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Lippukunnan 51. toimintavuosi
ja Ällikän 36. vuosikerta on alkanut.
Ensimmäiset 50-vuotisjuhlallisuudet
ovat jo takanapäin ja juhlaleiri
Ylläksellä alkaa ensi viikonloppuna.
Pääsiäisen hiihtoretki Ylläkselle täyt-
tää myös tänä vuonna pyöreitä, joten
juhlimisen aiheita riittää.

Tämä on Juhla-Ällikkä, mikä
näkyy paitsi sisällöstä, myös ulko-
asusta. Ensimmäistä kertaa Ällikäs-
sä on paperiversiossakin värilliset
kannet. Jutuista suurin osa on uusin-
toja menneiltä vuosilta. Ällikän jut-
tujen lisäksi mukaan on kelpuutettu
pari 60-luvun juttua Kalevan Uuti-
sistakin. Tosin eipä Ällikällä ja
Kalevan Uutisilla nimen lisäksi juu-
ri eroavaisuuksia ollut.

Alkuaikojen Kalevan Uutiset to-
sin olivat melko taajaan ilmestyneitä
tiedotuslehtisiä, mutta 60-luvun puo-
lessavälissä nykyinen malli reissura-
portteineen alkoi vakiintua. Samalla
lehden koko vaihtui A4:stä A5:een.
Vuonna 1971 uudistusmielinen toi-

mituskunta muutti lehden nimeksi
Ällikän. Nimen alkuperästä ja mer-
kityksistä ei ole tarkempaa tietoa,
vaikka sitä on kyselty niin Ällikässä
kuin Aamulehdessäkin helmikuun
17. päivä. Kielikello-lehden päätoi-
mittaja Eija-Riitta Grönros Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskuksesta to-
tesi Aamulehden jutussa, että ällik-
kä-sanalle ei löydy konkreettista
selitystä. “Ällikäksi on voitu sanoa
tyhmää ihmistä. Älli merkitsee älyä,
järkeä. Ällistyttää-verbi taas tarkoit-
taa hämmästyttää.” Oli miten oli, ei
nimi lehteä
pahenna, ellei
lehti nimeä.

Hyvää alka-
nutta juhla-
vuotta kaikil-
le!

Juhis
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Kokouskutsu
Partiolippukunta Kalevan Karhujen kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 19.3.2006 klo 18 toimistolla, Väinölänkatu 26, Tam-
pere.

Kokouksessa käsitellään:
1. Vuoden 2005 toimintakertomuksen vahvistaminen.
2. Vuoden 2005 tilinpaatoksen vahvistaminen ja vastuuvapau-

den myöntäminen.
3. Lippukunnan edustajien valitseminen toimintavuoden 2006

aikana järjestettäviin Hämeen Partiolaiset ry: n ja Tampe-
reen partiolaiset ry:n kokouksiin

4. Vuoden 2007 jäsenmaksun vahvistaminen.
5. Muut kokoukselle tuodut asiat.

Tampere 12.2.2006
Kalevan Karhut
Hallitus

Kalevan Karhujen Äitikerho ry:n toiminta-ajatuksena on
tukea Karhuja myös retkien ja leirien aiheuttamissa kustan-

nuksissa. Avustusta annetaan myös yksittäisille Karhuille.
Asiasta lisää voi tiedustella sähköpostitse

elisa.tuominen@luukku.com tai puhelimitse 040 - 7070 145.

Epäkaupallisia tiedotteita
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Ylläkselle pääsiäisenä
Kalevan Karhuejn Ylläs-toimikunta järjestää perinteisen laskettelu- ja
hiihtoreissun Ylläkselle 12.-18.4.2006. Retki soveltuu hyvin partiojohta-
jaikäisille, aikuisille sekä lapsille vanhempiensa mukana.

Lähtö Tampereelta keskiviikkona 12.3. kello 18 kololta Ilmarinkatu 37.
Paluu Tampereelle samaan paikkaan tiistaina 18.3. kello 06 mennessä.

Retken hinta on Karhuilta ja Kasuilta 165 euroa, ja muilta 175 euroa.
Hintaan sisältyvät:

* Matkat Tampereelta Ylläkselle sekä kuljetus joka päivä kämpältä
rinteisiin.
* Majoitus Luosun pääpirtillä
* Aamiainen, päivällinen ja iltapala
* Sauna päivittäin

Paikan varaus retkelle varmistuu maksamalla osallistumismaksu tilille:
Kirsti Nurminen 573226-20118372. Maksutietoihin osallistujan nimi,
osoite ja puhelinnumero. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita
mahdollisista eritysruokavalioista. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä.

Majoituspaikkana on siis toissa vuonna omaksi ostettu Luosun pääpirtti,
joka tarjoaa viisikymmenluvun pihapiirin ja mukavuudet. Kämpällä ei ole
edelleenkään verkkovirtaa, vaan valaistus hoidetaan 12V akkuvirralla.
Pihapiirissä on ulkopuusee. Majoitustiloina on käytössä iso työmiesten
yhteismajoitushuone sekä pienempi hevosmiesten huone. Varusteiden
kuivaamiseen on käytössä erillinen kuivaushuone. Asukkaat huolehtivat
itse huoneittensa uunien lämmityksestä päivittäin. Isännät lämmittävät
saunan ja huolehtivat ison tuvan öljykamiinan lämmittämisen. Ruuat
valmistaa emäntä.

Löytöpalkkio on yhä voimassa. Sinä joka olet osallistunut retkellemme
aikaisemminkin, kun etsit uuden, ilmoittautuessaan nimesi ilmoittavan
osallistujan saat retkellä palautusta 10 euroa.

Lisätietoa reissusta saa matkanjohtajalta Kirsti "Kippara" Nurmiselta.
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 Lopullaan oleva vuosi 1966 on
ollut lippukuntamme juhlavuosi. Jok-
seenkin kymmenen vuotta sitten pe-
rustettiin Kalevan nuoreen seura-
kuntaan partiopoikalippukunta Ka-
levan Karhut. Kymmenvuotisjuhlat
vietettiin 20.11.1966 Sammon Yh-
teislyseossa.

Aina merkkipäivinä on tapana
muistella menneitä ja laatia suunni-
telmia vastaisten päivien varalle.
Olen itse niin nuori ”Karhu”, vasta
vajaat kaksivuotias, että minun taak-
sepäin katselullani ei liene muiste-
loarvoa, joten tyydynkin vain tähyi-
lemään tulevaisuuteen.

Lippukuntamme on Suomen suu-
rimpia poikalippukuntia, joka tosi-
asia ei ole yksinomaan rintaaröyhis-
tyttävä asia. Nykyisin on lippukun-
tamme poikien määrän ja johtajiston
määrän välillä melkoinen epäsuhta.
Lippukuntamme tarvitsisi välttämät-
tä muutamia innokkaita partiojohta-
jia (nykyisin toimii vain kaksi, ei-
vätkä Kitti Jensen ja Jallu Jalava
niin hyviä miehiä kuin ovatkin
kahdestaan pysty ”kesää tekemään”).

Toinen huolestuttava asia on se, että
vartionjohtajina toimivat pojat yrit-
tävät väen väkisin siirtyä heti 15
vuotta täytettyään eräpoikiin. Tämä
on mielestäni kieroontunutta ajatte-
lua. Ei ole mitään mieltä siinä, että
joudun nimittämään vartionjohtajik-
si 12 tai 13-vuotiaita, II luokan juuri
suorittaneita, vartion muiden jäsen-
ten ikätovereita, jotka ovat tiedoissa
ja taidoissa vain kielenmitan edellä
alaisiaan. Vartiohan on lippukunnan
perusyksikkö, jossa pojille opete-
taan kaikki ne tiedot ja taidot, joita
jokainen poika partiopolullaan tar-
vitsee. Näin ollen vartionjohtaja on
se henkilö, jonka vastuulla on poi-
kien koulutus ja myöskin viihtyvyys
lippukunnassa. Näen vartionjohtajan
lippukunnan avainhenkilöksi ja edel-
lytän näin ollen, että hän on tiedois-
sa ja taidoissa huomattavasti johdet-
taviensa yläpuolella ja lisäksi muu-
taman vuoden heitä vanhempi.

Toivon myöskin vanhempien ta-
holta lisääntyvää aktiivisuutta, on-
han sentään kyse juuri teidän pojis-
tanne ja työstä heidän hyväkseen.

Kalevi Mäkinen
lippukunnanjohtaja

UUSI KYMMENVUOTISTAIVAL
ALKAMASSA
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Julkaistu aiemmin Kalevan uutisissa 2 / 1968



Julkaistu aiemmin Ällikässä  1971

Ilmoitus
Ällikästä
2 / 1976





Julkaistu aiemmin Ällikässä 3/1982
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Mitä saadaan aikaan, kun kolme
väsynyttä VJ:tä ja yksi (1) 1ippu-
kunnan tulevaisuus menevät / käs-
ketään leirille Kuruun erätaitoja opis-
kelemaan. Tämä on kertomus lähes
kaikesta tapahtuneesta lähes oikeas-
sa aikajärjestyksessä. Lue ja ylläty!
Kielioppivirheiden koko kirjo sil-
miesi edessä. Viihdettä yli 8-vuoti-
aille perheenjäsenille. (Tosikot äl-
kööt vaivautuko!)
Henkilöt - Characters
 Starring:
 Mike Pitkänen - Haukiluoman ram-
bo
 Jake Hyoty - “195cm”
 Peve “Rampo 5” Hämäläinen
 Conan Melanne (Konsta Airanne
suom. huom.) - 1ippuk:unnan tule-
vaisuus (ko)?

 Also Starring:
 - Hervoodin hukkia
 - 1 kpl Kalevan Nuori ????
 - Mettäpoikia
 - 1 kotka (HUOM! poikkeus: mu-

kava jätkä)
- Mauno Siivonen (Mukava BOSS)
- Joppe (2nd mukava BOSS)

 Special Guest Stars
- Jussi Lyly (ei kaivanne esittelyä)
- luontokuvaaja (joku Tensu kai...)
- MacGyver -Jaska (vuorikiipeilijä)
- Ppena (Ppp kasvaa pohojosee…)
- Metsänhoitotäti
- luonnontuntija-äijä
- ynnä muita henkilöitä, mutta kun
ei muisti oikein pelaa

Maanantaiaamun järkytys: Leiril-
le lähto, ja silti aurinko paistaa.
Omat ja vieraat ka mat survotaan
peräkärryyn ja muualle. Osa leiriläi-
sistä tungetaan pikkubussiin ja osa
Maunon “autoon.” Tärisyttävät ko-
kemukset alkavat. Mauno kuuntelee
lastenlauluja ja polkee ”autonsa”
konehuonetta. Idän ihme innostuu-
kin vinhaan vauhtiin kulkien tien
laadusta ja nopeusrajoituksista piit-
taamatta 60 - 105 km/h. Tämä nostaa
tutkivien journalistiemme mieliin
kaksi vaihtoehtoa:
a) Land Cruiserin mittari näyttää
väärin!
b) Land Cruiserin mittari näyttää
oikein!
(Asiasta jotain tietavat: Yst. vast.

Erä- ja Luontoleiri
eli

How to stay hungry
( ainakin jonkin aikaa )

5.6.-1l.6.I989
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täm. lehd. kontt. nimim. Ei kysyvä
ojaan kaadu, mutta Land Cruiser
kylläkin.)

Lisaksi totesimme, että jouset ovat
jäykät ja että:
a) katto on liian matalalla
b) journalistimme ovat liian pitkiä

Kaikesta huolimatta pääsimme
VIHDOIN perille mutta mihin?
Sitten seurasikin yllätysten sarja:
Yllätys 1. Kellot pois -luonnonmer-
kit tilalle
Ylläri 2. Epäinhimillinen ryhmäjako
Yllätys 3. Outoja majoitteita
Ylläri 4. Patoja ja kattiloita.
Yllatys 5. Mormuska kouraan ja
pyydystä itse ruokasi.

Illan mittaa mormuskaan tarttui
mm. Hernesoppapurkkeja, näkylei-
pää, teetä ja paljon (kalavale) kalaa.
Yöllä jotkut nukkuivat ja jotkut olivat
suihkussa / vesisängyssä. Niin se
sivistys on erämettiinkin saapunut.

Tiistaiaamu valkeni leiriläisille
vähän turhan varhain - n. klo 5.00.
Päivän mittaan keräiltiin rehuja ka-
lakeittoon ja kalasteltiin. Iltapäivällä
haettiin vastausta kysymykseen:
Luonto, onko sinne menemistä? Kyllä
on, totesimme, ja menimme kuvaa-
maan luontoa valokuvaajan johdolla.
Samaan aikaan puolet porukasta teki
1iistekatiskaa, joka ei koskaan tullut
valmiiksi. Iltaruoaksi pyydystimme
köyhän miehen ooppaheijaa. Sauna
lämpeni, mutta vain KARHUT us-
kalsivat sitä käyttää. Joki oli kylmä

jo valmiiksi ja sitäkin vain em.
henkilöt uskalsivat käyttää.

Keskiviikkona hommia riittikin.
Opittiin jousiammuntaa ja verkon-
kudontaa sekä jatkettiin liistekatis-
kaa. Hervoodin kuuluisa Risuparta-
Pena opetti koordinaatteja. (“Pp
kasvaa pohojosee, Ii kasvaa ittää. Pp
kasvaa ittää, Ii kasvaa eiku Pp...”)
Opimme ampumaan pommeja yhte-
näiskoordinaatiston avulla.

Illan ohjelmana oli vanhempien
vierailu leirillä. Vanhemmat lähtivät
aikanaan, ja heidän mukanaan häi-
pyi kolme (3) epämääräistä leiriläis-
tä. (“Heikot sortuu elon tiellä, Kar-
hut senkun porskuttaa...”)

Vielä myöhemmin illalla kuul-
tiin, että on lähtö ees. Meinaan
haikille. (Ja Karhuthan ei iman
saunaa 1ähde!! - Saunaa emme
saaneet ottaa mukaan, mutta saim-
me sentään käydä siellä ennen haik-
kia)

Haikin ohjelma:
Keskiviikon ja torstain välinen

yö: Kävelimme vähän. Aikanaan saa-
vuimme leiripaikalle Haukijärven
rannalle. Siellä viritimme 2kpl ET:itä
majoit-teiksi. (.Jaha, teitin ET:tä
taitaa olla vähän viritetty lain vas-
taisesti. Ja alaikaisinä vielä. Nyt
kuulkaa siirtyy Inter-rai1 -kortti
vuodella. Virkava1taa ei vastusteta
..)

 Torstai:
 Aamulla tehtiin donitsi (ei syö
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tävää, menee hyvä ET puhki).
Sitten käveltiin takaisin luonnontun-
tija-äijän kanssa vähän kierrellen ja
kaarrellen.

 Haikin jälkeen häipyivät muut
leiri1äiset Karhuja ja Kotkaa lukuun
ottamatta kaleeriretkelle Näsijärvel-
le Ppenan kanssa.

Ja tietysti illalla käytiin saunassa.
(”’Joo, siällä oli koko leiri yhdessä
saunassa. Mahtaa olla iso sauna...)

Perjantaina ajettiin jollekin rot-
ko-järvel1e harjoittelemaan vuori-
kiipeilyä alaspäin MacGyver-Jaskan
johdolla. Kaikki selvisivät hengissä.
Iltapäivällä ylitettiin joki köyttä pit-
kin saman miehen opastuksella.
Kaikki selvisivät kuivina. Metsähoi-
totäti kertoi meille metsätuholaisis-
ta.

 Illalla sitten tehtiin taulaa. Väsy-
mys yllätti ja sauna jäi väliin.

Lauantaina heräsimme vasta puo-
lelta päivin. Mauno toi leiriin aami-
aislounaan ainekset. Ja ruoka mait-
toi. Hieman myöhemmin alkoi lu-
vattu melontahaikki hieman supiste-
tussa muodossa. Lähdimme soutu-
veneellä & kanootilla Haukkajärven
beachille, jossa jäsenet esittivät
mallikkaita eskimokäännöksiä. Illal-
la luettiin erilaista kirjallisuutta mm.
Toimi Näin -kirjaa, jossa kerrotaan
esim. miten toimia, jos ulkoavaruu-
den olennot 1askeutuvat takapihal-
lesi .

Hyvin myöhäl1ä sitten saunot-

tiin.
Sunnuntaina noustiin siinä 10:n

maissa, purettiin leiri, ahdettiin
kamat pariin pakettiautoon ja läh-
dettiin Tampesteriin. Erä- ja Luon-
toleiri oli päättynyt.

Leiri pähkinänkuoressa
Kiitämme:
Maunoa
Beachia
Jussia
Loppu1eirin ruokia
Joppea
1:tä Kotkaa
Itseämme
Saunaa

Moitimme:
Land Cruiserin jousia
Penan risupartaa
A1ku1eirin ruokia
Te1ttojen vedenpitävyyttä
Huonoja i1moja
Kuivan koivupuun vähyyttä

Tutkivat journa1istimme:
Pekka Hämä1äinen ja Jarkko
Hyöty

PS.  Kuusenvuosikasvainmarme-
1aadi o1i hyvää!

Julkaistu aiemmin Ällikässä 3 / 1989
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Haikin suunnittelu oli aloitettu
hyvissä ajoin. Jo keväällä olimme
tulleet siihen tulokseen, että kesällä
mennään Kasujen kämpälle koko
leirin voimin tekemään vanhan hy-
vän ajan leirijäynä. Kesäloman alus-
sa pyöräilimme Markuksen kanssa
Valkijärvelle ideoimaan kuntokes-
kusta, jonka olimme päättäneet tyt-
töjen yleisen hyvinvoinnin turvaa-
miseksi rakentaa. Kun myöhemmin
kesällä selvisi, että myös Kasut olivat
samaan aikaan haikilla, alkoivat
suunnitelmat olla selvät.

Illalla yhdeksän aikaan pojat läh-
tivät marssimaan kohti Valkijärveä.
Minä ja Kippara kuljetimme autolla
tarvemateriaalin ( = huomattavan
määrän puuta ja työkaluja) kanto-
matkan päähän Kasujen kämpästä.
Liityin muuhun porukkaan Paalijär-
vellä, jossa pidimme palaverin.
Päätimme iskeä leiriin takakautta
mäeltä, jolla sijaitsivat Kasujen tel-
tat. Ainoa pieni ongelma oli Valki-
järveä vartiomaan jätetyt Pirkko ja
Sirpa, jotka päätimme teljetä kämp-
pään puuhastelujemme ajaksi.

Päästyämme tielle Kasujen leirin
taakse pysähdyimme hetkeksi. Minä,
Alvin ja Timo hiivimme vakoile-
maan leiriä. Totesimme telttojen
olevan tyhjiä, kuten pitikin, mutta
ongelman muodostivat leirin vahdit,
jotka juttelivat pihassa. Palasimme

tielle sumplimaan. Neuvonpidon
katkaisi tielle kääntynyt auto. Noin
sekunti sen jälkeen, kun havaitsim-
me kyseisen objektin, makasimme
kaikki metsässä tien vieressä. Auto
pysähtyi hetkeksi kohdallemme ja
kääntyi sitten takaisin. Jatkoimme
neuvonpitoa ja tulimme siihen tu-
lokseen, että pojat menevät nukku-
maan (Kasujen telttoihin) ja johtajat
jäävät odottamaan Sirpan ja Pirkon
nukkumaanmenoa. Toteutimme
suunnitelman, mutta koska kymme-
nisen metriä alempaa johtajateltasta
kuului Kasujen juttelua vielä aamu-
yöstäkin, päätimme mekin mennä
hetkeksi nukkumaan. Laskimme
levolle tien varteen.

Nukuimme hyvin parikymentä
minuuttia. Sen jälkeen heräsimme
auton ääneen. Tällä kertaa autoja oli
kaksi. Ne pysähtyivät kohdallemme.
Autoista tuli joitakin ihmisiä jotka
keskustelivat tiellä. Erotin ainakin
lauseen: ”Tässä niitä makasi ainakin
parikymmentä tyyppiä epämääräisis-
sä asennoissa tienvarressa.” Seuraa-
vaksi tajusin että minua osoitetaan
taskulampulla. Käydään seuraava
keskustelu.
- Täällähän näitä. Onkos täällä kaik-
ki hyvin?
- Joo muuten, mutta te herätitte
meidät

Kesäleirin haikki
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- Juhis, ne on poliiseja.
Tässä vaiheessa päätin pistää sil-

mälasini, jotka olin nukkumaan
mennessä laittanut turvaan lenkkari-
ni sisään, takaisin päähän.
- Me ollaan vaan partiolaisia ja
tultiin vierailemaan tänne sisarlip-
pukunnan leiriin.
- Jaa, no ei sitten mitään. Hyvää
yötä.

Poliisien lähdettyä nauroimme
puoli tuntia, mitä olisi sittenkin
pitänyt tehdä poliisien saapuessa.
Tulimme siihen tulokseen, että olisi
pitänyt juosta karkuun kovaa ja
katsoa, mitä tapahtuu. Sitten nukah-
dimme.

Viiden aikaan olimme jälleen he-
reillä. Emme viitsineet herättää
poikia, vaan ainoastaan Mikko, Eero,
Markus ja minä kävimme hakemas-
sa tarveaineet ja menimme kämpäl-
le. Kahden tunnin huhkimisen jäl-
keen oli ”Kasu Power House” val-
mis. Keräsimme tavarat sekä laina-
simme Kasuiltai kaasupulloa ja

enonheitintä, ennen kuin palasimme
mäelle leirin taakse. Herätettyämme
pojat hiivimme sadan metrin päähän
hakkuuaukealle keittämään aamu-
puuroa.

Syötyämme niukan, mutta maut-
toman (suola unohtui), aterian jäim-
me odottamaan. Tovin kuluttua
kuului Kasu-leiristä ääniä ja päätim-
me mekin suunnata kulkumme sin-
ne. Kiersimme leiriin tien kautta,
mutta päätimme jättää ruuanlaitto-
välineistön toistaiseksi hakkuuauke-
alle. Leiristä löytyi joukko kummas-
tuneita ja nälkäisiä tyttöjä, joita lie-
västi harmitti ruuanlaittovälineistön
puuttuminen. Tovin päästä sekin kui-
tenkin löytyi yllättävästi ja päivän
ohjelma pääsi käyntiin.

Juhis

Julkaistu aiemmin Ällikässä 2 / 1999
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Toimintakalenteri 2006
Maaliskuu
8.3. SRK Köysityökurssi 2, osa 1
11.-12.3. SP SM-talvikisa Trombi, Etelä-Savo
12.3. Kaka JN
15.2. SRK Köysityökurssi 2, osa 2
17.-19.3. HP Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi
19.3. Kaka Kevätkokous
25.3. HP HP:n kevätkokous
30.3. TP TP:n kevätkokous

Huhtikuu
7.-9.4. Kaka Karhunpentujen kevätretki, Aitolahden vanha pappila
7.-9.4. YTP Sampokurssi, Varsinais-Suomi
7.-9.4. YTP Akelakurssi, Häme
7.-9.4. YTP Hankeohjaajakurssin II-osa, Satakunta
9.4. Kaka JN
12.-18.4. Kaka Ylläs-toimikunnan järjestämä pääsiäisreissu Luosuun
13.-16.4. TP VJ-kurssi
14.-17.4. Peruskoulujen pääsiäisloma
17.-23.4. Partioviikko
21.-23.4. Kaka Suoritusreissu
21.-23.4. YTP Lippukuntaleirikurssi, Häme
22.4. HP Kevätkisa “Wuorenvalloitus”, Toijala
22.4. HP Sudenpentujen kevätkisa
23.4. Partiolaisten kirkkopyhä
25.4. Kaka Yrjönpäivänjuhla

Toukokuu
vko 18 Kaka Ällikkä 2/06 ilmestyy
4.5. TP Suunnistusilta
7.5. HP Maakunnallinen partioparaati
9.5. TP Yrjönviesti
13.5. Kaka Saarijärven talkoot
13.5. SP JOTT - Jamboree On The Trail
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14.5. Kaka JN
18.5. Kasukka Sudenpentujen olympialaiset, toimintakausi päättyy
20.-21.5. HP Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa ja sininen ja punainen sarja
21.5. TP Kaatuneiden muistopäivä
27.5. SP SM-kevätkisa Poiskotti, Tampere
31.5. HP Viimeinen ilmoittautumispäivä syksyn kursseille

Kesäkuu
4.6. TP Puolustusvoimien lippujuhla
7.6. TP Johtajahuolto / kauden päättäjäiset / kesän aloitus (K-18)
10.-11.6. Kaka Johtajien melontaretki
11.6. Kaka K-riisi
15.-18.6. Kasukka Kasukka-kesäleiri

Heinäkuu
1.-2.7. Kaka Kesäyön vaellus
7.-9.7. Kasukka Kasukka-melonta
21.-25.7. HP Ilves 06 -rakennusleiri

Elokuu
26.7.-3.8. Hp Ilves 06 -piirileiri, Padasjoki
4.-7.8 Hp Ilves 06 purkuleiri
10.-13.8. TP VJ-kurssi
13.8. Kaka JN
23.8. Kaka Aloituskokous, syksyn toiminta alkaa
vko 35 Kaka Ällikkä 3/06 ilmestyy

TP Partiopäivä Viikinsaaressa

Syyskuu
1.-3.9. Kasukka “VJ”-kurssit
8.-10.9. SP Partiolaisten pyhiinvaellus
9.9. SP Suunnistusmestaruuskilpailut
10.9. Kaka JN
12.9. TP Aluetapaaminen
15.-17.9. TP + SRK Sinikettu
15.-17.9. TP + SRK Tulikettu
16.9. HP Leikkikurssi
22.-24.9. Kasukka Kasukka-Pt, Rajala
23.-24.9. HP Rastipäällikkökurssi
29.9.-1.10. HP Viestikurssi
29.9.-1.10. HP Partiolaisten ensiapukurssi
29.9.-1.10. SP Vaeltajatapahtuma 006
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Lokakuu
1.10. TP Harhahetki
6.-8.10. HP + TP VJ-jatkokurssi
6.-8.10. HP Laumanjohtajien peruskurssi
7.10. Kaka Saarijärven talkoot
8.10. Kaka JN
12.10. TP LJ-vihjeilta
13.-15.10. YTP Sampokurssi, Satakunta
13.-15.10. YTP Lippukuntakurssi, Varsinais-Suomi
14.-15.10. Kaka Karhunpentujen syysretki, Aitolahden vanha pappila
14.10. SP Valtakunnallinen sudenpentujen retkipäivä
15.10. Kasukka Kasukka-johtajisto, klo 16 Kalevan kirkolla
18.-20.10. SRK Seurakuntien sudenpentuleiri
18.-20.10.  Peruskoulujen syysloma
21.-22.10. SP JOTA - Jamboree on the Air
21.-22.10. SP JOTI - Jamboree on the Internet
21.-22.10. SP SM-syyskisa “Karhunkierros VIII”, Satakunta
25.10. Kaka Ursulakisa
27.-29.10. Kaka PPO-reissu
27.-29.10. HP K-15 vaeltajatapahtuma
29.10. HP HP:n syyskokous

Marraskuu
1.11. TP

Pottukisa 3.-5.11. HP
Laumanjohtajien peruskurssi
5.11. Kaka Syyskokous
7.11. TP Sampo-vihjeilta
12.11. Kaka Äitikerhon Isänpäivälounas
12.11. Kaka JN
18.11. HP Sudenpentutapahtuma, Pälkäne
20.11. TP TP:n syyskokous
28.11. Kaka Lupauksenantojuhla

Joulukuu
vko 49 Kaka Ällikkä 4/06 ilmestyy
6.12. TP Itsenäisyyspäiväjuhla
6.12. TP Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuus
10.12. Kaka J-riisi
15.12. HP Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään -06 kursseille
24.12. Kaka Karhutunturin joulupukkipalvelu
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Tuoreampia tapauksia
Talviuni

Kuten aina ennenkin pyöreitä vuo-
sia täyttäessään, Karhut järjestivät
keltaisen sarjan talvikisat helmikuun-
ensimmäisenä lauantaina. Kipakasta
pakkasesta (noin -20° C) huolimatta
lähes kaikki ilmoittautuneet pentu-
eet saapuivat paikalle. Kilpailun
reittiä jouduttiin tosin lyhentämään
ylenmääräisten keskeytysten ehkäise-
miseksi.

Kisaorganisaatiossa oli mukana
noin 60 henkilöä. Aktivijohtajien
lisäksi mukana oli muun muassa 30
Karhukoplan jäsentä 5 äitikerholais-
ta ja kymmenkunta Suuntatyttöä.

Järjestelyjen lisäksi Karhuilla oli
vahva edustus myös kilpailun puo-
lella. Kontionpojat sijoittuivat lop-
putuloksissa 34. sijalle ja Jääkarhut
loistavasti neljänsiksi. Yhteensä ki-
sassa oli mukana 64 pentuetta.

Toinen perinteinen Helmihiihto
suksittiin sunnuntaina helmikuun 20.
päivä Kaupin metsissä. Viime vuo-
desta tuttuun tapaan reitti kulki
Kaupista Niihamaan, paitsi konela-
dulla, myös pienemmillä metsäpo-
luilla.

Karhukoplan

tapaaminen

Talviunikisojen jälkimainingeis-
sa kokoontui Karhukopla Kosken-
tien saunalle muistelemaan mennei-
tä skä vaihtamaan kuulumisia. Pai-
kalla oli kolmisenkymmentä entistä
ja nykyistä Karhua sekä joitakin
Suuntatyttöjä. Läsnäolollaan tilai-
suutta kunnioitti mm. viisi kappalet-
ta lippukunnanjohtajia ensimmäisestä
nykyiseen. Laajamittaisimman edus-
tuksen paikalle oli saanut Lordit-
vartio.

Varsinaisen tapaamisen jälkeen
olleet jatkot kestivät myöhäisiltaan.
Joku pidemmältä tullut taisi jopa
yöpyä kololla.

Matkan varrella ihmeteltiin mm.
eläinten jälkiä ja puulajeja sekä tie-
tysti paistettiin lettuja.

Osallistujamäärältään Helmihiih-
to oli kasvanut viime vuodesta nel-
jänneksellä. Viidestä hiihtäjästä kaksi
oli vartiolaisia ja loput johtajia.

Helmihiihto
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Episodi 2: Eksyksissä

Tapahtui viimekerralla: vartio
lähti veneilemään Näsijärvelle kohti
Isosaarta. Kesken matkan nousi
myrsky. Myrskyn mentyä ohi, vartio
tajusi veneen ajautuneen kauas pois
reitiltä – he olivat eksyksissä! On-
neksi vartiojohtajalla oli retkeilijän
käsikirja mukana…

Käytettävät sanat:
Odysseija, erätoveri, maatila

Retkeilijän käsikirjan sivulta 284
löytyi kuin löytyikin pätevältä kuu-
lostava ohje eksymistilanteen varal-
le: ”Ota rauhallisesti”. Tästä roh-
kaistuneena vartionjohtaja Matti
hidasti veneen vauhtia löysäämällä
purjeita, kaivoi repustaan eväsleivät
ja suklaalevyn ja sanoi leikkisästi
vartiolaisilleen: ”Ei edes tarujen
Odysseija olisi jaksanut purjehtia
ilman kunnon välipalaa.” Niinpä
koko vartio piti pienen syömätauon
ja jutustelivat hieman niitä näitä.

Tauon jälkeen tilanne ei tun-
tunutkaan enää niin pelottavalta ja
ajatuskin kulki vikkelämmin. Matti

kävi noutamassa merikortin veneen
kajuutan hyllyltä ja vartio alkoi
yksissä tuumin tutkiskella sitä.
Merikorttihan on kartta merestä tai
järvestä, ja siihen on merkitty niin
turvalliset väylät kuin vaaralliset
karikot ja matalikot. Ainut ongelma
oli enää se, että heillä ei ollut
hajuakaan siitä, missä he olivat…

Yhtäkkiä Ville, nuorin vartiolai-
nen, ehdotti, että he yrittäisivät
muistella milloin he viimeksi olivat
olleet varmoja sijainnistaan. Tähän
veljekset Viljo ja Martti yhteen
ääneen hihkaisivat muistavansa, että
tasan tunti sitten he olivat ohittaneet
sen niemen, jossa heillä oli ollut
erätoveri pystyssä vartion retkellä
e d e l l i s k e v ä ä n ä .
Martti muisti myös,
että kyseinen leiri-
paikka oli jonkun
suuren maatilan
mailla.

Pihlis

Seuraava kirjoittaja: Timo Bee
Käytettävät sanat: säde, pakki, par-
mesaanijuusto

Vartion kesäretki
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Julkaistu aiemmin
Ällikässä 11 / 1979
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Julkaistu aiemmin
Ällikässä 1 / 1994
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Koko nimi: Elmo Tatu Samuli Kalvas
Syntymäaika:  19.12.1991
Pituus: 170 + n cm
Paino:  55 + N kg
Kengännumero:  45
Saappaannumero: myös 45
Lempinimet:  Ei mulla oo (varmaan) lempinimiä...

Kymmenen kiperää:
1. Asema Lippukunnassa: Saukko-vartion vartion-

johtaja
2. Viimeisin partiotapahtuma: vartion kokous
3. Partiounelma: Hmm... Jotain suurta
4. Suurin partiosaavutus: Vartionjohtajaksi pääseminen
5. Suosikkiyhtye: Freedom Call
6.. Hiusten pituus: 32 cm
7. Opiskelupaikka: Sammon yläaste
8. Toiveammatti: Suomen kuningas
9. Paras lehti: Ällikkä tietenkin
10. Tulevaisuus?: Ehkä semmoinenkin tulee

Pieni partiohistoria
Elmo liittyi Kalevan Karhuihin ensimmäisellä luo-
kalla Kivisen Marian vetämään laumaan. Vartioura
alkoi Ileksessä, josta Elmo siirtyi Mäyrä-vartioon.
Viime syksynä Elmo aloitti vartionjohtajan uran.

Elmo Kalvas
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1§ Talviunen tulostoimisto: kaikki mitä et halunnut tietää Excel-
taulukkolaskennasta!

2§ Maalaisserkku, joka liittyi yhdistykseen vuonna 1957, antoi mak-
karoita saunalle sen verran runsaasti, että niillä ruokitaan vielä
talvileirikin.

Silppusäkin satoa vuosien varrelta:

3§ Bulmagulman vastaus: Ällikkämiehen optimaalinen työteho olisi
500 halkoa tunnissa (1994)

4§ Tampereen nuorisotoimiston L- ja P-vikaiset konekirjoittajat huom!
Sana on PartioLIPPUkunta!!!! (1991)

5§ Uusi ennätys! Valkeajärveltä kävellen Saarijärvelle ajassa 49.23.08
(1985)

6§ Ei ole perää, että karhut olisivat hävinneet verenluovutuskilvan.
Meiltä ei pyörtynyt kukaan (1977)

7§ Entisellä päätoimittajalla on tätä nykyä koira. Tosiaan, koiruus ja
toimittaja kuuluvat yhteen. Hyvä Teppo!
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KALEVAN KARHUT

VIRKAILIJAT PUH.NUMEROT
lpkj Antto Hautamäki 050-5607764
lpkj:n apulainen Juhis Pietilä 040-7267030
sihteeri Maria Kivinen 040-7629810
epoj Timo Bredenberg 050-3654384
epoja Visa Saaristo 040-5399659
ppoj Mikko Pihlajamäki 050-4861444
ppoja Mikko Kivinen 040-8281160
kpoj Päivi Sokura 0400-856465
Karhunpojat, lj Mikko Pihlajamäki 050-4861444
Karhunpojat, lj Stasi Muhametshin 040-7592930
Kontionpojat, lj Maria Kivinen 03-3635791
Jääkarhut, lj Risto Koskensilta 040-7210957
Jääkarhut, lj Timo Bredenberg 050-3654384
Ilves, vj Mikko Kivinen 040-8281160
Ilves, vj Vili Nissinen 044-3300387
Mäyrä, vj Visa Saaristo 040-5399659
Mäyrä, vj Eero Hakio 040-7760544
Saukko, vj Tuomo Pöyhönen 040-8618921
Saukko, vj Elmo Kalvas 050-3421709
toimiston hoitaja Antto Hautamäki 050-5607764
rahastonhoitaja Virpi Kiviniemi 03-2552109
päätoimittaja Joonas Kirsi 050-3465048
kokki Vili Nissinen 044-3300387
elmo Stasi Muhametshin 040-7592930
paavo Risto Koskensilta 040-7210957
netti Mikko Pihlajamäki 050-4861444
ahti Kari Koivuluoto 0400-919673
apuahti Mikko Kivinen 040-8281160
talkkari Visa Saaristo 040-5399659
aslak Juhis Pietilä 040-7267030
yllästmk.puh.joht. Christian Jensen 0400-654503
F-kuski Pasi Lehtinen 040-5451556
KV-asiamies Mikko Lamminpää 050-3558492
Kasukka-yhteyshenkilö Minna Pihlajamäki 040-5966460
Karhukoplan muori Kirsti Nurminen 040-5402792
äitikerhon puh.joht. Mirjami Pietilä 03-2558141
srk:n partiotyöntekijä Kati Arppe 050-3131474
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VARTIOT
ILMARINKATU 37 B

ILVES TI KLO 19.00 - 20.00
MÄYRÄ MA KLO 19.00 - 20.00
SAUKKO TO KLO 17.00 - 18.00

LAUMAT
KALEVAN KIRKKO

KONTIONPOJAT KE KLO 18.15 - 19.15
KARHUNPOJAT MA KLO 18.00 - 19.00
JÄÄKARHUT KE KLO 18.00 - 19.00

KALEVAN KARHUT VERKOSSA:

KALEVAN KARHUT:
http://www.lpk.partio.fi/hp/kaka/

KALEVAN KARHUJEN TUKI RY:
http://members.surfeu.fi/kalevankarhujentuki



Lähettäjä:
Partiolippukunta Kalevan Karhut
Väinölänkatu 26, 33500 Tampere


