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Vielä ehdit mukaan!
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Lippukunta vuokraa Luosun
kämppää Ylläksellä. Hinta on
talvisaikaan alkaen 8 euroa / hlö
/ vrk ja kesäaikaan alkaen 6 euroa
/ hlö / vrk. Lippukunnan jäsenet
pääsevät vieläkin halvemmalla. Yli
20 hengen ryhmät neuvotellaan
erikseen. Tilaa riittää noin 50:lle
hengelle. Varustelu on 50-luvun
tasoa.

Tiedustelut:
 Jaakko Kuningas 045-1336451
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Kisan aloituspaikalla Tenniskeskuk-
sella piti olla lauantaiaamuna jo kello
10, joten ei kai mikään ihme, että
saimme mukaan vain vähän kilpailijoi-
ta. Onneksi paikalle saapui kaksi Kasu-
tyttöä, joiden kanssa muodostimme
yhdessä KärppäMyyrä-vartion. Olim-
me ainoat seikkailijat kisassa. Lisäksi
kisaan osallistui kaksi osavartiota
Karhujen Lumikko-tarpojavartiosta.

Lähtökätevyystehtävä oli nimeltään
Strömsö, ja siinä meidän täytyi tehdä
kolmijalkainen jakkara. Teimme hökö-
tyksen. Toinen tehtävä oli Alueuutiset,
ja siinä piti tunnistaa aidot uutiset
hämyuutisista. Kolmas tehtävä oli Kova
laki, ja siinä piti osata jokamiehenoi-
keuksia. Neljäs tehtävä oli nimeltään
Selviytyjät aiheenaan laavun pystytys.

Ruokarasti pidettiin Niihamassa, ja
tehtävän nimi oli Junior MasterChef.
Keitimme ruokamme trangialla. Sääli
tuomareita, jotka joutuvat sitä maista-
maan.

Seuraava tehtävä oli Avara luonto,
jossa bongasimme lintuja. Sing along
-rastilla tunnistimme ja lauloimme par-
tiolauluja.

Amazing race -rastin skippasimme
vahingossa ja päädyimme suoraan
Minuuttipeliä-rastille. Toiseksi viimei-
sellä rastilla kokeilimme makuaistejam-
me Madventures-tehtävässä, ja lopuk-
si hypimme maaliin Tuuri-tehtävän
myötä.

Hauskaa oli.

Teksti: Petja & Co

Kasukka-PT “Teeveestä
tuttu” 29.9.2012
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“Sunnuntaiaamu. Kello on 10.00.
Olen yksin Ilmarinkadun kolon park-
kipaikalla. Odotan pakettiautoa, joka
tuo tarpeellisia tavaroita.”

Kun pakettiauto vihdoin saapui,
menin itse toiseen autoon ja lähdin
kohti Saarijärven parkkipaikkaa. Siellä
kävelin rantaan, kohtaan jossa on vene.
Pakkasin veneeseen enimmät tavarat
ja se lähti lipumaan järven yli. Itse
menin kävellen kämpälle.

Kämpällä otin tikapuut ja kiipesin
ensi Uuden ja sitten Vanhan kämpän
katolle lakaisemaan ne havunneulasis-
ta. Sitten menin puhdistamaan saunan
padan hormia noesta.

Seuraavaksi otin monta säkillistä
pahviroskaa ja poltin ne vanhassa

polttotynnyrissä. Sitten söin hernekeit-
toa ja cocktailpiirakoita. Ruuan jälkeen
menin kasaamaan halkoja, joita pilk-
koontui samaan aikaan. Sitten oli
vuorossa jälkiruoka: pipareita, pullaa,
piirakkaa ynnä vaniljakastiketta.

Menin vielä kasaamaan loput halot
ja kamani. Lopuksi soudin tavaroiden
kera järven yli ja menin autoon, joka
toi minut kotiin.
…Tämä tarina on tosi…
…mutta eihän johtajia oteta lukuun

tarinaa kerrottaessa…
…eihän?

Teksti: Petja & Co.

Saarijärven talkoot
14.10.2012
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Muutoksia lippukunnan sähköpostilistoissa

Kalevan Karhuilla on käytössä kolme sähköpostilistaa eri käyttötarkoi-
tuksiin:

Listaa tiedotus@kalevankarhut.net käytetään yleiseen tiedottamiseen. Listalle
voivat liittyä kaikki Karhuista kiinnostuneet.

Tälle listalle voi lähettää viestejä vain osoitteista, jotka kuuluvat listalle.

Lista johtajat@kalevankarhut.net puolestaan varattu lippukunnan sisäiseen
tiedottamiseen. Listalle kuuluvat kaikki toimivat

johtajat.

Listan hallitus@kalevankarhut.net kautta voi lähettää viestejä lippukunnan
hallituksen jäsenille.

Sähköpostilistoja ylläpitää Mikko Pihlajamäki,
mikko.pihlajamaki@pp.inet.fi

Vanhat sähköpostilistat kalevan-karhut@googlegroups.com ja
kaka@lilja.partio.fi ovat poistuneet käytöstä.

Muutoksia Saarijärven kämpän

varauskäytännössä

Saarijärven kämpän varauksia hoitaa Janne Vuorinen, puh. 0500 730
666, janne.vuorinen@mp-pakkaus.fi. Varaustilanne on näkyvissä Karhujen
nettisivuilla osoitteessa http://www.kalevankarhut.net/leiripaikat/saarijarvi.html.
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Kokouskutsut

Äitikerhon vuosikokous 21.02.
Kalevan Karhujen Äitikerhon vuosikokous pidetään torstaina

21.02.2013 klo 18 Kalevan kirkolla salissa 7. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ja jutellaan partiosta.

Tervetuloa kaikki Kalevan Karhujen isät ja äidit!

Kalevan Karhujen kevätkokous 24.3.
Lippukunnan kevätkokous pidetään 24.3. klo 17 Ilmarinkatu 37 B

kerhohuoneessa. Asialistalla on sääntömääräiset asiat  sekä uudelleen
Kalevan Karhut ry:n perustamiskokous, koska rekisteröinti ei ole vielä

onnistunut.

Ilves13-piirileiri Evolla
25.7.-2.8.2013

Hämeen Partiopiirin Ilves13-piirileiri järjestetään Hämeenlinnan Evolla
25.7.-2.8.2013. Leiri on elokuva-aiheinen ja odotettavissa paljon erilaista

elokuva-aiheista ohjelmaa.

Leirin varsinainen ilmoittautumisaika on jo mennyt, mutta jälki-ilmoittau-
tuminen on mahdollista 15.3. asti.

Leirille saavat osallistua myös ei-partiolaiset, joten ota rohkeasti kaikki
sukulaiset ja kaverit mukaan, ja tule nauttimaan kesäisistä maisemista ja

hyvästä seurasta! Lisätietoa on saatavilla Stasilta ja osoitteessa http://
ilves.hp.partio.fi
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Toimintaa

15.-17.2. Loskanaskali-talviretki. Pihlis tietää.

21.2. Muisteluluistelu Pyynikillä kaikille! Kuuklaa Tampereen Partiolaiset!

9.3. Kalaretki  koko perheelle Pelisalmelle. Hiiri tietää.

23.-24-3. sudenpenturetki Päve tietää.

27.3.-2.4. pääsiäisreissu Ylläkselle Karhuille ja kaikille, varsinkin aikuisille.
Juhis tietää ja Jaska.

21.4. partiolaisten kirkkopyhä  ja tyttöjen ja poikien messu koko perheelle
Kalevan kirkko klo 10

23.4. Yrjön-päivän  tapahtuma Kalevassa

28.4. partioparaati  Hämeenlinnassa

4.5. tarpojien kevätkisa Lempäälässä

11.5. sudenpentujen kevätkisa Tampereella

19.5. talkoot Saarijärven leiripaikalla. Janne tietää.

vko 23 talkoot Luosussa Ylläksellä. Sibsi ja Juhis tietää.

25.7.-2.8. ILVES 13 –leiri Evolla. Vielä ehtii jälki-ilmoittautua! Katso leirin
nettisivut! Karhujen manageri on Stasi.
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Kalevan Karhujen toimisto Väinölänkatu 26
syksy 1966 – talvi 2013
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