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Historian havinaa

Syyskuun 11. päivänä 1956 kokoontui
pieni poikajoukko Kalevan seurakuntatalol-
le keskustelemaan partiopoikalippukunnan
perustamisesta nuoreen Kalevan seurakun-
taan. Muutamat pojat olivat jo aikaisemmin
ottaneet yhteyden seurakunnan poikatyön-
ohjaajaan Pentti Laasoseen, jonka johdolla
käytiin nyt asiaan käsiksi ja päätettiin
perustaa lippukunta, joka sai nimekseen
Kalevan Karhut. Lippukuntaan liittyi heti
Hiipan Pojista Yrjö Perärouhun johtama
osasto rungoksi sekä myös uusia poikia,
niin että perustamisvahvuus oli 30 poikaa.
Suuren seurakunnan lippukunnan jäsen-
määrä kohosi pian suureksi. Lippukunnan
ollessa viisivuotias jäseniä oli jo 250.

Lippukunnan käyttöön saatiin vuokra-
huoneisto Tampereen kaupunkilähetyksen
talosta Aaltosenkatu 37:stä. Huoneisto oli
puulämmitteinen ja huonokuntoinen, mutta
pojat ryhtyivät sitä omin voimin korjaa-
maan. Syyskausi menikin tällaisen perusta-
vaa laatua olevan toiminnan merkeissä. Aal-
tosenkadun kolo oli käytössä aina 80-luvul-

le asti. Aaltosenkadun ja nykyisten Ilmarin-
kadun ja Kalevan kirkon kolojen lisäksi on
lippukunnalla ollut kokoontumispaikka myös
Käpylässä. Moottorikerho, joka toimi lippu-
kunnassa 70-luvulta 90-luvulle, majaili vä-
lillä jopa kaukana Pispalassa.

Lippukunnan ensimmäinen leiri pidettiin
kesällä 1957 Teiskon Isosaaressa. Leiriläisiä
oli tuolloin 20. Vuodesta 1958 vuoteen 1962
leirit olivat maanviljelijöitten Usko Kujan-
suun ja Antti Lahdentaustan Karhujen käyt-
töön luovuttamalla leirialueella Ikaalisten
Syväsaaressa. Tämän jälkeen leiripaikka
muutaman vuoden vaihteli, kunnes vuonna
1967 siirryttiin omalle leirialueelle Kangasa-
lan Saarijärvelle. Luosun pääpirtin tultua
käyttöön 1977 on kesäleiri tavattu noin joka
neljäs vuosi pitää siellä.

Talvileireistä ensimmäinen pidettiin 1959
Suoniemellä ja aivan viime vuosiin asti ovat
talvileiritkin kuuluneet jokavuotiseen perin-
teeseen.

(Lähde: www.kalevankarhut.net)
Perustamiskokouksesta lähes 60 vuotta
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myöhemmin Kalevan Karhujen tarina jat-
kuu yhä. Voimme ylpeinä todeta, että lip-
pukuntamme on täyttämässä tänä vuonna
kunnioitettavat 60 vuotta. Vuosikymmenien
varrella on varmaan yhteisiä ilon kuin surun
kyyneleitä itketty ja lukemattomia talkoo-
tuntejakin tehty.

Osa perustajajäsenistä on vielä mukana
toiminnassa, kiitos heille vuosien työstä.
Haluamme myös muistaa ja kunnioittaa edes
menneitä jäseniämme, jotka ovat olleet ra-
kentamassa yhteistä taivaltamme. Paljon on
vuosikymmenien aikana tehty ja paljon on
vielä tulevina vuosina tehtävää, jotta kal-
lisarvoinen Kalevan Karhujen perintö jat-

kuisi myös tulevina vuosikymmeninä.
Kalevan Karhujen jäsenet: “Olkaamme

ylpeitä tästä juhlavuodesta ja osoittakaam-
me omalla esimerkillisellä toiminnallamme,
että Kalevan Karhut on lippukunta joka
jatkaa eteenpäin myös tulevina vuosikym-
meninä, kunnioittaen ja vaalien lippukun-
tamme pitkiä ja kunniakkaita perinteitä”.

Hyvää kevään jatkoa ja nähdään vuo-
sijuhlassa.

Juhlavuoden terveisin ja historiaamme
kunnioittaen

Jouni “Jone” Turunen
Kalevan Karhujen lippukunnanjohtaja

Joululomalle siirryttiin lippukunnan
yhteisessä lupauksenanto- sekä joulu-
juhlassa. Kalevan kirkolle saapui vä-
keä mukavasti. Juhlaamme valaisi kir-
kon kattolamppujen lisäksi Betlehemin
rauhantuli, jonka karkea saapumisreitti
oli Betlehem – Itävalta – Ruotsi –
Suomi/Turku – Kipparan auto, sekä
lopuksi Kalevan kirkko. Lupauksen-
antajia oli monessa eri ikäryhmässä,
aivan uusia, sekä ikäkausissa nousevia
jäseniä.

 Juhlassa jaettiin myös suoritus-
merkkejä, sudenpennuille jaettiin mm.
partioperinne, askartelu ja retki suori-
tusmerkkejä. Seikkailijat sekä tarpojat
saivat merkit suoritetuista ilmansuun-
nista ja tarpoista.

 Juhlallisuudet päättyivät perintei-
sesti sisaruspiiriin, josta siirryttiin vielä
joulupuuro kahville mistä saimme kiit-
tää Karhujen Äitikerhoa.

Mikael Tietäväinen

Kalevan Karhujen
lupauksenantojuhla 14.12.
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Olimme Itsenäisyyspäivänä Kale-
vankankaan hautausmaalla. Se on ihan
tässä lähellä. Ensin jaoimme pääportilla
ihmisille käsiohjelmia niin että he nä-
kivät mitä milloinkin tapahtuu. Siinä oli
myös laulujen sanat mitä laulettiin. Sitten
sotaveteraanien lippulinna saapui. Siinä
oli vanhoja lippuja joita kantoivat
sotaveteraanit. Mukana oli myös lottia.
Yksi lipunkantajista oli saanut sydän-
kohtauksen edellisessä risteyksessä.

Sitten lähdimme sankarihaudoille.
Siellä laskettiin seppele, soitettiin ja
laulettiin ja oli puheita. Se oli juhlallista
mutta myös vähän tylsää kun piti seistä
pitkään paikallaan. Mutta se oli silti
hyvä koska se oli kunnioittava tilaisuus:
ne jotka sinne on haudattu
ovat puolustaneet Suomea
ja menettäneet henkensä
että Suomi pysyisi vapaa-
na maana.

Sankarihaudoilla oli
partiolaisten lisäksi myös
sotaveteraaneja, lottia,
reserviläisiä, YK-sotilaita
ja muita. Siellä oli paljon
kynttilöitä. Seuraavaksi
lähdettiin Kalevan kirkolle
jossa oli jumalanpalvelus.

Matkan varrella käytiin punaisten ja
valkoisten muistomerkeillä. Ne olivat
sisällissodan aikaisia ja niillekin lasket-
tiin seppeleet. Matkalla oli ylilento eli
suihkuhävittäjät lensivät yli, mutta me
emme nähneet niitä sään takia.

Oli vähän sateinen sää, muuten olisi
varmaan ollut enemmänkin väkeä.
Toivotaan että ensi Itsenäisyyspäivänä
on kuiva keli. Silloin kannattaa tulla
mukaan, siinä saa hyvää liikuntaa ja se
on kivaa. Samalla oppii asioita ja
kunnioittaa sankareita.

 
Max Malmi ja Aleksanteri Rasila
Kuva: Sirkka Hautamäki

Itsenäisyyspäivänä
Kalevankankaalla
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Menin Aitolahteen Jonen kyydillä.
Aluksi  menimme pappilaan ja veimme
reput sisälle, sitten tultiin ulos. Ulkona
oli lipunnosto ja tutustumista,  tutustut-
tiin toisiimme  moikkailemalla. Pelasim-
me myös jalkapalloa.

Sudenpennut  jaettiin ryhmiin ja
joka ryhmä oli yksi aisti. Olin Näkö-
aisti-ryhmässä. Näkö-ryhmä yritti etsiä
erikoisia asioita metsästä. Löysimme
pupunkakkaa. Joku näki ketun ja
jäniksen jälkiä.

Lounaalla söimme jauhelihakeittoa.
Sisällä menimme rastilta toiselle.

Yhdellä rastilla piti ratkaista pulmape-
lejä. Se oli kivaa. Yhdellä rastilla tehtiin
lompakko ja toisella tehtiin kolikko.
Yhdellä rastilla tehtiin sählypallosta
soitin, toisella kaulakoru. Lisäksi teim-
me oman pulmapelin.

Rastijutun jälkeen pyydettiin sivuun
huoneeseen. Kaikilla oli oma ryhmä
jolla oli oma väri. Minun ryhmä oli
sininen joka on minun lempiväri. Siellä
sivussa oli Jone jolla oli kalevalaruno
joka ryhmälle. Runo luettiin ja siitä
mietittiin pantomiimi.

Tämän jälkeen söimme päiväruo-
kaa, ruokana oli ooppaheijjaa. Oop-

paheija on keitettyä makaronia ja
paistettua jauhelihaa. Se oli tosi tosi
tosi hyvää.

Pantomiimi esitettiin ulkona nuotiol-
la. Kaikilla oli jokin karhuaihe.  Ilta-
nuotioilla lisäksi laulettiin ja paistettiin
makkaraa. Otin kaksi makkaraa ja
paistoin ne itse. Toisen makkaran
puolikasta en jaksanut.  Iltanuotion
jälkeen mentiin sisälle ja sai ottaa vielä
iltapalaa, hedelmäsalaattia ja mehua.

Pesimme hampaat vessassa ja
mentiin nukkumaan. Marjo luki meille
iltasatua. Sitten nukuttiin.. tai itse asi-
assa ei ihan nukuttu vaan osa  riehui
aika kauan. Huoneessa oli biletystä ja
huutamista.  Jone joutui tulla kolme
kertaa sanomaan. Lopulta kaikki nu-
kahti. Aamulla bilettäjät herättivät kello
kuudelta.

Aamupalalla söimme puuroa.
Aamupalan jälkeen menimme ulos.

Meidät jaettiin kahteen ryhmään, toi-
sessa mentiin Marjon kanssa. Opette-
limme tähtikuvioita ja jokamiehenoi-
keuksia.

Vaihdettiin ryhmää ja harjoittelimme
Jonen kanssa jäistä pelastautumista.
Harjoittelimme myös mitä tehdä, jos

Sudenpentujen talviretki
Aitolahden vanhaan pappilaan 23.-24.1.2016
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karhu, susi tai lehmä tulee vastaan. Tai
mitä tehdä jos tulee ukonilma.

Nallekarhut ja Mesikämmenet me-
nivät keskenään sotaa joka keskeytet-
tiin. Tämän jälkeen mentiin mesikäm-
menien huoneeseen että meistä tulisi
kamuja ja tutustuisimme paremmin.

Minulla olikin ennestään siellä ka-
muja kuten Max ja Ale.

Lopuksi siivottiin ja pakattiin ma-
kuupussit ja tyynyt. Sitten mentiin ulos
ja oli leikkejä sekä jalkapalloa. Sitten
meidät vietiin kotiin.

Veikko Mäkeläinen

Olimme tammikuussa ensimmäistä
kertaa partioretkellä. Retkelle lähtivät
Mesikämmenet ja Nallekarhut. Mat-
kaan lähdettiin Kalevan kirkolta Aito-

lahden vanhaan pappilaan. Sinne ajaa
noin 30 minuuttia. 

Perillä me valitsimme sänkymme.
Sitten seurasi lipun nosto, jossa meille
kerrottiin leirin säännöt. Lipun noston
jälkeen alkoi leiriohjelma. Mieleeni jäi
erityisesti oman kolikon teko ja pelas-
tautumisharjoitus järven jäällä.

Illalla pestiin hampaat ja meille lu-
ettiin Koirien Kalevalaa. Sen jälkeen
oli hiljaisuus. Uni maistui hyvin, vaikka
ensimmäinen yö yksin leirillä jännitti
ihan kamalasti.  

Leiri päättyi seuraavana päivänä
lipun laskuun. Jone jakoi meille kaikille
suoritusmerkit. Samanlaiselle leirille
lähden mielelläni uudelleen. Useamman
yö leirille en ihan vielä taida kuitenkaan
uskaltaa.

Aleksanteri Rasila
Kuva: Heidi Rasila
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Tänä kuluvana juhlavuotena lippu-
kuntamme täyttäessä kunnioitettavat 60
vuotta tulee myös kuluneeksi 50 vuotta
siitä, kun joukko nuoria lippukuntalai-
siamme aloitti perinteeksi muodostunei-
den Pääsiäisretkien järjestämisen Yl-
läkselle. Nämä urheat ensimmäiset
retkeläiset olivat enimmäkseen Hirvi,
Lordi ja Vasa-vartioista. Alussa retket
toteutettiin talviteltoin paikallisten asuk-
kaiden osoittamille leiriytymispaikoille.
Väkimäärän lisääntyessä joka vuosi,
tarve löytää isompi ja pysyvämpi tuki-
kohta kasvoi. Leiriytyjät kaipasivat
peseytymis- mahdollisuuksia ja myös
kasvanut muonitustarve toi omat haas-
teensa.

Etsinnän tuloksena löytyi Metsähal-
lituksen tukkikämppä eli Luosun Pää-
pirtti. Kämppä oli vielä silloin 1970
luvun alussa savottakäytössä.  Alku-
vuosina leiriytyjien saapuessa Luosuun
osa metsureista oli vielä paikalla käm-
pällä. Vuokrasuhde Metsähallitukseen
kesti yli 30 vuotta. Näihin vuosiin
mahtuu lukematon määrä isompia ja
pienempiä retkiä sekä useita leirejä.
Lisäksi Luosun Pääpirtin rakennuskan-
nan kunnostamiseksi on sinne tehty
ainakin 100 talkoomatkaa. Leiritukikoh-
taan tehdyistä retkistä kertyneillä tuo-
toilla oli myös suuri merkitys Saarijär-
ven leiritukikohtaa omaksi hankittaessa.

Vuosituhannen vaihduttua kävi sel-

ville, että Metsähallitus on realisoimas-
sa omaisuuttaan raa’alla kädellä. Myös
Luosun Pääpirtti oli myyntilistalla seu-
raavan vuokrasopimuksemme päättyes-
sä.  Kokosimme taas voimamme esi-
merkillisesti yhteen ja keräsimme ko-
koon Luosun Pääpirtin ostoon tarvitta-
vat varat. Näin Pääpirtti siirtyi omistuk-
seemme  v. 2004. Remontointi ja tal-
kootyö oman kiinteistön kunnostamisek-
si alkoi.

Lapin ympäristökeskus on nimennyt
“kämppäkartanomme” kulttuurihistorial-
lisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi.
Pääpirtille saatiin sähköt helpottamaan
remontointia ja rakennusten käyttöä
myös jatkossa. Lisäksi ensi kesänä
saamme tontille kunnan veden vesipos-
tin muodossa, joka puolestaan helpottaa
leirien ja retkien huoltoa oleellisesti.
Myös jatkossa löytyy monenlaista puu-
haa alueelta. Näistä esimerkkinä ison
saunan perustusten korjaus sekä ken-
gitys näin muutaman asian mainitakse-
ni.  Mikäli tunnet kiinnostusta toimin-
taamme Luosussa, Ylläksellä niin otat-
han yhteyttä allekirjoittaneeseen tai
muihin toimikunnan jäseniin ja tule
mukaan toimintaamme. Olemme talkoi-
lemassa siellä seuraavan kerran viikolla
24.

Juha “Sipsi” Sibakov
Yllästoimikunnan puheenjohtaja

Yllästoimikunnan kuulumisia
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Partiopoikalippukunta KALEVAN KARHUT
on perustettu syksyllä 1956.

Lauantaina 20.8.2016 juhlitaan
tämän vuoksi Saarijärvellä.

Puolen päivän aikaan aloitetaan makkaranpaistot ja
lippukunnan menneisiin vaiheisiin tutustumiskiertelyt.

Juhlallisuudet alkavat klo 14 lippuaukealla.
Illalla saunotaan ja istuskellaan nuotiolla.

Varmistaaksesi makkaran riittävyyden
ilmoittaudu Kipparalle etukäteen.

KERRO TAPAHTUMASTA kaikille tavoittamillesi
entisille ja nykyisille Kalevan Karhuille !!!

Tervetuloa, toivottaa Karhukopla.

j.k. Synttärilahjaksi lippukunnalle voit osoittaa jonkun huomattavan
summan Saarijärven leirialueen hyväksi tukiyhdistyksen tilille

FI24 1277 3000 1153 84, viite 1261.
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Huhtikuu
3.4. Kasukka Kasukka-johtajisto klo 15 Ilmarinkadun kololla
3.4. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla
9.-10.4. HP Ensiapu 1 -kurssi
9.-10.4. HP Ensiapu 2 -kurssi
16.4. HP Hygieniapassikurssi
18.-24.4. Partioviikko, Roihuviikko
23.4. Yrjönpäivä
24.4. SRK Kolenhdinkanto Kalevan kirkossa

Toukokuu
5.-8.5. Helaloma
6.-8.5. HP Liljaviikonloppu
7.5. HP Sudenpentujen kevätkilpailut Kipinän hetki
8.5. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla

TP Yrjönviesti
15.5. HP Paraatiretkipäivä Reissu2016
Viikolla 20 TP Sepeli (tarkka päivä selviää myöhemmin)
Viikko 20 Kaka Ryhmien kevään toiminta päättyy
21.5. SP Kevät SM-kisat Repliikki -16
28.-29.5. HP Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa
29.5. Kaka K-riisi

Kesäkuu
9.-12.6. Kasukka Kasukka-kesäleiri sudenpennuille ja

seikkailijoille, Saarijärvi
Viikolla 24 Kaka Luosun talkoot

Toimintakalenteri
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Heinäkuu
20.-28.7. SP Roihu 2016, Evo

Elokuu
3.-14.8. SP Roverway 2016
13.-14.8. Kasukka Kasukka-”vj-kurssit”
13.-14.8. TP Kummeli “remix”
14.8. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla
16.8. Kasukka Kasukka-johtajakoulutus osa 1

klo 17-20 Kalevan kirkolla
20.8. Kaka Lippukunnan 60-vuotisjuhlat Saarijärvellä
21.8. SRK Kalevan kirkon 50-vuotisjuhlamessu
23.8. Kasukka Kasukka-johtajakoulutus osa 2

klo 17-20 Ilmarinkadun kololla
24.8. Kaka Aloituskokous
Viikko 35 Kaka Ryhmien syksyn toiminta alkaa

Syyskuu
3.9. HP Tulikettu - Erätaitojen jatkokurssi teoriaosa
4.9. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla

TP Suunnistusilta
Viikolla 37 Kaka Luosun talkoot
14.9. TP Pottukisa
24.-25.9. HP Ensiapu 1 -kurssi
30.9.- 2.10. HP Sinikettu - Erätaitojen peruskurssi
30.9.- 2.10. HP Tulikettu - Erätaitojen jatkokurssi

Lokakuu
2.10. TP Harhahetki-kaupunkikisa
2.10. Kasukka Kasukka-johtajisto klo 15 Kaleva kirkolla
2.10. Kaka JN klo 17 Ilmarinkadun kololla
8.-9.10 SP Syys SM-kisat
15.-16.10. JOTA-JOTI
15.-16.10. HP Ensiapu 1 -kurssi
15.10. HP Seikkailijakisat
22.-23.10. HP Hiillos samoajille ja vaeltajille
29.10. HP Sudenpentutapahtuma
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Jouni Turunen

Koko nimesi: Jouni Tapio Turunen
Syntymäaika: 08.05.1970
Pituus: 172 cm
Paino: 102 kg
Kengännumero: 42
Saappaannumero: 43
Lempinimi: Jone ja Joppe

Asema lippukunnassa: Akela, ikäkausivastaava ja lip-
pukunnanjohtaja

Viimeisin partiotapahtuma: Sudenpentujen talviretki
AVP:l lä

Partiounelma: Kaksinkertaistaa lippukunnan jäsenet
Suurin partiosaavutus: Lippukunnanjohtajuus ja PJ-

valtakirja.
Hiusten pituus: Normaalit
Työpaikka: Metso Minerals Oy
Toiveammatti: Palomies (pikku poikana)
Paras lehti: “Ällikkä”

Antti Tapanila

Koko nimesi: Antti Sakari Tapanila
Syntymäaika: 27.10.1976
kengännumero: 44
Saappaannumero: ks. yllä
lempinimi: ei ole kukaan sellaista keksinyt, onneksi
Asema lippukunnassa: lippukunnajohtajan apulainen
Viimeisin partiotapahtuma: johtajiston kokous Ilmarinkadulla
Partiounelma: kaikenlaista on tullut partiossa tehtyä ja koettua, joten mitään yhtä tiettyä

tavoitetta ei oikein ole Suurin partiosaavutus: se, että on partiossa mukana
vielä v. 2016

Hiusten pituus: ei ole tullut mitattua
Työpaikka: Helsingin hovioikeus
Paras lehti: Ällikkä, tietysti
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ETSI SEURAAVAT SANAT, SANAT VOIVAT OLLA

JOKO SUORAAN TAI VAAKAAN KIRJOITETTU

TAI VINOTTAIN.

SANAT VOI OLLA KIRJOITETTU YLHÄÄLTÄ

ALAS TAI ALHAALTA YLÖS TAI OIKEALTA

VASEMMALLE TAI VASEMMALTA OIKEALLE

KOLO, LEIRI, SUDENPENTU, NALLEKARHUT,

MESIKÄMMENET, YÖRETKI, HUIVI, TELTTA,

LIPPUKUNTA, RINKKA

BONUKSENA VOIT LÖYTÄÄ VIELÄ AINAKIN

YHDEN SANAN
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KALEVAN KARHUT

VIRKAILIJAT PUH.NUMEROT
lpkj Jouni Turunen 050-4100670
lpkj:n apulainen Antti Tapanila 040-5642894
sihteeri Mikko Pihlajamäki 050-4861444
sudenpentuikäkausivastaava Jouni Turunen 050-4100670
seikkailijaikäkausivastaava Mikko Pihlajamäki 050-4861444
tarpojaikäkausivastaava Antto Hautamäki 050-5607764
tarpojaluotsi Mikael Tietäväinen 050-4142964
samoajaikäkausivastaava Mikko Pihlajamäki 050-4861444
Mesikämmenet, lj Jouni Turunen 050-4100670
Nallekarhut, lj Jouni Turunen 050-4100670
Lumikko, jj Mikko Pihlajamäki 050-4861444
Näätä, vj Topias Hyytiäinen 050-5933113
Näätä, vj Petja Vatanen 045-3213986
Naali, vj Silmu Valaskivi 044-2910747
rahastonhoitaja Merja Tenhunen 050-3228832
vastaava päätoimittaja Juhis Pietilä 040-7267030
paavo Janne Vuorinen 0500-730666
aslak Olli Smeds 050-5842741
Fordson-vastaava Pasi Lehtinen 040-5451556
kotisivuvastaava Mikko Pihlajamäki 050-4861444
talkkari Silmu Valaskivi 044-2910747
koulutusvastaava Matti Hirvonen 040-5280765
kalustovastaava Jarkko Tuutti 040-5839010
srk:n partiotyöntekijä Paula Taipalus 050-3131474
Karhukoplan muori Kirsti Nurminen 040-5402792
äitikerhon yhteyshenkilö Terttu Hännikäinen 040-5924550
Tuki ry:n puh.joht. Janne Vuorinen 0500-730666
yllästmk. puh.joht. Juha Sibakov 0400-333345
Luosun kämpän varaukset Jaakko Kuningas 045-1336451
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SUDENPENNUT

MESIKÄMMENET MA KLO 17:30 - 18:30
NALLEKARHUT  MA KLO 19:00 - 20:00

SEIKKAILIJA T

LUMIKKO  KE KLO 17:00 - 18:30

TARPOJAT

NÄÄTÄ  TI KLO 17:00 - 18:00
NAALI  TI KLO 19:00 - 20:00

KALEVAN KARHUT  VERKOSSA:

http://kalevankarhut.net

1§ Lippukunnan tilit tarkastettiin hämärissä olosuhteissa.

2§ Karhut kokoustivat viirit liehuin. Kyse ei ole KaSun marssista.



Lähettäjä:
Partiolippukunta Kalevan Karhut
Liisanpuisto 1, 33540 Tampere

www.kalevankarhut.net


