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On tyhjä olo. Käsissäsi on viimeinen allekirjoittaneen
päätoimittama Ällikkä ennen valtion palvelukseen astumistani.
Koska pääkirjoituksen laatiminen tuotti suunnatonta luomisen
tuskaa, päätin vain lainata hieman Baden-Powellia.
Hyvää loppusyksyä!
Juhis

Muista myös, että partiolainen ei ole ainoastaan läheisessä
ympäristössään olevien ihmisten ystävä vaan koko
maailman ystävä. Ystävät eivät taistele keskenään. Jos
solmimme ystävyyssiteitä naapureittemme kanssa yli
merien vieraisiin maihin, ja jos he pysyvät ystävinämme,
meidän ei tarvitse taistella heidän kanssaan.
Tämä on verrattomasti paras keino estää tulevaisuuden
sodat ja turvata pysyvä rauha.
Eräs seikka, joka aiheuttaa sotia, on se tosiasia, että eri
maiden ihmiset tietävät sangen vähän toisistaan
henkilökohtaisesti. Heidän hallituksensa sanovat heille,
että on oikein taistella. Niin he taistelevat ja surevat sitä
kovasti jälkeenpäin.
Jos he olisivat olleet hyviä ystäviä rauhan aikana, he
olisivat ymmärtäneet toisiaan paremmin eivätkä olisi
ajautuneet vihollisuuksiin.
(B-P: Partiopojan kirja)
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Partiolaisten joulumyyjäiset pidetään Puisto-Emmauksessa sunnuntaina
10.12. Äitikerho toivoo partiolaisten vanhempien ottavan myyjäisten järjes-

telyihin aktiivisesti osaa. Tiedustelut: Mirjami Pietilä, puh. 03-2558141.

Vuoden 2001 Kasukka-PT on 2.-4.2. Kaikki innolla mukaan pieksemään
Kasut, kuten jo perinteeksi on muodostunut...

Kasukka-messu puolestaan on keskiviikkona 29.11. klo 18 kirkolla.
Kerätään kolehti hyväntekeväisyystarkoitukseen.

Markkojen Metsästykset : myymättömät kalenterit palautettava
22.11.   mennessä      ja muut myymättömät tavarat 12.12. mennessä.

Asiahenkilötär hoitelee tilityksen 13.12. ja myyntipalkinnot saa 13.12. illalla
juhlassa. Jotenka sen jälkeen tilityksen voi hoitaa enää vain rahana.

KARHUKOPLA (tarkoittaa tässä evp-lippukuntalaisia)!
Kalevan Karhujen Tuki ry.n (tilinumero 204918-21617) kannatusmaksu

60,- mk  on tarkoitus maksaa vuosittain. Maksulla varmistat Ällikän
saapumisen osoitteeseesi.

EPÄKAUPALLISIA TIEDOTTEITAEPÄKAUPALLISIA TIEDOTTEITAEPÄKAUPALLISIA TIEDOTTEITAEPÄKAUPALLISIA TIEDOTTEITAEPÄKAUPALLISIA TIEDOTTEITA

Kaupallinen tiedote
Elämysmatka Ylläs -01

Pääsiäinen 11.-17.4.2001

Matkat Tre - Luosu - Tre ja päivittäin tunturiin
Majoitus Luosun kämpällä
Muonat aamulla ja illalla.

Hintaan 890,-.
Kalevan Karhut 800,-.

Tiedustelut Kipparalta, puh. 040-5402792
Katso yllästoimikunnan kotisivut

WWW.GEOCITIES.COM/HOTSPRINGS/VILLA /4115
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SUDENPENTUJEN SYYSRETKISUDENPENTUJEN SYYSRETKISUDENPENTUJEN SYYSRETKISUDENPENTUJEN SYYSRETKISUDENPENTUJEN SYYSRETKI
JULKUJÄRVI  14.-15.10.2000

Lauantaiaamuna klo 9 oli 21 reipasta sudenpentua johtajineen  lähdössä sudenpentujen syysretkelle Julkujär-
velle. Matka taittui vanhempien kyydeillä.

Retki alkoi lipunnostolla Julkujärven leirialueen pihassa. Lippumenoja harjoiteltiin ja kerrattiin, sillä olihan
retkeläisistä suurin osa ensimmäistä kertaa partioretkellä. Lipunnoston jälkeen menimme hetkeksi sisälle,
jaoimme huoneet ja veimme reput ja makuupussit omalle sängyllemme.

Ulkona tutustuimme erilaisiin vanhoihin paino- ja pituusmittoihin. Vertailimme niitä nykyisiin mittoihin ja mittailim-
me erilaisia pituuksia käyttäen vanhoja mittoja. Vanhojen mittojen erikoiset nimet ihmetyttivät nykyisiin mittoi-
hin tottuneita sudenpentuja, mutta toivottavasti kaikille selvisi paljonko on tiu munia  tai mikä mitta on vaaksa.

Maittavan makkarakeiton jälkeen lähdimme ulos tunnistamaan vanhoja tavaroita, kuten kiulu, lapikas, tuokko-
nen, voiaski tai kirnu. Kaikki tavarat tunnistettuamme menimme sisälle. Heikki otti kitaransa esiin ja opettelimme
muutamia partiolauluja ja kuuntelimme Heikin esittämänä laulun partiolaisen leirikokemuksista, kun lätty jääkin
killumaan puun oksiin tai kun yläsängyn kaveri ei olekaan vesitiivis.

Illan pimennyttyä lähdimme vielä kerran ulos. Sudenpennut leikkivät taskulampuilla sillä välin kun johtajat
sytyttivät iltanuotiota. Nuotiolla paistoimme makkaraa, toiset makkarat olivat mustia toiset kylmiä, mutta
kaikki kuitenkin syötäviä. Illan päätteeksi pilvien väistyttyä katselimme tähtiä taivaalta. Löytyihän sieltä Iso
karhu, Karhun vartija ja tietenkin Otava.

Iltatoimien jälkeen kaikki olivat jo valmiita kömpimään omaan makuupussiinsa. Unta odotellessa Heikki kertoi
jouluisesta matkastaan lappiin.

Aamulla herätys oli jo kukon laulun aikaan, vaikka johtajat vielä olisivatkin hetken halunneet nukkua. Pienen
haeskelun jälkeen kaikki löysivät omat vaatteensa ja päästiin lipunnostoon.

Aamupalan jälkeen pakkasimme tavaramme ja askartelimme vielä Väinämöiset. Askartelun jälkeen kävelimme
järven toiselle puolelle ja veistelimme kaarnaveneet, innokkaimmat ehtivät uittamaankin laivaansa. Lounaan
jälkeen siivosimme ja järjestimme huoneemme.

Yhden jälkeen tulivat vanhemmat hakemaan poikia. Vielä ennen lähtöä otettiin ryhmäkuva. Kuvauksen jälkeen
lähdimme takaisin kohti kotia.

Mar ia
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PPO-REISSUPPO-REISSUPPO-REISSUPPO-REISSUPPO-REISSU
Perjantai iltana joukko vartiolaisia, vaeltajia ja
johtajia sekä heidän risteytyksiään pakkasi
tavarat ja lähti ajelemaan kohti Saapasjärveä.
Saavuttuamme Saappaalle, kiskoimme tava-
rat autoista ja lähdimme Stasin johdolla kohti
Noroisia, joilla yövyimme muuten molemmat
yöt. Yöpymispaikalle ei onneksi ollut pitkä
matka, vaikka teimmekin hieman ylimääräistä
lenkkiä. Noroisilla meitä odotti pari ojaa joitten
ylitys osoittautui hankalaksi ellei peräti san-
gen vaivalloiseksi. Pääsimme kuitenkin ylitse
tukevia siltoja pitkin. Lopulta löysimme sopi-
van yöpymis paikan läheltä suurta jyrkänne-
että jonka suuruuden ainakin minä tajusin
vasta aamulla. Yöllä tai joskus siinä neljän
maissa aamulla heräsimme ilotulitusen räjäh-
telyyn. No siellä olikin Kake ja hänen kaverinsa
jotka olivat päättäneet yllättää meidät, ja oli-
han se ihan hieno ilotulitus.

Aamulla söimme aamiaista ja kokosimme tava-
rat päivän tarpeisiin jonka jälkeen pääsimme
lähtemään rastikierrokselle. Rastit olivat hie-
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noja ja aiheina oli mm. laskeutumista ja ensi-
apua. Piste suunnistus tuotti hieman vaikeuk-
sia, mutta siitäkin selvittiin melko hyvin.

Rasteilta selvittyämme palasimme Noroisille,
jossa rupesimme juttelemaan päivän tapahtu-
mista. Illalla Olli tuli kertomaan armeija vuo-
destaan sissinä ja saimmekin monia erinomai-
sia vinkkejä. Näin oli päivä täysi ja laulettuam-
me useita hiitibiisejä, kuten MacGyverin tun-
narin päätimme ruveta nukkumaan.

Aamulla pakkasimme tavarat kasaan, kävim-
me nostamassa Saarijärven laiturin (joka oli
muuten nostettu jo) ja lähdimme kohti koloa
jossa laitoimme majoitteet kuivumaan ja pe-
simme trangiat.
Timo Bee
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Ursulakisa 25.10.
Pimeänä keskiviikko iltana tapasimme pimeän kisan merkeis-
sä pimeällä kalevan kirkolla.

Tapahtumarikas kisa alkoi tapahtumarikkaalla tehtävällä, eli
Partiomarssin uudelleen säveltämisellä matkan varrella.

Seuraava iloinen tehtävä oli iloisten kiehisten veistely iloisella
mielellä välttäen iloisesti iloiset haavat.

Reppana erakko oli lyönyt reppanasti kirveellä käteensä.
Reppanasti autoimme erakkoa.

Saavuimme onnellisesti räpeltämään onnellisen rastimiehen
luo tekemään onnellista solmuketjua.

Muikeita lisätehtäviä rastitimme muikeasti paperille muikei-
den ohjeiden mukaisesti. Muikeita tehtäviä arvuuttelimme
muikeista partiotaidoista: muikea Suomen lippu, muikeat
retkeilyvarusteet, sekä muikea lippukunnanjohtaja.

Sitkeän kisan jälkeen saimme
sitkeätä kääretorttua ja sitkeää
mehua. Illan päätteeksi lähdim-
me sitkeästi kotiin sitkeille unil-
le.

MinnaMinnaMinnaMinnaMinna
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Sudarisivu
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VJ-kurssi
Ensimmäinen ajatus mitä minulta tuli mieleen toisen
lippukunnan järjestämästä VJ-kurssista oli, että siel-
tä pääsee helposti läpi ja saa äärimmäisen huonon
koulutuksen. Kun ensimmäinen kurssi-ilta oli, järky-
tyin, koska siellä oli outoa porukkaa joista ei varmas-
tikaan tulisi hyviä vartionjohtajiaja ajattelin, että
heidän oli ollut pakko tulla kyseiselle kurssille. He eivät
käyttäytyneet niinkuin Kalevan Karhut tai hyvät parti-
olaiset. Pullamössösukupolven perikuvat olivat taidoil-
taan ja aatteiltaan aivan muuta kuin tosimiespartiolai-
sen pitäisi olla. Huomasin sen, kun leiriosuuden bussi-
matkalla eräs naispuolinen henkilö itki, kun hän oli
unohtanut meikkinsä ja unilelunsa kotiin. Leiri oli jär-
jestetty mielestäni hyvin huonosti ja tajusin, että leirin
päätarkoitus oli antaa kaikille todistus vartionjohta-
jankyvyistä (ettei kenellekkään tulisi paha mieli), eikä
esimerkiksi antaa kunnon opetusta vartionjohtajuu-
desta. Kurssin lopputulos oli minun osaltani se, että en
oppinut mitään - paitsi sen, että jos pistää kolme
vartiolaista samaan telttaan, yhden Karhuista, yhden
Suuntatytöistä ja yhden pullamössölippukunnasta, niin
siitä tulee hiljainen hetki.
Artturi

Ps. Agressiivinen suhtautumiseni saattaa olla valetta,
mutta jääkö muuten mitään muuta kuin jäässä oleva
oleva orava, jolla on rintasyöpä.
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Ke: Koulumenestyksemme riskee-
raten lähdimme keskellä viikkoa
Lappiin [me = Tatu, Juhis, Eero]. La-
pissa Luosun kämpillä meidät toi-
vottivat tervetuliaisiksi Juho ja
hänen reippaat työmiesystävänsä.
To: Nousimme aikaisin aamulla ylös
ja ladoimme puut järjestykseen. Ei
ole niin kauhea nälkä kun aina välil-
lä syö joten simpukkakeitto ja la-
sagne upposi kuin kuumille kuville.
Pakollisen Pakasaivokierroksen
jälkeen Juhis latoi loput halot pi-
noon. Hieman myöhemmin korviim-
me kantautui matalataajuuksinen
kumahdus ja sitten pinosimme ne
uudestaan. Loppuillasta saunottiin
ja.
Pe: Hetken aamun päänsärkyepi-
demiaa vastaan taisteltuamme
päätimme ottaa viikonlopunalka-
jaisiksi hieman kevyemmin ja Ju-
hon & kumppanien suorittaessa
vaellustaan läksimme mekin Ylläs-
tunturia valloittamaan. Pateettisen
epäonnistumisen jälkeen kohen-
simme Luosulla patoa ja söimme
neljä ateriaa. Illemmalla saunottiin
ja nähtiin komeita revontulia, istut-
tiin nuotiolla sekä.

La: Lauantaina alkoi pohjoinen
kotimaamme tuntua liian pieneltä
meille joten menimme Ruotsiin.
Siellä ei kuitenkaan ollut aivan
yhtä hauskaa kun olimme kuvitel-
leet ja palattuamme ehdimme vie-
lä patikoida Äkäskeroa ja -saivoa
ihastelemaan. Loihdimme mitä
erikoisimmista ruotsalaisista
raaka-aineista [puikulaperunat,
sinappisilli, syltty] maukkaita ate-
raikokonaisuuksia kuten sylttyä
ja perunoita sinappisillillä. Sauna
maittoi muttei enää.
Su: Tulimme takaisin Tampereel-
le. Jätin tyynyni Luosuun eli tuo se
takaisin kun käyt siellä seuraa-
van kerran, kiitos. Paluumatkalla
vältyimme kiperästi rekkakuski-
en mielenosoituksilta ja poliisien
ylinopeussakoilta.

Kirjoittanut: Tatu

Loppuhuomautus: Jouduimme
poistamaan yksityiskohtia tal-
koista jottei juttu olisi vienyt lii-
kaa sivutilaa. Niitä voi tiedustella
puhelimitse ensi vuoden Syys-
kuussa klo 12-14.

LUOSUN TALKOOT 2000
13.-17.9.



12

Ah, mikä ihanuus. Silmissäni soi ja korviani kalvaa pelko
paremmasta huomisesta, kun talsin jonkun neron keksimää
‘vaellusta’ parhaimpien vihamiehieni kanssa kohti loistavaa
hyvin varusteltua lomakeskus Lihasulaa kohti. En voinut ajatella
muuta kuin Elviksen lauluja, kun laskeuduin köyden varassa
jotain ihmeen tornin reunaa alas. (Muistikatkos.) En tiedä miksi
olen rivissä. Levysoittimesta kuuluu outoa vipinää: luultavasti
lännenhenkistä humppaa. Päälläni on oudot jotenkin kasvoja
vasten lyödyt naurettavat lehmipojan releet. Kaikki muut
liikkuivat kankeasti rytminseassa itkeskellen, mutta minä kaiketi
muistelin haikeana lapsuuteni kesää, jolloin päässäni -
itseasiassa otsassani - silloin olleesta reiästä valui verta. Ihmiset
tuntuivat viihtyvän juhlissa, koska me muisteltiin, mitä edellis
iltana olimmekaan tehneet. No, mä henkilökohtasesti pilasin
Minnan operoiman leikin, jossa piti tehdä pyörä (toteemipaalu),
metsästää pupuja (pilata nakkikioski) ja tehdä kasvomaalauksia
(likaa). No, asiaan.
- Retki oli kiva, okei!
- Minulla oli kivaa, oh yeah?
- Tanssin Paranoidia.
- Söin maissituotteita.
- Lauloin karaookkea.

ArtturiArtturiArtturiArtturiArtturi

Kasukka “VJ”-kurssi
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"Mietteitä Pakasaivon reunalla: “Kaikkea ne lappalai-
set ja kaivinkoneet saakin aikaiseksi...”

"Julkujärven emäntä: “Missäs se poika on, joka tarvii
isomman lautasen.”

"“Alvin on islamilaisten jumala” (ote Käpytikka-var-
tion uskontokasvatuskeskustelusta)

"Minna muutti Karhun kadulle.

"Timo osaa ‘Master of the Universe’:n alkuhöpinät
ulkoa!?!?! VAU!!!

"Riitta Wallin ja Tiina Laine sen kun nuortuvat! Onnit-
telemme.


