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Tervehdys Kalevan Karhut! Ällikän
uusille lukijoille onnittelut Kalevan
Karhujen valitsemisesta lippukunnaksi,
jossa aloitatte partiouranne. Uusi toi-
mintakausi käynnistyi elokuun lopussa
ja karhujen jäsenmäärä lähes räjähti
käsiin. Karhuissa aloitti syksyllä 2013
runsaasti uusia sudenpentuja ja seik-
kailijoita. Molempien ikäkausien vah-
vuus on tällä hetkellä noin 15, joka on
suuri määrä pitkästä aikaa. Lippukun-
nan johtajan näkökulmasta lähimpiä
alaisia puuttuu kuitenkin paljon. Kar-
huissa on huutava pula innokkaista 15-
30 vuotiaista jäsenistä. Heitä tarvittai-
siin kaikkien ikäkausien johtajiksi.

Kalevan Karhut on hyvä paikka
rakentaa partiouraa, sillä karhuilla on
omasta takaa kaksi kämppää, joista
toinen sijaitsee pienen järven rannalla
Kangasalla ja toinen Kolarin Luosussa
Lapissa. Jos taas veri vetää enemmän
vesille kuin metsiin tai tunturiin vaelte-
lemaan, purjehdustakin voi harrastaa
Kalevan Karhujen purjeveneellä Ursu-
lalla, jonka kotisatama on Näsijärven
Santalahdessa. Tämä kaikki on mah-
dollistettu pitkäjänteisellä työllä ja si-
toutumisella partioharrastukseen. Ai-
kanaan juuri aloittaneista Kontionpo-

jista kasvaa vastuullisia ja taitavia joh-
tajia, jotka ylläpitävät partioperinteitä
ja opettavat retkeilytaitoja eteenpäin
tuleville sukupolville. Olenkin monesti
kuullut sanottavan, että “Partio ei ole
harrastus, vaan elämäntapa.”. Tämä
pitää paikkansa, koska partiolaisen
yksi ihanteista “olla luotettava” pätee
jokapäiväiseen elämään. Partioharras-
tuksen muodostuttua elämäntavaksi,
siitä voi halutessaan tulla jopa jokapäi-
väinen työ aikuisena.

Syksyllä Karhuissa tapahtuu paljon.
Jokaiseen viikonloppuun saa halutes-
saan mahtumaan jotain partioon liitty-
vää. Kun tämä Ällikän numero julkais-
taan niin kaksi Kalevan suuntatyttöjen
ja karhujen yhteistä tapahtumaan
Kasukka-partiotaitokisa ja Kasukka
“Vj-kurssit” ovat jo takanapäin, mutta
paljon on silti edessä! Karhujen toi-
minnasta pysyt ajan tasalla seuraamalla
kotisivua www. kalevankarhut.net ja
Kalevan Karhujen Facebook sivua.
Toivotan itseni ja koko hallituksen
puolesta reipasta partiosyksyä kaikille
lukijoille ja nähdään partioharrastuksen
parissa!

Visa

Lippukunnanjohtajan
tervehdys
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Päivä 1, torstai 25.7.
Ensimmäisenä päivänä pystytimme tel-
tan, rinkkakatoksen ja kuivaustelineen.
Meidät sijoitettiin Warneriin, Helmin
syvänteeseen. Saimme “hienon” pinkin
tuubihuivin ja käsinauhan, joka ei lähde
irti.

Päivä 2, perjantai 26.7.
Toisena päivänä oli ohjelmassa Ihmei-
den tekijät -laakso ja päivä oli kuuma.
Teimme Sampo Haistelija -julisteen,
esitimme hypotermiaa, paransimme
haavoja ja teimme haavoja. Ennakko-
tehtävänä olleen kenkälaatikon tarkoi-
tuksena oli olla kamera, jolla tietenkin
otettiin kuvia.

Ilves13 the Movie
25.7.-2.8.2013
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Päivä 3, lauantai 27.7.
Kolmantena päivänä meillä oli Hoo2oo-
laakso, jossa oli tietenkin vesiaiheisia
aktiviteettaja. Ensin oli mutapainia ja
vesiliukumäki, ja sitten teimme vaap-
puavaimenperän. Lounaan jälkeen
ohjelmassa oli ilmapallossa örveltämis-
tä ja vesi-kunfua (oikeasti vesijump-
paa). Sen jälkeen harjoittelimme vaat-
teista vapautumista vedessä ja Petja
upotti housunsa. Ohjelman päätteeksi
kävimme saunassa ja suihkussa.
Päivä 4, sunnuntai 28.7., vierailu-
päivä
Joo, koska minulle ei tullut ketään
vierailemaan, oleskelin koko päivän
teltassa ja kylillä. Aika varhain Joel
liittyi seuraani ja vähän myöhemmin
Late häipyi seurastani. Mukava päivä
mutta vähän tylsä.

Päivä 6, tiistai 30.7.
Taas oltiin mukana ohjelmassa. Taisi
olla Sepeli, kyllä, se peli, tai siis
seikkailijapeli. Muodostimme Kärppä-
joukkueen ja saimme mukaan jotain
heeboja toisesta savusta. Jaa mitenkä
se Sepeli meni? No ensin piilotimme
aarteen ja löysimmekin sellaisen. Sitten
juoksimme pusikossa oppimassa asioi-
ta elokuvanteosta ja pääsimme vihdoin
syömään! Sitten meillä ei ollutkaan
enää puskajuoksua vaan saimme olla
leirialueella ja esim. tuhria toistemme
naamoja ja palkita itsemme rumilla
patsailla. Ai joo, olihan siellä myös

jotain kokkausta ja elokuvan kohtauk-
sen kuvausta viimeistä iltaa varten.

Päivä 7, keskiviikko 31.7. (vielä
kun muistaisi)
Tämä päivä oli sekä ilon että surun
päivä. Aamulla kaikki oli hyvin, pää-
simme Mäster Tseffi -ohjelmalaaksoon,
missä kokkasimme trangialla oman
lounaamme. Iltapäivällä oltiinkin sitten
karanteenissa…

Päivä 8, torstai 1.8.
Heräsimme karanteenissa, vatsatautie-
pidemia oli hyökännyt Warneriin. Jäim-
me valitettavasti pois Äksön-laakson
toisesta osasta, joskin pääsimme kyllä
myöhemmin olemaan Sherlokkeja. Il-
lalla oli Sampo-gaala, jossa katsottiin
elokuvaa.
Päivä 9, perjantai 2.8.
Koska olimme hengissä ja fyysisesti
terveitä, saatoimme lähteä busseilla
kotiin purettuamme savun rakennelmat.

Päivä 5, maanantai 29.7.
(Kuten tarkka lukija tai kuuntelija saattoi
huomata, tämä päivä jäi välistä.) En
muista paljoa, mutta olimme Mäk Kai-
vertamassa ja mahdollisesti myös
Äksönissä leikkimässä natseja ja muu-
ta mukavaa.

Teksti: Petja ja Late
Kuvat: Pihlis
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Kasukka-PT–kisa järjestettiin
Kaupin Ankkalinnassa lauantaina
14.9.13

Seikkailijoiden sarjaan osallistui
Karhujen Kärppä-joukkue kahdella
vartiolla. Sudenpentujen sarjassa oli
neljä pentuetta: kolme Suuntatytöistä ja
Karhujen Kontionpojat.

Pentueiden saattajina ja tehtävien
toimitsijoina oli useita vanhempia. Kii-
tokset heille ja kilpailijoille sekä suun-
nittelun hoitaneille partiojohtajille.

Teksti: Kippara
Kuva: Päve

Kasukka-PT

Kontionpojat ovat antaneet ensiapua polkupyörällä kaatuneelle Hessu Hopolle.
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Marraskuu

2.11. HP Superlauantai

3.11. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla

6.11. TP Pottukisa

9.11. HP Sudenpentutapahtuma Koskireissu Kangasalla.

Ilmoittaudu Pävelle

9.11. HP Tarpojien yhteiskuntakuntamajakka, Hämeenlinna

10.11. Kasukka Kasukka-isänpäivälounas, Kalevan kirkolla.

Ilmoittaudu Kipparalle

16.11. HP Sampojen toimintaturnee

16.11. HP Piirin syyskokous, Tampere

17.11. Kaka Lippukunnan syyskokous. Katso kokouskutsu.

22.-24.11. HP Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi, Ylöjärvi

23.-24.11. HP Rastipäällikkökurssi, Ylöjärvi

23.-24.11. HP Ensiapu II -kurssi, yli 17 -vuotiaille

22.-24.11. SP Pelastautumiskurssi

23.11. HP Talous- ja hallintokoulutuslippukunnille, Tampere

26.11. TP Tampereen Partiolaisten syyskokous

Joulukuu

1.12. Kaka J-riisi

1.12.- HP Ollin Kilpa -talviliikuntatapahtuma

5.12. TP PJ-gaala

6.12. TP Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet

Kalevankankaalla. Tule ilmoittautumattakin.

10.12. Kaka lippukunnan joulujuhla Kalevan kirkolla klo 18.

Ohjelmassa mm sudenpentujen ja seikkailijoiden

lupauksenanto.

24.12. Kaka Karhutunturin joulupukkipalvelu

27.12. Kaka Ekoteko-kynttilänkeräys hautausmaalla.

Tule ja tuo muita mukanasi

Toimintakalenteri
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 Kalevan Karhujen ja Kalevan Suuntatyttöjen järjestämä juhlallinen

Isänpäivälounas
Sunnuntaina 10.11.2013 Kalevan kirkon alasalissa

Kattaukset kello 12.00 ja kello 14.30.

Menu

alkukeitto
graavilohta, silakkarullia, silliä

vihersalaattia, perunasalaattia, porkkanaraastetta
rosollia ja kermavaahtoa

savulohitahnalla kuorrutettuja kananmunia
riistapataa ja puolukkasurvosta
kermassa haudutettua uunikalaa

keitettyjä perunoita
hunajalla ja yrteillä maustettuja porkkanoita

leipävalikoima ja levitteet
vesi, mehu, kotikalja, maito

kahvi, tee, isänpäiväkakku ja pikkuleivät

Elävää musiikkia!

Aikuiset ja yli 15-vuotiaat 24 euroa, 7-15-vuotiaat 12 euroa, alle 7-vuotiaat
ilmaiseksi. Maksun voi maksaa myös etukäteen suoraan Suuntatyttöjen

tilille FI09 1277 3000 1183 70, maksuun viestiksi ”Isänpäivälounas”,
varaajan nimi ja henkilömäärä.

Pöytävaraukset keskiviikkoon 6.11. mennessä
Kirsti ”Kippara” Nurmiselle, puh. 040 5402 792.

Ilmoitattehan seurueenne koon lisäksi mahdolliset erityisruokavaliot
sekä kumpaan kattaukseen olette tulossa.

Lounas on avoin kaikille.

Lämpimästi tervetuloa!

Lippukuntien jäsenet kotijoukkoineen ovat tervetulleita myös auttamaan lounaan järjes-
telyissä. Talkoisiin osallistuville tarjoamme palkkioksi lounaan maksutta. Tehtävää on
monenlaista niin ennen kattauksia, kattausten aikana kuin kattausten jälkeenkin: asiak-
kaiden hankkimista, ruoka-aineiden hankkimista, ruokien valmistusta, salin pöytien ja
tuolien järjestelyä, salin koristelua, astioiden ja ruokien asettelua, lippujen myyntiä,
astioiden korjaamista pöydistä, tiskausta, siivousta ja paljon muuta. Joitakin ruokia voi
valmistaa jo hyvissä ajoin etukäteen, mutta suurin osa valmistetaan yhteistuumin
lauantaina 9.11. Kalevan kirkolla kello 9-18 välisenä aikana, mukaan voit tulla mihin aikaan
vain. Sunnuntaina talkoilemaan voi tulla aamuvuoroon noin kello 9, jolloin ehtii itse
syömään toiseen kattaukseen, tai iltavuoroon ensimmäisessä kattauksen syönnin jälkeen.
Kiinnostuneet ilmoittautukaa Kipparalle 6.11. mennessä ja kertokaa minkä ajan olette
käytettävissä ja mistä tehtävistä erityisesti olette kiinnostuneita.
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Etsitään
Karhujen kauan toiminut rahaston-
hoitaja toivoo itselleen seuraajaa.
Tietoja tehtävästä voi kysellä
vhkiviniemi@luukku.com.

Kontionpojat tarvitsevat lisää lauman-
johtajia.  Olethan aina halunnut suden-
pentujohtajaksi! Ilmoittaudu Pävelle tai
Kipparalle.

Kalevan Karhujen
syyskokous
Lippukunnan syyskokous pidetään
sunnuntaina 17.11.2013 klo 17 Ilma-
rinkatu 37 B kerhohuoneessa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat, sääntö-
muutos ja lippukunnan
rekisteröinti.

Joulumyynti
Suomen Partiolaisten adventtikalente-
reita ja Hämeen Partiopiirin joulukort-
teja myydään jälleen partiotoiminnan
tukemiseksi lokakuun puolivälistä mar-
raskuun loppuun.
Kalevan Karhujen asiamies on Kippa-
ra puh. 040 540 2792. Palkinnoksi 15
tuotteen myynnistä on luvattu emalinen
Angry Birds -muki!

Kalevan Karhujen tuki ry
Kangasalan Saarijärvellä Karhunpesä-
leirialueella on viimeaikoina huolehdittu
tien kunnosta, uuden kämpän lattiasta,
vanhan kämpän ulkomaalista ja tieten-
kin laskettu laituri keväällä ja nostettu
se syksyllä.

Ylläksellä Luosun pääpirtillä on talkoil-
tu kesän alussa ja lopussa. Parakki-
rakennukseen on saatu uusi sokkelilau-
doitus ja polttopuita on pinottu ainakin
kymmenen kuutiota. Seuraava suuri
työ on vanhan savottasaunan kengitys.

Näsijärvellä Ursula-purjevene on saatu
keväällä kunnostettua ahdin ja tausta-
joukkojen toimesta. Purjehtimaankin
on kuluneena kesänä ehditty.

Tukiyhdistys toivoo lahjoituksia ja
kannatusmaksuja tutuilta ja tuntemat-
tomilta. Tilinumero FI24 1277 3000
1153 84 viitenumero 1261.
Kiitokset partiotoiminnan puolesta!

 Sihteeri
Lippukunnan sihteeri on vaihtunut.
Sihteerin tehtäviä hoitaa nykyisin Mik-
ko Pihlajamäki, puh. 050-4861444.

Tiedotteita
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Talkoot

Saarijärvellä pidettiin perinteiset syys-
talkoot sunnuntaina 13.10. Perinteisten
laiturin nostamisen ja muiden kämppää
talvikuntoon valmistavien toimenpitei-
den lisäksi kerättiin ja pilkottiin huo-
mattava määrä polttopuuta. Huomion-
arvoisaa talkoissa oli viime vuosia
suurempi osallistujamäärä. Aurinkoinen
syyspäivä houkutteli mukaan alun
kolmattakymmenettä talkoolaista.

Myös Luosussa on talkoiltu kesän
aikana. Kesäkuun alussa pidetyissä
talkoissa muun muassa uusittiin huussin
katto, syyskuussa taas keskityttiin

Makkaranpaistoa Saarijärvellä talkoiden jälkeen

päärakennuksen suoristamiseen ja sok-
kelilaudoituksen paikoilleen laittamiseen.

Normaalien ylläpitotöiden lisäksi
molemmilla leiripaikoilla on lähitulevai-
suudessa tiedossa isompaakin remont-
tia. Saarijärvellä uutta kämppää täytyy
tunkata ylöspäin ja mahdollisesti uusia
lattiaa. Luosussa puolestaan siirrytään
päärakennuksesta saunaan, jonka alim-
pia hirsikertoja täytyy vaihtaa ja lattia
uusia.

Teksti: Juhis
Kuva: Satu
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Yllättäen jouduimme piirtämään tuon
partiolaisten perinteisen maamerkin -
olen mennyt kotiin- partioveljemme
Hessun kohdalle. Hessun partiotaival
Kalevan Karhuissa oli pitkä ja ansio-
kas. Vuonna 1958 kolkkapojaksi ja
parin vuoden päästä partiopojaksi ja
jo 1962 Majava-vartion johtajaksi.
Eräpoikaikään tultuaan hän siirtyi erä-
poikavartio Njällan ja partiopoikaosas-
ton johtajaksi johtajapartiolaisena.
Esimerkillisesti hän otti vastuulleen lip-
pukunnan kehitysvammaisten Kettu-
vartion. Partiojohtajavaltakirjan hän sai
1969. Samana vuonna hänet valittiin vt
lippukunnanjohtajaksi seurakunnan
nuoriso-ohjaajan lähdettyä opiskele-
maan.

Hessu toimi aktiivisesti lippukun-
nassa mm. Kalevan Uutisten ja sittem-

Hessu on mennyt kotiin

min Ällikän toimittajana. Hänet valittiin
Hämeen Partiopojat ry:n piiriohjaajaksi
ja vaativammat tehtävät veivät hänet
piirihallitukseen ja lopulta Suomen
Partiolaisten hallitukseen, mutta lippu-
kunnassa hän toimi edelleen. Hessu
totesikin kerran nähneensä partiosta
lähes kaiken.

Ansioistaan Hessulle on myönnetty
II lk Mannerheim-solki, lippukunnan
kultainen ansiomerkki, Hämeen piirin
kultainen ansiomitali ja Suomen Partio-
laisten hopeinen ansiomitali.

Innokkaana retkeilijänä ja lintuhar-
rastajana oli Hessu pidetty partioveli
toverien keskuudessa ja Hessun viitoit-
tama partiopolku on esimerkillinen.
Jäämme kaipaamaan hyvää ystävää.

Mane 

Heikki Loikkanen
In Memoriam

12.3.1950  -  9.8.2013



12

Heikki Peura on purjehtinut viimei-
seen satamaan. Heikki oli yksi aktii-
visimmista Kalevan Karhuista 1970-
luvulla, toimien ensin Rusakko–vartios-
sa ja myöhemmin Rusakon vartionjoh-
tajana ja eräpoikana. Muistan Heikin
sitkeänä, peräänantamattomana parti-
otaitokilpailijana niin Hämeen piirin kuin
Suomenmestaruuskilpailuista. Yön yli
kestävissä kilpailuissa ei kuitenkaan
pelkällä sitkeydellä pärjätty  vaan hänen
kykynsä niin kättentaidoissa kuin luon-
nontuntemuksessa ja suunnistuksessa
olivat usein vertaansa vailla. Kalevan
Karhut oli 1970-luvulla Hämeen par-
tiolasten ehdotonta eliittiä PT-kilpai-
luissa.

Päästyään ylioppilaaksi Norssista
(Tampereen normaalikoulu), Heikki
aloitti opiskelut Tampereen Teknillises-

sä oppilaitoksessa valmistuen raken-
nusarkkitehdiksi. Hän teki pitkän uran
Vehasen sahan hirsirakennusmyynnissä
ja  suunnittelussa Salossa, jonne hän
1980-luvulla opiskelujensa jälkeen
muutti. Työtehtävissään Heikin taidot
tulivat hyvin esiin ja hänestä tulikin yksi
Suomen arvostetuimmista puurakenta-
misen puolestapuhujista.

Veneily oli Heikillä verissä, se ei
ollut ainoastaan purjehtimista Itämerel-
lä ja Välimerellä  vaan hän oli myös
intohimoinen veneenrakentaja. Raken-
tajana hän luotti veneisiinsä rajattomas-
ti. Muistan elävästi, kun kahdestaan
purjehdimme Heikin tekemällä purje-
veneellä Maarianhaminaan ja takaisin
syysmyrskyisessä kelissä. Muut venei-
lijät odottelivat satamien suojissa tuulen
tyyntymistä hienoissa ostetuissa veneis-

Heikki Peura

13.3.1958 - 4.10.2013
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1§ Arska: “Mitähän tämä karttamerkki tarkoittaa?”
Kontionpojat: “Siinä on kampaamo!“

2§ Ursula nostettu jäätyvästä järvestä tänä vuonna jo ennen Ursulan päivää.

3§ “Mun tekee huonoa, kun puita tapetaan kiduttamalla”, totesi Entinen Karhu
katsellessaan parin partiotyttöjohtajan nuotiopuiden pilkontaa.

sään meidän purjehtiessa omatekoisel-
la “Annalla” heidän ohitseen.

Heikki sai munuaissyöpädiagnoosin
n. 4-5 vuotta sitten. Luonteensa mu-
kaisesti hän ei lannistunut  vaan alkoi
treenata Jukolan viestiin, mikä oli ollut
hänen pitkäaikainen haaveensa. Use-
amman Jukolan Heikki ehti kiertääkin
ja vielä viime aikoina hän kävi iltaras-
teilla. Viimeisen iltarastinsa maaliin
Heikki tuli  kaaduttuaan pahasti noin
2 kilometriä ennen maalia. Jalka oli

mennyt poikki, mutta se ei Heikkiä
saanut keskeyttämään vaan hän raa-
hautui loppuun asti.

Kalevan Karhuissa on kasvanut
useita hienoja ihmisiä. Uskon, että
moni on kanssani samaa mieltä siitä,
että Heikki oli yksi heistä. Heikkiä jäi
kaipaamaan puolisonsa Inna, sukulai-
set, työkaverit ja monet ystävät.

Visa Vuorinen


