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Talvi alkaa olla jo loppupuolella ja kevät aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta.
Muuttolinnut (kuten merimetso...) alkavat vähin erin palata Tampereellekin ja
karhut heräilevät talviuniltaan. Kalevan Karhut tosin eivät missään kohtaa
käyneetkään nukkumaan, vaan ovat painaneet täysillä koko talven. Ainakin
allekirjoittaneelle on riittänyt reissuja ja muita tapahtumia varsin mukavasti.
Viime viikolla oli Tampereen partiolaisten Napa-talvileiri, jossa varmasti nekin,
jotka sitä vielä eivät olleet tajunneet, huomasivat kuinka kaunis on talvinen
metsä. Metsä on hyvä paikka rauhoittua ja kerätä voimia mihin vuodenaikaan
tahansa, mutta talvella ainakin omasta mielestäni parhaimmillaan. Edes tuuli ei
suhise puissa niin paljon kuin kesällä. Kuuluu vain satunnaista linnunlaulua ja
muita kaukaisia ääniä. Öisin ei usein niitäkään.
Kuitenkin retkeily talvella on paljon vaativampaa kuin kesällä. Perus eläminen
vie paljon aikaa. Kun kesällä leiriytyy ja pystyttää laavun, voi nukkumaan
käydä saman tien. Talvella polttopuiden tekemiseen vierähtää kaksi tovia.
Kuusamon pakkasissa totesimme, että otsalampun päähän panemiseen saa
helposti kulumaan 15 minuuttia, kun johto on jäätynyt epämääräiseen myttyyn,
jota ei saa auki.
Mikä siis saa ihmisen lähtemään metsään elämään hankalasti, vaikka ei olisi
pakko? Ehkä juuri se. Paluu metsään on paluu olennaiseen elämän perusasi-
oiden äärelle. Lainaankin taasen erästä laulunpätkää:

Onko muuta kuin maa, joka antaa?
Onko muuta kuin luonto, joka elää?
Onko muuta kuin metsä, joka suojaa? Juhis
Ei muuta kuin maa!
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Epäkaupallisia tiedotteita
Oikaisu: Antti Lylyn puhelinnumero on 040-8373440 toisin

kuin viime Ällikässä virheellisesti kerrottiin.

Karhunpennut retkeilevät
Aitolahden vanhassa pappilassa 21.-23.3.

Kokouskutsu

Partiolippukunta Kalevan Karhujen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 30.3.2003 klo 18 toimistolla Väinölänkatu 26
Tampere.

Kokouksessa käsitellään:
1. Vahvistetaan tilinpäätös ja annetaan tili- ja vastuuvapaus

tilivelvollisille.
2 .Toimintakertomuksen hyväksyminen.
3. Muut kokoukselle tuodut asiat.

Tampere 28.2.2003

Kalevan Karhut
Hallitus

Kaupallinen tiedote
Pääsiäisreissuun Luosuun on vielä tilaa. Retken hinta on lippukuntalaisilta

150• ja muilta 170•. Paikan varaus retkelle varmistuu maksamalla
osallistumismaksu tilille: Mikko Pihlajamäki Nordea 114850-185892

Ks. tarkemmin Ällikkä 4/02 tai soita Juhikselle tai Pihlikselle
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Kun perjantai-ilta oli hämärtynyt sopivasti suunnistin vaikeakulkuisessa
maastossa (Väinämöisenkatu) Kalevan kirkolle,  johon kokoonnuimme intoa
puhkuen.  Kun nimenhuuto oli pidetty taapersimme bussille,  joka vei meidät
Aitolahteen.  Kaikkia vaaroja uhmaten hyppäsimme autosta ulos ja alkoi
raskas, mutta lyhyt taivallus vanhaan pappilaan, joka tuli olemaan tukikohtamme
viikonlopun ajan.

Asetuimme taloksi, levitimme puhtoiset lakanat sänkyihin ja tarkastelimme
ketä oli majoittunut samaan huoneeseen. Tuvan kuorsausryhmään tuli kuulumaan
tämän kisan ajan Vili, Late, Tapio, Visa, Mikko K., Elmo, Tuomo, Juuso ja
minä eli Mikko L. Pienen hengähdyshetken jälkeen ponkaisimme ulos leikkimään
kissaa ja hiirtä ja muita mukavia pelejä. Sitten sisälle nauttimaan lihapiirakoita
iltapalaksi. Iltaohjelma oli tällä kertaa syvällinen, juttelimme kaverin tärkeydestä
ja muistakin sosiaalisista taidoista. Johtajat toivottivat onnea huomiseen kisaan
ja sitten painuttiin unten maille.

KASUKKA PT 2003 24-26.1.
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Lauantaiaamu valkeni aivan liian nopeasti ja herätys oli kiduttavan
epäinhimmilliseen aikaan (olikohan se klo8?). Pyyhittiin unihöyhenet silmistä ja
puettiin päälle. Onneksi tarjolla oli mukavaa puuroa, joka onnistui karistamaan
viimeisetkin unen rippeet.  Sitten vain pakkaamaan kisavarusteita ja suksia.
Mentiin ulos “lämmittelemään” eli hypittiin ja yritettiin näyttää mahdollisimman
reippailta urheilijanuorukaisilta. Sitten vain sukset jalkaan ja kisa julistettiin
avatuksi. Kuuluin Team Mäyrään jossa lisäkseni olivat Juuso, Tapio, Visa ja
Late. Lämmittelyrastilla Late ja Visa väänsivät lusikat ja me muut värkättiin
sahalla ja puukoilla veitset.  Sitten taas sukset jalkaan ja päästiin hiihtämään
kohti ensimmäistä rastia.

Ensimmäiseksi testattiin kuinka hyvin osaamme partiomarssin. Tekstistä
puuttui sanoja ja meidän piti löytää ne. Eipä sitten muuta kuin hoilaamaan ja
muistelemaan niitä sanoja. Hyvin ne tuntuivat löytyvän.

Seuraavilla rasteilla saimme mm. tunnistaa tauteja, tehdä purilaat ja laittaa
ruokaa.

Viides rasti olikin sitten... Joonas ilmoitti rastilla, että nyt on pojat tiedossa
“paskainen homma.” Meidän piti tunnistaa eläinten ulosteita. Olihan sekin
kokemus ja itseasiassa aika mielenkiintoista.

V i i m e i s e n ä
tehtävänä oli sulattaa
jääkökkö. Viriteltiin
nuotio ja paiskattiin
kökkö kattilaan ja sitten
vaan keittämään.

Saimme suoritettua
rastit kunnialla ja
palasimme iloisina
miehinä takaisin
majapaikkaan. Sitten
saunottiin ja haudottiin
kipeitä lihaksia.

Iltaohjelma olikin
tällä kertaa moni-
puolinen. Esitimme
kukin ryhmä näytelmän.
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Meillä aiheena oli tietokilpailu. Kysymykset olivat hyvin kiperiä kuten: kumpi
tuli ensin, muna vai kana? Ilveksen näytelmä oli yliveto, hekottelen sille vieläkin.

Seuraavaksi käsittelyssä oli Thaimaa. Ensin kysyttiin tästä kaukomaasta
kysymyksiä ja sitten päästiin maistelemaan maan eksoottisia herkkuja. Tapiolle
kookosmaito taisi olla liikaa, hän yökkäili loppuillan pahaa makua pois
suustaan.

Seuraavaksi pääsimme etsimään Kasujen majasta pahvisia norsuja ja sitten
olikin iltapalan ja nukkumaan menon aika.

Kisat olivat kiva ja mieleenpainuva kokemus. Odotan innolla seuraavia
kisoja. Opin Juhikselta tärkeän jutun, jonka jokaisen pitäisi muistaa:Voitto ei
ole tärkeintä vaan vastustajan täydellinen nöyryytys!!!

Mikko Listo Kuvat: Minna  ja Tatu
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Ensimmäinen päivä
Aamu varhaisella (7.50) saavuimme  Vanhan kirkon eteen, siinä oli

tarkoitus kokoontua muistelemispäivän jumalanpalvelusta varten.
Jumalanpalveluksen jälkeen pakattiin kamat bussiin ja matka kohti Rajalaa
alkoi.

Rajalaan saavuttuamme kokoonnuimme järven jäällä, jonne oli pystytetty
lipputanko ja nostimme lipun ja jakauduimme savuihin, itse kuuluin Nuora-
savuun. Muita Nuoraan kuuluneita henkilöitä Visa, Elmo, Tuomo, Eero, Risto
savunjohtaja Santti (Tammero) ja yksi Ta-Lo vartio sekä yksi Te-Si vartio.
Myös Kotkista oli yksi vaeltaja nimeltä Jyri. Tämän jälkeen alkoi ankara leirin
rakennus; pystytimme kaksi puolijoukkuetelttaa ja teimme puita, näin saimme
ensimmäisen päivän kulumaan vallan leppoisasti.

Toinen päivä
Päivä alkoi herätyksellä noin kello 7.45 ja lipun nostolla kello 8.30, jonka

jälkeen oli aamupala. Tämän saimme nauttia jäisen kylmässä luokkahuoneessa.
Seuraavaksi ohjelmassa oli opetusta. Meidän savumme sai aluksi EA-opetusta
auto-onnettomuuden avulla. Auto oli ajanut kolarin ja matkustajille piti antaa
tarvittava ensiapu. Tämän jälkeen meille kerrottiin kuinka kaikki olisi pitänyt
tehdä.

Lounaan jälkeen opetuksessa oli vuorossa maastoetsintä. Harjoittelimme
sitä ensiksi jäällä. Piti saada harava pysymään kasassa ja suunnassa. Tämän
pieni muotoisen harjoittelun jälkeen siirryimme metsään, minne Mikko Ylivakeri
oli eksynyt ja hänet piti löytää. Tähän operaatioon ei mennyt kovinkaan kauaa.

Päivällisen jälkeen oli taas vuorossa puiden hakkuuta. Iltapalan jälkeen
menimme kaikki nukkumaan väsyneinä mutta varmasti hyvin onnellisina siitä
että saimme olla mukana Napa-leirillä.

Kolmas päivä
Savunjohtajamme Santin toimitettua herätyksen hän kertoi meille ilouutisen.
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- Tänään olisi ohjelmassa PT- kisat. Ja varusteluettelon löydätte tästä
keskisalosta. Pakatkaa suurin osa - tai mieluiten kaikki - tavarat ennen
aamupalaa. Lähtö on klo 10.00.

Tämä lausahdus aiheutti pienoista keskustelua ja sähellystä keskuudessamme,
mutta suuremmilta purnauksilta ja riehumisilta vältyttiin. Pakattuamme tavarat
ja syötyämme aamupalan oli kisan alkamisen hetki. Lähtö tehtävänä oli
kätevyys kuinkas muutenkaan. Tarkoituksena oli rakentaa jääkarhu varoitin,
johon kuuluui kolmijalka, rämiseviä peltipurkkeja ja kaksi kiilaa, joihin viritettiin
naru noin 15cm päähän maasta. Muina rasteina oli muun muassa eläinten
tunnistusta ja suunnistusta, myöskään unohtamatta ruoka ja EA rasteja.
Vartiomme piti myös suoriutua eri löytöretkeilijöistä ja heidän kohteistaan ja
kulkuvälineistään.

Kisan jälkeen pääsimme nauttimaan Rajalan laadukkaasta korsusaunasta
ja ravitsevasta päivällisestä. Illala oli ohjelmassa joka iltainen iltaohjelma ja

iltapala. Pitipä siinä vielä vartionjohtajien
piipahtaa yhteisessä VJN:ssä. Tämän jälkeen
pääsimme taas nukkumaan kaminan kohistessa
ja hehkuessa lämpöään teltan keskellä.

Neljäs päivä
Neljännen päivän tarkoituksena oli navan

valloitus ja se tulisi tapahtumaan päivällisen
jälkeen seuraavasti. Savujen piti toimia yhdessä
yhtenä joukkueena. Navan sai valloitettua vain
jos on oikeanlainen lippu. Tämä lippu piti savun
rakentaa vihjeiden avulla joita sai erinäisiltä
rasteilta jos ne suoritti oikein. Rasti tehtäviin
kuului seuraavia, jonkun vähintään 15-vuotiaan
piti kiivetä köysisillalta vihje, eskimonaista piti
auttaa perheongelmien ratkomisessa, lipputanko
tarvitsi pölliä yhdeltä rastilta. Tämä osoittautui
varsin haastavaksi hommaksi minulle ja
Visallekkin. Loppujen lopuksi se onnistui
neljännellä yrittämällä, tappioita oli tullut kolmen
menetetyn hengen verran.
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Kaikkien savujen saatuaan lippunsa valmiiksi alkoi ankara kilpajuoksu
kohti napaa. Tämän kilvan voitti Nöyhtä-savu.

Tämän ankaran navan valloitus operaation jälkeen oli leirin päättäjäiset
joiden jälkeen kaikki menivät nukkumaan entistä väsyneempinä mutta myös
entistä onnellisempina.

Viides päivä.
Aamu yö: Herään siihen että teltassa tuntuu yllättävän kylmältä verrattuna

muihin öihin, sitten tajuan että eihän kukaan ole kipinässä. Kiehisiä veistelessä
ja muutamia voimasanoja päästellessä satuin herättämään Visan ja Ta-Lo:n
vartionjohtajan Sonjan. Nämä kaksi uneliasta henkilöä ihmettelivät että miksi
ihmeessä teen kiehisiä keskellä yötä. Selvitin heille tilanteen samalla kun
sytyttelin kaminaa uudestaan palamaan ja potkiessani Elmoa kipinään. Aamulla
herättyämme savunjohtaja, Visa ja Sonja mainitsivat minulle ohi mennen
kiitoksensa kaminan uudestaan sytyttämisestä.

Aamupalan jälkeiseen leirin purkuun saimme käytettyä noin pari tuntia.
Jonka jälkeen oli lipun laskun aika. Lipun laskun jälkeen leirinjohtaja Kalle
Martikainen sai kunnon lumipesun leiriläisten toimesta.

Kaiken tämän kokemamme jälkeen pakkasimme tavaramme bussiin ja
lähdimme kohti Tamperetta ja kotejamme.

Mikko Kivinen
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Lauantaina 1.3. Kalevan kirkolle kokoontui 16 Kalevan Karhua ja
Suuntatyttöä. Meille oli jätetty viesti: menninkäisestä ja kuunsirusta.
Mikä aisti oli menninkäiselle tärkeä. Seuraavassa viestissä meitä
kehotettiin etsimään hauen kulmahammasta, kotkan siipisulkaa ja
muitakin esineitä.

Matkustimme linja-autolla kohti Aitolahden vanhaa pappilaa.
Matkalla löysimme kulmahampaan, siipisulan ja punaisen
lumpeenkukan. Perillä meitä oli vastassa Kippara.

Ensiksi ulkona pääsimme kolkkaamaan jättioravia, osuminen ei
ollutkaan ihan helppoa. Sisälle päästyämme katselimme dioja. Tarina
oli Kolkkapoikien tarina. Siinä seurasimme nykysuomalaisten ja
vanhasuomalaisten seikkailua metsässä.

Syönnin jälkeen leikimme erilaisia leikkejä. Smedsin Olli näytti ja
kertoi meille erilaisista vanhoista pyyntivälineistä kuten jalkajousi ja
karhunraudat.

Iltapäivällä söimme käpykakkua ja onnittelimme Kipparaa
syntymäpäivän johdosta. Leikimme vielä Valehtelijoiden klubia
arvuutellen erilaisten vanhojen esineiden käyttötarkoitusta.

Ehdimme vielä leikkiä ulkona, kunnes oli aika lähteä kävelemään
kohti linja-autopysäkkiä ja palata kotiin.

Maria

Päiväretki
Aitolahden vanhaan pappilaan
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Maaliskuu
21.-23.3.
21.3.
25.3.
29.3.
30.3.

Huhtikuu
11.-13.4.
11.-13.4.
13.4.
16.-22.4.
17.-20.4.
26.4.

Toukokuu
2.-3.5
3.5.

4.5.
14.5.
17.-18.5.
21.5.

Kesäkuu
2.-8.6.
2.-8.6.
5.-8.6.

Heinäkuu
1.-31.7.
12.7.-1.8.

Elokuu
2.-10.8.

Toimintakalenteri
Kaka
TP
TP
HP
Kaka

HP, Koul.
HP, Vaelt.
Kaka
Kaka
TP
HP, Kilp.

Kaka
Kaka

HP
TP
HP, Kilp.
Kaka

Kaka
HP, Vaelt.
HP, Koul.

SP
Kasukka

Kaka

Karhunpenturetki
Vartionjohtajailta
Kevätkokous
Kevätkokous
Kevätkokous

Lippukuntaleirikurssi, osa 1
HOK-kurssi, osa 1
Johtajaneuvosto
Yllästoimikunnan pääsiäsireissu
Vartionjohtaja peruskurssi
Kevätpartiotaitomestaruuskilpailut (OrVi)

Suoritusreissu
Johtajaneuvosto + Saarijärven talkoot
 + K-riisi
Maakunnallinen partioparaati
Yrjönviesti-partiotaitokilpailu
Leon Lenkki (+PuSi)
Kevättapahtuma

Kesäleiri
KASA-vaeltajaleiri
Lippukuntaleirikurssi, osa 2

Explorer Belt -vaellus
Finnish American Scout Exchange

Johtajavaellus

AVP

Viiala
Toimisto

Lempäälä
Satakunta
Toimisto
Luosu

Pirkkala

Saarijärvi

Saarijärvi
Tampere
Tampere
Kuru
Luhtaanranta

Saarijärvi
Vaakaniemi
Lempäälä

Irlanti
Minnesota

Kolari



13

10.8.
23.-24.8.
25.8.
29.-31.8.

Syyskuu
5.-7.9.
5.-7.9.
5.-7.9.
14.9.
19.-20.9.
19.-20.9.
26.-28.9.
26.-28.9.
28.9.

Lokakuu
4.-5.10.
10.-12.10.
12.10.
17.-19.10.
19.10.
21.10.
21.10.
24.-26.10.

Marraskuu
1.11.
6.11.
9.11.
9.11.
15.11.
18.11.
22.11.
23.11.
29.-30.11.

Joulukuu
6.12.
6.12.
9.12.
14.12.

Kaka
TP
Kaka
HP, Vaelt.

Kasukka
HP, Vaelt.
TP
Kaka
Kaka
TP
TP
ViPePa
TP

SP
HP, Vartio
Kaka
HP, Koul.
Kaka
Kaka
TP
Kaka

TP
Kasukka
Kaka
HP, Supe
HP
TP
HP
Kaka
HP, Usk.

HP
TP
Kaka
Kaka

Johtajaneuvosto
Vartionjohtaja peruskurssi
Aloituskokous
Vaeltajatapahtuma Rollaattori

“Vj-kurssit”
HOK-kurssi, osa 2
Vartionjohtaja peruskurssi
Johtajaneuvosto
Eräpoikavaellus
“Lankku”-maastoleikki pojille
Sinikettu, retkeilyn peruskurssi
Viestikurssi
Harhahetki-kaupunkikisa

Syysmestaruuskilpailut
Vj-jatkokurssi
Johtajaneuvosto
Lippukuntakurssi
Saarijärven talkoot
Ursulakisa
Vaeltajien ja johtajien Pottukisa
Lippukunnan syysretki

TP-tournament jalkapallohaasteturnaus
Kasukkamessu
Johtajaneuvosto
Sudenpentutapahtuma
Synergiapäivä
Syyskokous
Syyskokous
Syyskokous
Aatehäppening

Itsenäisyyspäivän kunniakäynnit
Itsenäisyyspäiväjuhla
Lupauksenantojuhla
Johtajaneuvosto              Tsto

Toimisto

Kalevan kirkko

Satakunta

Toimisto

Kangasala
Tampere

Orivesi
Toimisto
VSP
Saarijärvi

Tampere

Toimisto
Kuorevesi
Tampere
Tampere
Tampere
Toimisto

Kalevankangas
Tampere
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 Rantakallio, jossa istuskella, ihmetellä, onkia, kulkea saunasta uimaan, katsel-
la järvelle, jossa lokit vahtivat poikiaan, lumpeet kelluvat, saari kutsuu käy-
mään.

 Mäntyjä kasvava järven pohjoisranta oli harvennushakkuun jäljiltä, kun sen
isojen kivien ryhmää käytettiin “neuvosten kivinä” Kalevan Karhujen vanhem-
painneuvoston kirjoittaessa vuokrasopimusta alueesta metsäyhtiön edustajien
kanssa. Uke oli silloin VN:n puheenjohtajana.

Lippukuntamme sai Saarijärven leirialueen käyttöönsä virallisesti kesäkuun
alusta 1967. Vuokranmaksuksi lippukunnan piti vuosittain tehdä 20 poikatyö-
päivää metsänhoitotyötä. Heti ensimmäisenä kesänä järjestettiin lippukunnan
leiri tällä omalla alueella.

Saunakämpän suunnittelu oli aloitettu jo keväällä, kun saatiin tietää, että paikka
oli luvattu Karhujen käyttöön. Kämpän tähden perustettiin samana keväänä
lippukunnalle äitikerho, joka ripeästi alkoi järjestää myyjäisiä ja muita rahake-

Saarijärven salomailla

Tämä porukka neuvotteli Saarijärven ensimmäisen vuokraspimuksen.
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räystempauksia. Äitikerho myös rekisteröityi voidakseen olla kämpän laillinen
omistaja.

 Parissa vuodessa rahat ja rakennustalkoot oli järjestetty. Innokkaita ja
osaavia nuoria rakentajia riitti. Joku kuulemma käytti kahden viikon
kesälomastaankin kolme viikkoa  partiokämpän rakentamiseen. Saarijärven
saunakämpän vihkimisjuhlallisuudet olivat kesäleirin aikana 29.06.1969.
Vieraskirjan nimilistaa katsellessa voi todeta melkoisen joukon partiolaisten
vanhempia ja tukijoita taivaltaneen Karhunkatu-nimikilvellä viitoitettua
metsäpolkua kallioiden ja soiden kautta juhlimaan lippukunnan saavutusta.
Vaikutusvaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa silloinen Kalevan seurakunnan
kirkkoherra Paavo Viljanen vihki kämpän käyttöön.
Leirejä, vartioiden retkiä, johtajien lyhyitä iltapoikkeamisia, saunomista, kun-
nostustöitä ja paljon muuta erinomaista partiointia on merkitty muistiin kämpän
vieraskirjoihin.

 Järveäkin on tehokkaasti käytetty hyväksi. Useita veneitä on soudettu lop-
puun ja lippukunnan kaksi optimistijollaakin saivat tuulta purjeisiinsa Saarijär-

Aikoinaan aina 80-luvulle asti Saarijärveä on ylitetty myös lossilla, jolla
oli kaksi reittiä: nuotiopaikka - leiriniemi ja nuotiopaikka - kaakkoinen

niemi.
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vellä. Ainakin kerran on uudella lumettomalla jäällä järjestetty suuri rusettiluis-
teluilta. Musiikista huolehti jonkun  radionauhuri saaren rannassa. Potenssipal-
lo on ollut jokatalvinen huvi.

 Sittemmin erään partiopojan isä pelasti työpaikkansa laajennustontilta vanhan
ladon lippukunnalle lahjoitettavaksi. Hirret olivat liian hyviä poltettaviksi. Siispä
rakennettiin toinen kämppä. Taasen oli alle kaksikymppisten ikäluokka inno-
kasta ja rakennustaitoista. Nyt tehtiin jo muurattu piippukin. Uuden kämpän
vihkiäiset järjestettiin myös juhlallisesti kesäleirillä 17.06.1984. Tämän käm-
pän vihkijänä oli Kalevan seurakunnan kirkkoherra Voitto Voipio. Autoilla
päästiin jo lähemmäksi leirialuetta muutamia metsänpoistoon rakennettuja teitä
käyttäen.

Erilaisia telttavirityksiä ja leirirakennelmia on aikojen kuluessa alueella nähty.
Tietenkin myös keittiö- ja ruokailukatokset on pystytetty; kiinteinä rakennel-
mina kummastakin on pystyssä toinen versio. “Vetureita” on keittäjille muurat-
tu useitakin, viimeisin turbomalli kestänee jonkin aikaa.

Metsäyhtiöiden ryhtyessä myymään aiemmin vuokraamiaan alueita tuli ajan-
kohtaiseksi suunnitella Saarijärven alueen ostamista. Onneksemme osto oli
mahdollista lippukunnan, vanhempainneuvoston, Äitikerhon ja Ylläs-toimi-
kunnan yhteisvoimin. Nykyisin leirialueemme omistaa vuonna 1993 perustettu
Kalevan Karhujen Tuki ry.

Mahtavia muistoja, palaamaan vaativaa kaipausta ja kiitollisia tunteita leiripai-
kan olemassa olosta lienee kaikilla Saarijärvellä retkeilleillä Karhuilla. Mutta
älkää kertoko sitä nuoremmille, ettei heissä heräisi epäilystä, että retkeily olisi
jotenkin terveellistä, kasvattavaa tai hyödyllistä. Sanokaa jätkiksille vaan, että
on sikamakeeta, suorastaan sairaanhianoo, mennä Saarijärvelle.

Kippara
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Mitä tarvitset retkelle mukaan?
↓

1. Astia, josta juot
2. Tarvitset näitä silloin, kun vaatteesi ovat kastuneet
3. Tämä tarvitaan, että saadaan retkelle ostetuksi ruuat
4. Laitetaan makuupussin alle
5. Tänne kaikki retkitavarat pakataan
6. Veistellessä tarvitset tätä
7. Nämä tarvitset, että kätesi pysyvät lämpimänä ulkona
8. Laitetaan haavan päälle
9. Nämä tarvitset, että jalat pysyvät saappaissa lämpimänä
10. Tämän tarvitset ettei pää palele
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Tällä kertaa lippukuntalaisia vaivataan perinteisellä aseta
vaa’at tasapainoon -tehtävällä. Kysymmekin siis, mitkä
merkit kuuluvat alimmaiseen vaakaan kysymysmerkkien
paikalle.

  ♦♦  ?  ?  ?

Ratkaisu: 2 ristiä ja 1 ruutu

♣♦♥♠ ♣♣♥♥

♦♠♥ ♣♣♥♠

♣♣♣♠♠♠♠♠ ♦♥♥♥♥
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LYÖTY

Kirsti Nurminen
Koko nimi: Kirsti Kyllikki Nurminen
Ikä: 19 v. ja risat (504 kk)
Pituus: 168 nuorempana, 169 vanhempana
Paino: 78 (vuodesta 1958 lähtien)
Kengännumero: 10 (Brasilialainen tanssikenkä)
Saappaannumero: 41 (Nokia, Kontio)
Lempinimet: Kippara Kymmenen kiperää

Asema lippukunnassa: Grand old lady (suom. suuri vanha akka)
Suurin partiosaavutus: Suoritettu Gilwell, Kolmiapila ja Kolmiapila-Gilwell
Partiounelma: Kalevan karhut taas piirin suurin ja kaunein
Lempikirja: Kolkkapojan kirja
Paras lehti: Ällikkä, tietenkin
Hiusten pituus: Kuka vähän lyhentäis...
Tulevaisuus?: Kirkkohallituksen eläke
Viimeisin partiotapahtuma: Pentujen päiväretki
Toiveammatti: Toisen neljännesvuosisadan väitin, että arkkitehti, mutta

tämän kolmannen neljännesvuosisadan toive lienee kek-
sijä. Ensimmäinen palkallinen ammattini oli väliaikaisen
rappusiivoojan kesälomavuorottajan sijainen.

Terveisiä: Karhukoplalle

Pieni partiohistoria
Mahtuu valokuvina kahteen kaappiin, kunniamerkkeinä kolmeen

paitaan ja nallekarhuina pärekoriin.
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Tiesitkö tämän

Jo 5 cm paksu
kirkas teräsjää
kantaa ihmisen.

Jää on keskimääräistä hei-
kompaa mm. virtapaikois-
sa, karikoissa, siltojen alla
ja kaislikoissa.

Valkoisen jään tulee olla vähintään 10
cm paksua, ennenkuin jäällemenoa
kannattaa harkita. Keväiselle puikko-
jäälle ei kannata mennä ollenkaan.

Jään tiheys on
0,92 kg/dm³.
Se tarkoittaa
että litrasta jää-
tä tulee noin
0,92 litraa vet-
tä.

Tarvittaisiin vain
30 g  polttopuuta,
jotta saataisiin su-
lamaan 1 kg jäätä
0°C vedeksi.
Tämä tietysti ede-
lyttäisi, että kaik-
ki lämpö saatai-
siin talteen.

Ennen jää-
kaappien kek-
simistä jäätä
varastoitiin ke-
sän tarpeisiin
sahanpurujen
alle.

Jäällä voi hillitä
turvotusta.

Jäästä voi raken-
taa vaikka sau-
nan.

jääs-
tä



21

1§ Jussi ja Lotta menivät naimisiin. Onnea!

2§ Iloitse Suomesta -tempauksen (ent. Markkojen Metsästys) parhaat
myyjät olivat:

Elmo Kalvas 255 pistettä
Mikko McLean 194 pistettä
Eero Hakio 170 pistettä

Tuomo Pöyhönen 155 pistettä
Tapio Soukka 152 pistettä
Tuukka ja Topias Tolonen 291 pistettä

3§ Lamminpään Mikosta tuli Retki-lehden päätoimittaja. Kololle ei jostain
syystä ole vielä ilmestynyt vapaakappaletta.

4§ Onko Timo kuollut?

5§ Napa. -leirin desinfiointiaine saattaa aiheuttaa riippuvuutta.

6§ Onni Kullervo ja Anni Tellervo löysivät toisensa.

7§ Monella kasukka-johtajalla on strutsin sulka.


