asioita elämässä. Elämässä, joka päättyi äkkiarvaamatta kaatumiseen kotipihassa Helsingissä. Ensihoidon yrityksistä huolimatta Unskia ei enää saatu elvytettyä.
Vielä viime syksynä Unskin Kangasalan mökillä käydessämme
teimme yhdessä mökin huoltotöitä. Vahvistimme rajapyykkien
näkyvyyttä, merkitsimme kaadettavia puita, siivosimme venevajaa ja perhokalastimme. Minulle oli mieluisaa huomata, että Parkinsonista huolimatta Unskin elämänilo ja tarmo sekä huumori
olivat vielä tallella.
Teksti: Visa Vuorinen
partiokaveri Kalevan Karhuista, perhetuttu
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Ryhmien kokoontumiset

Sudenpennut
Kung Fu Pandat

maanantaisin

kello 17.30-19

Jääkarhut

maanantaisin

kello 18-19

Mesikämmenet

tiistaisin

kello 17.30-18.30

Ilves

tiistaisin

kello 17.30-18.30

Näätä

tiistaisin

kello 18.30-19.30

Pesukarhut

keskiviikkoisin kello 18.00-19.00

Seikkailijat
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Tarpojat
Ahma

Maanantaisin kello 17.00-18.00

Samoajat
Lumikko Keskiviikkoisin kello 16.45-17.45
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§ Karhujen kevätkirmaus -retkellä Karhu-lapset ja -nuoret
kirjaimellisesti kirmasivat hankikantoisille keväthangille
retken ohjelmissa. Karhut olivat todellakin heränneet talviuniltaan!
§ Retkellä syntyi uusi tikkupullainnovaatio: tikunnokassa
nuotiolla paistettu pakastepulla. Nami!
§Retkikokkien Anun ja Johannan taidokkuudella Aitolahden vanhan pappilan pieni keittiö onnistui muonittamaan
peräti 60 kevätretkiosallistujan joukon. Upea suoritus!
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