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Syksy alkaa hitaasti, mutta etelä-
suomalaiseen tapaan perin epävarmas-
ti, kääntyä talveksi. Ällikkä on muu-
taman viikon myöhässä, mistä pahoit-
teluni.

Edellisen Ällikän ilmestymisen jäl-
keen on taas ehtinyt tapahtua paljon..
Kesä kului retkien ja leirien merkeissä
ja syksyn viikoittainen toimintakin on
ollut käynnissä jo hyvän aikaa.

Muiden jo hiljalleen aloitellessa
syksyn aherrusta kulutin elokuulle jä-
tettyä kesälomaani kuljeskellen Muot-
katuntureilla. Yksin vaeltamisessa pa-
rasta oli, ettei tarvinnut (eikä voinut)
ottaa vastuuta mistään muusta kuin
itsestään. Toisaalta kukaan muukaan ei
voinut ottaa vastuuta minusta, joten
olin autuaallisen omillani. Kokeilemisen
arvoista, jos retkeilykokemusta on riit-
tävästi ja uskoo pärjäävänsä oman
päänsä kanssa kahdestaan jonkin ai-
kaa. Reissun jälkeen sen kanssa tulee
toimeen erinomaisesti.

Normaalioloissa täysin vastuutto-
maksi ei voi heittäytyä. Yksi partioi-

hanteistakin on tuntea vastuunsa ja
velvollisuutensa. Vastuuta partiossa
pyritäänkin jakamaan jo melko nuore-
na. Tänäkin syksynä uudet johtajat
aloittivat vartioiden vetämisen, mikä on
jo varsin suuri vastuu. Ajallisestikin se
kestää useampia vuosia. Ryhmien
vetämisen lisäksi erilaisten tapahtumien
järjestäminen on aina jonkun vastuulla.
Jollei vastuuta oteta, mitään ei tapahdu.

Lippukunnanjohtaja Pihlajamäki on
siirtymässä muihin tehtäviin tämän vuo-
den jälkeen. Tässä Mikolle vielä eri-
tyiskiitokset. Mikko otti vuosituhannen
alussa lähes tyhjän päällä roikkuneen
lippukunnan hyvin haltuunsa ja hoiti
vastuunsa ja velvollisuutensa hienosti.
Kukas rupeaisi hommaan seuraavaksi?

Joonaksen lähdettyä sotaväkeen otti
allekirjoittanut taas väliaikaisesti ohjat
käsiinsä Ällikän osalta. Koin sen
velvollisuudekseni.

Hyviä lukuhetkiä sekä antoisaa
talvea toivottaa Juhis.
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Kalevan Karhut 50 v.
Retket, joista ei puhuta..
Luosun matkat...
Saarijärven kämppien rakentaminen...
Aaltosenkadulta Ilmarinkadulle...
Näsijärven hiekkasärkät...
Fordson...
Ja mitä vielä...

Karhukoplan (= täysi-ikäiset entiset ja nykyiset Kalevan Karhut avec)
tapaamista vietetään lauantaina 4.2.2006

Karhukoplan voimin järjestetään Hämeen Partiolaisten talvikisoissa keltainen
sarja eli sudenpentujen kilpailu. Kisan aihe on nukkuva karhu ja kilpailun
nimi Talviuni –06. Karhukopla on järjestänyt samalla nimellä ja aiheella kisat
jo vv. 1986 ja 1996.
Saunailta vietetään pt-kisojen jälkeen klo 18 – 22 Koskentien saunalla.
Ohjelmassa saunomista, makkaran paistoa ja lippukunnan historian ja
muistojen keräilyä.

Toivoisin, että tarttuisit tilaisuuteen ja suunnittelisit sekä toteuttaisit omien
kalevankarhukavereittesi kanssa jonkun rastitehtävän sudenpentujen kisoihin.

Mitä hauskaa juuri teidän nykyisillä mahdollisuuksillanne voisi järjestää
sudenpentujen partiotaitokilpailussa? Mihin mielikuvituksenne eksyy karhun
talviunessa?
Tuleva tapahtuma on Etelä-Hervannassa, maasto-osuus Myllyvuorella. Lasten
kilpailumatka on n. 4 km kävelyteitä ja umpihankipolkuja. Päivän pituudeksi
tulee suunnilleen klo 9 – 15. Järjestäjillä tietenkin hiukan enemmän. Mukaan
odotetaan 300 – 500 lasta.

Jos kohdalle sattu joutilaita pikkutavaroita  lapsille palkinnoiksi, niitä tarvittaisiin
paljon.
Kerrothan mahdollisimman monelle vanhalle karhulle kisoista ja varsinkin
saunaillasta.
Odottelen syyskuun aikana innostuneita vastauksianne kisoja tekemään.
t. Kippara puh. 040 540 2792
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Isänpäivälounas 13.11.2005

Kalevan seurakuntatalolla Väinölänkatu 26
Kattaukset kello 12.00 ja 14.00

Aikuiset 15 euroa
Nuoret 7-17 v. 9 euroa

Lapset alle 7 v. ilmaiseksi
Ennakkoilmoittautumiset 10.11 mennessä

puh. 040 589 7435 tai 255 8141
Järjestäjä Kalevan Karhujen Äitikerho ry

Tuki ry:n jäsenmaksut
Ällikkä saapuu ja Saarijärvi on käyttettävissä (paitsi maksamalla Suomen
Partiolaisten jäsenmaksun Kalevan Karhujen jäsenenä) myös maksamalla

vuosittaisen kannatusmaksun Kalevan Karhujen Tuki ry:lle tilille
127730-115384. Vuonna 2006 kannatusmaksu on 13,90 euroa.

Varsinaisen jäsenen maksu on 27,85 euroa ja edut kuin lpk:n jäsenellä
(paitsi ei tietenkään SP:n etuja).

Talvileiri
Vartiolaisten talvileiri on Luosussa hiihtolomalla. Leirille tulee hintaa noin

100 euroa lähtijää kohti. Hinta tarkentuu, kun budjettia saadaan mietittyä
hieman tarkemmin ja nähdään, mihin suuntaan esim. bensan hinta kehittyy.

Hätäisimmät voivat tiedustella leiristä Juhikselta.
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ILVES 06
Kaikkien hämäläisten piirileiri

Ensi kesänä riennetään koko porukalla hämäläisten piirileirille. Tarukselta tuttu
paikka Padasjoella on valmiina ottamaan vastaan 2500 leiriläistä ja ulkomaiset
vieraamme. Ilves 06 on reilu metsäleiri. Se tarjoaa jokaiselle kaikkea: perinteistä
ohjelmaa ja paljon uutta opittavaa. Leiriaika on 26.7. – 3.8.

Kaikki karhut asuvat Ilveksellä omassa turvallisessa savussa. Leirillä juhlitaan
myös Karhujen 50-vuotisjuhlia. Kysy johtajaltasi Tassu-twisteriä, jota pelaamalla
opit uutta Ilveksestä. Jos lähdet leirille sisarustesi kanssa, saatte sisaralennusta.

Ilmoittautumislomakkeen saat Hämeen Viestin välissä. Täytä ja palauta se
johtajallesi 14.2.2006 mennessä. Lomakkeen voit saada myös netistä tai
johtajaltasi.

Sudenpennut
oma leiri 26.-29.7.

Vartiolaiset
reilu viikko mahtavaa ohjelmaa
eritasoiset haikit

Vaeltajat
puolet ajastaa toimit palvelutehtävissä
ja puolet ohjelmassa, tarjolla on jopa
pj-kurssi

Johtajat
tarjolla on monipuolisia työtehtäviä,
kursseja ja johtajaohjelmaa

Perheet
perheleiri isille, äideille ja alle 10-
vuotiaille

Vanhemmat ja kaverit
vierailupäivä 29.7.

Leirimaksu
sudenpennut 50 •
muut 120 •

Rakennus- ja purkuleirille osallistuvat
saavat 5 euroa alennusta leirimaksusta
jokaista talkoopäivää kohti.

Lisätietoja saat johtajaltasi ja leirin
nettisivuilta:www.hp.partio.fi/ilves
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-myyntituotteet 2005

Adventtikalenteri 5 euroa
Suomen Partiolaisten
perinteinen adventtikalen-
teri, jossa on mukana
kuusi lahjapakettikorttia.
Kalenteri ja kortit on
pakattu muovikelmuun.

Taitekorttipakkaus 5 euroa
Viisi erilaista Virpi Pekkalan
piirtämää hauskaa joulukorttia,
joissa on mukana kirjekuoret.

Itsenäisyyskynttiläpaketti 5
euroa
Kaksi sinivalkoista laadukasta
pöytäkynttilää pahvisessa
paketissa, joka henkii itsenäi-
syyspäivän tunnelmaa.

Joulukynttiläpaketti 5 euroa
Kaksi joulunpunaista laadukas-
ta kynttilää, jotka tuovat
kotiin juhlan tunnelmaa.
Pakattu jouluiseen pahviput-
keen.

Pinssiheijastin 2 euroa
Pieni pyöreä heijastin pinssikiin-
nityksellä. Kuvana Hämeen
Partiolaisten ilves-tunnus.

Joulukorttisarja 2 euroa
Viisi yksipuoleista joulukorttia,
joiden taiteilijoina ovat Reija
Virtanen, Leena Sarparanta ja
Erkki Lietzen.

Partio-Scout -heijastin 2 kpl 5 euroa
Perinteinen heijastin pimeän syksyn
turvaksi. Pakkauksessa on kaksi kampanja-
logolla varustettua heijastinta sekä narut
ja hakaneulat. Tämän vuoden uutuustuo-
te!

Jousiheijastin 5 euroa
Suosittu heijastin, joka kääriytyy
itsestään esim. käden ympärille.
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Keväiset suunnitelmat Luosun pää-
pirtin kesän talkootöistä menivät uusik-
si, kun selvisi, että Lapin ympäristö-
keskus kartoittaa suojelemisenarvoisia
rakennuksia ja että saatamme saada
EU-rahaa kämpän kunnostukseen.
Luosun Pääpirtti osoittautui ainoaksi
Kolarin kunnassa säilyneeksi viipale-
parakiksi - kenties jopa ainoaksi koko
Lapissa. Niinpä emmealkaneet tehdä
päärakennukseen peltikattoa, joka
myönteisen tukipäätöksen jälkeen olisi
jouduttu purkamaan, emmekä huopa-
kattoa, johon kielteisen tukipäätöksen

tultua ei olisi ollut varaa. Saunan katto
sen sijaan uusittiin elokuussa käyttäen
perinteistä kolmiorimatekniikkaa. Myö-
hemmin syksyllä päärakennus vielä
suoristettiin ja perustukset korjattiin.

Jos parakkimme saa myönteisen
avustuspäätöksen, saatamme saada
puolet kunnostuksen kustannuksista
Ympäristökeskukselta. Päätös avus-
tuksen saamisesta saadaan huhti -
toukokuussa.

Teksti: Juhis
Kuva: Kippara

Huopaa paikoilleen.  Saunan kattoa uusimassa Juhis (vas.), Stas, Risto ja Olli.

Luosussa tapahtuu
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Tuuli puhalsi metsissä, kanjoneissa
ja hiisien vuorilla. Se puhalsi läpi ajan,
läpi ulottuvuuden. Se ei ollut alku,
mutta tämä on alku. Alku, joka kertoo
kuinka se kaikki alkoi.

Ensimmäisen luokan suorittajat saa-
puvat 3.8. klo 17.30  Sorilaan bussin
28 pääte pysäkille. Kuitenkin koulut-
tajat tulevat paikalle n. 30 min. sovittua

myöhemmin. Ensimmäisen luokan suo-
rittajien lähdettyä paikalle saapuvat muut
vartiolaiset. Heillä on edessään mah-
tavaakin mahtavampi kesävaellus Saa-
rijärven kämpälle. Ensimmäisen luokan
suorittajat ottavat apostolinkyydin ja
kävelevät kohti rastejaan, mutta rasti-
henkilöt ovat taas viivästyneet sovitusta
ajasta ja suorittajien matka viivästyy.

Ritareita Saarijärvellä
Kesäleiri 2005
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Rastilta lähdettyään suorittajilla on
kourassaan yöpymispaikan toimintaoh-
jeet. Järven rannalla he pystyttävät
majoitteen ja alkavat etsiä ruokasäk-
kiä, jonka pitäisi olla piilotettuna jon-
nekin sinne. Pimeän jo laskettua suo-
rittajat makoilevat huterassa suojas-
saan piilossa luonnon elementeiltä, kun
Risto, tuo kieroilija, tulee paikalle ker-
toen, että oli unohtanut ruokapussin
autoon. Aterian nautittuaan he panevat
makuulle ja antavat yön langeta täy-
dellisesti ja päästää yöeläimet saalista-
maan.

Aamulla herättyään suorittajat päät-
täivät ottaa ohjat käsiinsä ja lähteä
kämpälle. Kun vartiolaisetki olivat

saapuneet sinne, he lähtivät pystyttä-
mään telttojaan näiden kanssa. Teltto-
jen tultua valmiiksi he paneutuivatkin
taas yöpuulle, antoivat yön laskeutua
ja jälleen yön saalistajat pääsivät met-
sästämään.

Monien ritaritestien jälkeen leiriläi-
sistä oli muovattu rehellisyyden ja
muiden hyveiden toteuttajia. Viimeinen
testi oli ovella: Musta Ritari. Jokaisen
ritarin oli kuljettava ritarin tie ja koh-
dattava sen päässä Musta Ritari. Ri-
tarikokelaat nikkaroivat monia puolus-
tuksia Mustaa Ritaria vastaan leirin
aikana.

Ritarileiri oli todellinen idea, ajatteli
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oli täällä kouluttamassa muita ritareita.
Illalla Musta Ritari hiipi leiriin ja

Valkoinen kohtasi hänet. Tulen loimus-
sa kuningas ajatteli, kuinka ironinen oli
totuus, jonka Valkoinen Ritari oli pal-
jastanut hänelle. Musta Ritari olikin
ollut Valkoisen veli... Musta ja valkoi-
nen ... Valkoinen ja musta... Elämän
totuuksia mietiskellen kuningas vajosi
uneen. Viimeisenä leiripäivänä leiriläiset
pakkasivat varusteensa ja lähtivät kohti
kotiaan. Sumusta he tulivat kuten enkelit
auttamaan Saarijärven kuningaskuntaa
ja sumuun he palasivat kun vaara oli
eliminoitu. tämä ei ole loppu, mutta
loppu se kuitenkin oli...

Teksti: Elmo
Kuvat: Timo Bee
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KASUKKA �VJ��kurssit

” Vj”–kurssit pidettiin Aitolahden van-
hassa pappilassa kanadalaisten vierai-
den kera. Pappilaan saavuimme per-
jantaina Ursulalla, jonka kyydissä olin
minä, Kivinen, Kake ja muutama ka-
nukki. Pappilassa oli aluksi ulko-ohjel-
maa kuten saappaanheittoa ja hiihtoa,
koska Suomessa olemme. Sen jälkeen
olikin jo kauan odotettu sauna. Kana-
dalaisten kanssa sitten hipsimme kohti

Pättiniemen saunaa. Riisuutuminen
kävikin odotettua luontevammin ja
saunaan kaikki meni ihan alasti. Muu-
taman löylykuupallisen jälkeen alkoi
ala lauteilta kuulua pientä valitusta
vaikka lämpöä ei ollut juuri mitään.
Kun kerta Suomessa olemme niin
päätimme saunoa oikein olan takaa.
Aloimme lappaamaan vettä kiukaalle
niin, että jotkut suomalaisetkin alkoivat
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irvistellä tosin ylälauteilla. Sitten päätin
armahtaa kanadalaisia ja ehdottaa ui-
maan menemistä. Odotetusti alasti ui-
maan menosta tulikin vähän kummas-
telua. No, siihen emme voineet muuta
Kivisen kanssa todeta, että ketään ei
kiinnosta Suomessa jos uimme alasti ja
se on aivan normaalia. Tähän kanada-
laiset totesivat, että ”OK, but you go
first!” Emme voineet muuta kuin nau-
rahtaa ja avata saunan ovi ja juosta
laiturin päähän ja hypätä järveen kuka
milläkin uimahypyllä. Itse hyppäsin pom-
min. Kanadalaiset tulivat kuitenkin reip-
paasti perässä.

Ensimmäisen sauna-
session jälkeen oli ilta-
palaa suomalaisteeman
mukaisten asujen kera.
Naposteltavan ohessa
oli perinteisiä lavatans-
seja opettajana Kippa-
ra. Illan aikana levyjä
soitteli Dj timobee. Mu-
saa sitten tulikin laidas-
ta laitaan, Teräsbeto-
nista Faithlesiin.

Ilta eteni tanssates-
sa ja herkkuja napos-
tellessa. Savukonekin
oli, mutta se vuosi niin
pahasti, että se joudut-
tiin hylkäämään.

Aamulla herättiin
reippaina niin kuin aina
tällaisen yön jälkeen.

Aamupalan jälkeen oli ulkona ohjel-
maa. Poni leikki ja rakastatko minua
tulivat ainakin tutuiksi kaikille. Jotkut
kanadalaiset olivat todella taitavia sa-
nomaan ”I love you. Could you smile
to me?”, mutta eihän heistä tietenkään
ollut vastusta suomalaisille.

Lauantaina myös askartelimme suo-
malaisen partiolaisen näköiset jääkaa-
pin oveen magneetin. Pappilasta pois-
tuimme vanhempien kyydeillä kotiin.

Teksti ja kuvat: Visa
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Perjantai 16.9.2005
 Kurssin kokoontumispaikkana oli jo-
tostien varressa oleva risteys, jonne
kurssivartioita alkoi hiljakseen saapua
kello 18:00. Karhuista paikalle tuli yksi
kokonainen kurssivartio, joka käsitti
allekirjoittaneen lisäksi Eeron, Elmon
ja Tuomon. Kun kaikki olivat saapu-
neet paikalle, aloitettiin yhteisten tar-
peiden, kuten esimerkiksi leiriruokien
jako ja kerrottiin 1. päivän määränpää,
joka oli Heramajärvi.

Saavuttuamme Heramajärvelle mei-
tä opetettiin tekemään kunnollinen nuo-
tionpohja. Lisäksi tehtävänä olut ma-
joitteen pystytys, jossa me nukkui-
simme seuraavan yö.

Lauantai 17.9.2005
Aamulla herättyämme huomasimme,
että taivaalta satoi vettä, joka muuttui
pian lumeksi. Aamiaisen syötyämme
lähdimme haikille, jonka maali oli
Saarijärvi. Pitkin matkaa oli ripoteltu
rasteja, jotka käsittelivät mm. en-
siavunantokoulutusta ja jokamiehen-
oikeuksia. Haikin keskellä oli tietysti
ruokarasti, joka sijaitsi Norojärvillä.

Saavuttuamme Saarijärvelle oli
tehtävänä majoitteen pystytys ja tä-
män jälkeen tehtiin päivällistä ja puo-

Sinikettu-erätaitokurssi
16. - 18.9.2005

lukkapiirakkaa. Puolukat olimme ke-
ränneet matkan varrelta. Kun olimme
syöneet, olikin ilta jo pimentynyt ja
pikku hiljaa ryhdyimme nukkumaan.

Sunnuntai 18.9.2005
Päivä alkoi tavalliseen tapaan herätyk-
sellä ja aamiaisen laitolla, jonka jälkeen
purimme ET:n  ja pakkasimme kamat.
Tämän jälkeen ohjelmassa oli vielä
koulutusta retkellä käytetyistä vaatteis-
ta. Sitten lähdimme kohti Tamperetta.
Ainakin allekirjoittaneen mielestä kurs-
silla tuli opittua paljon uusia asioita.

Teksti: Antto    Kuva: Juhis
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Ensimmäisenä päivänä lähdimme
noin kuuden aikaan bussilla kohti
Rajalan kämppää. Saavuttuamme ma-
joittauduimme huoneisiin ja tehtiin sitä
ja tätä leikittiin ja muuta.

Seuraavana aamuna heräsimme noin
puoli kahdeksan maissa ja menimme
lipunnostoon, syömään ja pakkasimme
tavarat kisaan joka alkoi 9.30.
Ensimmäisenä tehtävänä oli kätevyys
kätevyyden jälkeen lähdimme kävele-
mään seuraavalle rastille. Yhdellä ras-
tilla pääsimme hiihtämään maastossa,
joka  oli hieman hankalaa. Seitsemän-

Kasukka-PT
nellä rastilla pääsimme valmistamaan
ruokaa lohesta ja perunoista josta tie-
tysti tuli erittäin hyvää. Iltaa kohden
alkoi hieman väsyttämään ja hirvikär-
päsiä tuntui olevan joka paikassa.
Rajalan kämpälle päästyämme saimme
kunnon ruokaa ja menimme saunaan.
Saunan ja syönnin jälkeen alkoi ilta-
ohjelmat, iltaohjelmien jälkeen menim-
me syömään iltapalaa ja oli iltahartaus.
Seuraavana aamuna saimme nukkua
hieman pidempään.

Teksti: Eero
Kuva: Visa



16

Miltei neljä kuukautta sitten pieni
joukko karhuja ja tyhjä joukko suun-
tatyttöjä päätti yhdistää voimansa ja
lähteä melomaan Pälkäneen suunnalle
kokeneen melontakonkarimme Mikko
Lamminpään johdolla. Melontaretken
aloitimme juomalla pullakahveet Kai-
vannon kioskilla. Sää oli mitä suotuisin
melonnalle vaikka Antto maalailikin
mitä kauhistuttavimpia kauhuskenaari-
oita 1 m/s tuulesta. Lukuunottamatta
kanoottimme kaatumista, mitään pahaa

ei tapahtunut, enkä edes tavanomai-
seen tapaani pudottanut silmälasejani
järven syvimpään kohtaan. Vatteet,
teltta ja erinäiset muut esineet saatiin
kuivaksi yöpymispaikallamme, eikä
kukaan tainnut vilustua. Mikä parasta,
paikallinen valokuvaaja taltioi ikimuis-
toisen veteenpulahtamishetken.

Seuraavana päivänä päätimme jat-
kaa melomista. Meloimme raivokkaas-
ti mm. Pälkäneen keskustan läpi ja
tulimmepa päihittäneeksi moottorive-

 Kasukkamelonta
8-10.7.2005
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neellä liikkuneet nuoretkin.
Toisen yön vietimme Mallasveden

rannalla Äimälässä, jonne olimme saa-
neet yöpymisluvan maatilan isännältä
Olli Klemola. Äimälässä vierailimme
isännän rauhoittamalla metsäalueella,
jossa kasvoi mm. todella komeita
vanhoja kuusia. On hienoa että Suo-
messa, jossa on paljon metsiä yksityis-
omistuksessa, edes jotkut jättävät
metsänsä luonnolliseen tilaansa ja an-
tavat näin tärkeän panoksensa lajien
monimuotoisuuden säilymiselle. Lahoa-
va metsä on ehkäpä taloudellinen me-
netys ihmiselle mutta korvaamattoman

arvokas monelle maastamme häviäväl-
le lajille.

Loputkin reissusta meni kaikin puolin
hyvin ja jälleen kerran tuli todistettua
että melonta on varsin mukava tapa
liikkua luonnossa. Luonnosta voi siis
nauttia myös ilman ekosysteemin tuho-
amista.

Teksti ja kuvat: Timo Bee

Lisätietoa lippukuntamme kanoo-
teista voi tiedustella Mikko Lammin-
päältä.
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Toimintakalenteri
Marraskuu
2.11. TP Pottukisa

4.-6.11. HP Laumanjohtajien peruskurssi, Toijala

6.11. Kasukka Kasukka-johtajisto

10.11. Kasukka Kasukka-messu

12.11. HP Sudenpentutapahtuma, Mänttä

13.11. Kaka Isänpäivälounas

13.11. Kaka JN

15.11. HP Ansiomerkkiehdotukset partiotoimistoon

18.-20.11. HP Partiojohtajien peruskurssi, Hämeenlinna

18.-20.11. SP Partiotaitokilpailujen johtajakurssi

20.11. Kaka Syyskokous

22.11. TP TP:n Syyskokous

26.11. HP HP:n syyskokous, Tampere

30.11. Kaka Lupauksenantojuhla

Joulukuu
1.12.- HP Ollin kilpa

3.-4.12. HP LARP Vaeltajatapahtuma

viikko 49 Kaka Ällikkä 4/05 ilmestyy

6.12. TP Itsenäisyyspäiväjuhla

6.12. TP Itsenäisyyspäivän kunniaosoitustilaisuus

9.-11.12. HP Partiojohtajien peruskurssi V osa 2, Hämeenlinna

11.12. Kaka JN + J-riisi

15.12. HP Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään -06 kursseille

24.12. Kaka Karhutunturin joulupukkipalvelu
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Alla näet tulitikuista rakennetun täh-
den. Koeta saada tähti muuttumaan kuu-

deksi salmiakkikuvioksi muuttamalla kuu-
den tulitikun paikkaa.

Oikean ratkaisun löydät kololta.
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Eero Hakio

Koko nimi: Eero Leo Tapani Hakio
Syntymäaika: 13.12.1992
Pituus: Varmaan 174 cm tai jotain...
Paino: 62 kg
Kengännumero: 43
Saappaannumero: varmaan sama
Lempinimet: Sanotaan Eeroksi

Kymmenen kiperää:
1. Asema Lippukunnassa: Mäyrän VJ.
2. Viimeisin partiotapahtuma: vartion kokous
3. Partiounelma: päästä lippukunnanjohtajaksi
4. Suurin partiosaavutus: vartionjohtajaksi pääseminen
5. Suosikkiyhtye: Rammstein
6.. Hiusten pituus: lyhyet, just kävin parturissa...
7. Opiskelupaikka:  Sampola
8. Toiveammatti: juristi
9.Paras lehti: Ällikkä
10.Tulevaisuus?: opiskelu

Pieni partiohistoria
Liittyi vuonna 2002 Mäyrävartioon, jossa tänä
syksynä yleni vartionjohtajaksi.
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1§ Pääpirtin pöydällä käyttivät vm -51 partiopojat pelikortteja.
Palautui mieleen tosiasia: on ihan omat KaKan p....housusäännöt.

2§ Mikko ja Minna menivät naimisiin. Ä-toimitus onnittelee.

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

AVUSTI LUOSUN TALKOITA

TAMPERE
(03) 277 2500

KANGASALA
(03) 277 2555

LAHTI
(03) 526 2600

TUUSULA
(020) 778 9060

HTTP://WWW.HRK.FI


