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Päätoimittaja 

Antto Hautamäki 

Sudenkatu 7 B 10 33520                                          

antto.hautamaki@elisanet.fi  

 

 

Toimittajat 

Ilves- +näätä- + Ahma var-

tio, Hanna-Marika Mitrunen, 

Heidi Saari 

Valokuvat 

Satu–Maria Turunen (myös 

kansi), Antto Hautamäki, 

Hanna-Marika Mitrunen, 

Kim Palomäki  

Lippukunnan tilinumero 

Partiolippukunta Kalevan 

Karhut, Nordea FI18 1509 

5000 0093 84.  

"Meille saa antaa rahaa 

ihan vapaasti".  

Tuki ry:n tilille FI24 1277 

3000 1153 84 käyttämällä 

Lippukunta vuokraa Luosun 

kämppää Ylläksellä 

Hinta on talvisaikaan alkaen 10 

e/hlö/vrk ja kesäaikaan 7 e / 

hlö/vrk. Lippukunnan jäsenet 

pääsevät vieläkin halvemmalla. 

Yli 20 hengen ryhmät neuvotel-

laan erikseen. Tilaa riittää noin 

50:lle hengelle. Tiedustelut: 

Terttu Nyström 0400622866  

Lippukuntalehti 
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Joulu on kohta ovella ja niinpä toimitus toivottaa kaikille lip-

putalaisille ja tukijoukoille hyvää Joulua ja onnellista uutta 

vuotta.  Allekirjoittanut ainakin toivoo ensi vuodesta rauhalli-

sempaa kuin kuluneesta vuodesta. 

Ensi vuonna suuriakin partiotapahtumia on luvassa.  Heinä-

kuun loppupuolella, 15-23.7.2022, on Suomen Partiolaisten 

suurleiri Kajo Evolla. Leiri on  suunnattu tarpojille ja sitä van-

hemmille. Tarkat tiedot löytyvät leirin kotisivuilta https://

kajo2022.fi/     . 

 

Ja vielä kerran: Hyvää Joulua kaikille! 

 

Antto Hautamäki  

Päätoimittaja 
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Epäkaupalliset tiedotteet 

 

Ekoteko         28.12 

Lippukunnan talviretki      11.-13.2. 

Yhden päivän Jamboree, Hämeenlinna    29.5.2022  

Kysy johtajaltasi lisätietoja  
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Jouluinen Lupauksenantojuhla  

 

Kalevan Karhujen perinteinen Jouluinen lupauksenantojuhla 

pidettiin tänä vuonna 6.12 ulkona Kalevan kirkon pääovien 

edessä. Juhlan veti Hanna-Marika ”Hansu” Mitrunen ja ohjel-

massa oli lupauksien annon lisäksi mm. suoritusmerkkien    ja-

koa. 
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 Heijastimia jakamassa Petsamossa 

Kalevan Karhut olivat jakamassa Betlehemin rauhantulta & hei-

jastamia Petsamon muuntajalla pidetyssä tapahtumassa.   

 

Kuva: Satu-Maria Turunen 
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Mitä tapahtui partiossa? 

Ilves ja Näätä -ryhmien seikkailijat muistelivat kulunutta syksyä 

(…ja hiukan kesääkin) 

Partio on kivaa kun on kavereita ja kivat ohjaajat, kaikki metsä-

retket, suunnistukset ja tapahtumat. 

Pidin siitä, kun teimme trangialla mehua ja söimme keksejä, sik-

si että mehu oli lämmintä ja keksit hyviä. 

Oli kiva leipoa pipareita! 

Piparinleivon oli kivaa. Leivoimme ja söimme ne piparit! Voitin 

ristinollan jee! 

Minulla jäi mieleen kun olin ainoa, joka ei tarvinnut laastaria Ti-

lanne haltuun -kisassa ruokarastilla. 

Olin kesällä kesäleirillä. Olin siellä Niilon kanssa. Leiri kesti 3 

vuorokautta, mutta olin vain yhden vuorokauden. Söimme aina 

ruuan ruokailukatoksessa. Olin uimassa ja saunassa. Tutustuin 

Teemuun, joka on samassa lippukunnassa kuin minä. Löysin 

metiköstä 50 senttiä. Söin paljon karkkia ja pelasimme jotain 

Saarijärven sekelipeliä. Näin puuhun rakennetun majan. Tarpo-

jat rakensivat lautan. Siitä tuli hieno. 

teksti: Ilves +Näätä vartio 
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Ahma-vartion retki 29. - 31.10 

 

 

Ahma-vartio retkeili Saarijär-

vellä 29.-31.10. Retkelle läh-

dettiin perjantai-iltana 29.10. 

Silloin mukana olivat Urho, 

Petrus, Joona, Eemeli, Reino 

ja Aarni sekä johtajat Vilho, 

Roni ja Kim aikuisena. Lauan-

taiaamuna retkeläiset söivät 

maukasta puuroa ja Eino ja 

Vihtori liittyivät seuraan.  

 

 

 

 

Lauantaina seikkailimme kallioilla, harjoittelimme solmuja ja 

köytöksiä sekä lipun laskua ja nostoa, joka oli pelottavaa, sillä 

jos lipun tiputti, joutui pesemään sen. Lisäksi teimme A-pukkeja, 

joita Roni ei uskaltanut kokeilla, Kävimme saunassa ja uimassa 

sekä saunan kattoa puhdistamassa.  
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 Lauantain ruokavalioon kuu-

lui aamupuuro, lihapullat ja 

muusi, hernekeitto sekä ilta-

nuotiolla syöty makkara ja 

tikkupullat sekä vihreä mehu 

ja silmäkeksit. Iltanuotiolla oli 

myös tarpojien velvollisuuk-

sia opettava polku sekä tie-

tysti nuotiolauluja.  

 

 

 

Ahma-vartion jäsenet, jotka 

eivät olleet retkellä kertoivat 

siitä seuraavaa: -Kävimme 

kuutamouinnilla ja se oli nan-

naa. -Me syötiin ruokaa ja se 

oli tosi hyvää. Se maistui 

ihan hyvältä, mutta silti ihan 

ok. 

 

 

 

 

 

Teksti: Ahma, Valokuvat: Kim Palomäki, Hanna-

Marika Mitrunen  
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Seikkailijaretki Aitolahden arvoitus 

 

Osallistuin apujohtajana pitkästä aikaa Aitolahden vanhaan 

pappilaan suuntautuneelle retkelle. Retki alkoi ilmarinkadun ko-

lolta, jonne kokoonnuimme lähtöä varten. Perillä ensimmäisenä 

oli lipunnosto  jonka jälkeen alkoi salapoliisihenkinen ohjelma 

 

Ensimmäisenä kätevyytenä teimme kahdet puujalat, Sen jäl-

keen sisällä oli erilaisia salapoliisitehtäviä, kuten sormenjälkien 

etsimistä pöydän pinnasta. Välipalan söimme uuden majoitteen 

ääressä pappilan pihassa. Pappilan piha on saanut uudistuksia 

viime remontin yhteydessä. pihaan on tuotu tekonurmea ym. 

Ilansuussa leikittiin ulkona lipunryöstyä taskulampuilla. Lipun-

ryöstö toimi paremmin metsikössä. Ilta päättyi perinteiseen  ilta-

ohjelmaan. 

 

Sunnuntaina oli ohjelmassa pakohuonetta ja ulkoilua ja lipunlas-

kun jälkeen lähdimme takaisin Tampereelle 
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Välipalalla kodalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisällä salapoliisijuttuja tekemässä. 

 

Teksti ja kuvat: Antto Hautamäki 
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  Kuka on kukin Kalevan Karhuissa? 

Esittelyvuorossa   
 

 

 

 

Kuka olet ja mistä tulet?                 
Mää olen Hansu eli Hanna-Marika Mitrunen, 49-vuotias paljasjalkainen tampe-
relainen. 

Mitä teet Kalevan Karhuissa?            

Olen Ahma-vartion tarpojaluotsi syksystä 2021 alkaen. Hyvä, Ahmat! ♥ 

Mitä muuta teet partiossa?              
Toinen lippukuntani on Näsin Tytöt, jossa olen ollut jäsenenä vuodesta 1979 
lähtien. Tällä hetkellä teen NäTyissä erilaisia taustatukihommia ja olen myös 
kannatusyhdistyksemme Näsin Tyttöjen tuki ry:n hallituksessa. 

Millainen perhe sinulla on?                                                                                            
Perheeseeni kuuluvat aviomieheni Arto sekä rakkaat lapsemme Auri (17 vuotta) 
ja Aarni (12 vuotta), joka on myös Kalevan Karhu. Ja koska asumme Kissanmaal-
la, niin tokihan perheessämme on lisäksi kaksi hurmaavaa pikku kisua: Juudas ja 
Salomon. Mjau ja mjau! 

Mitä teet, kun et ole partiossa?                                                                                          
Työskentelen Tampereen yliopiston kielikeskuksessa, jossa opetan suomea vie-
raana kielenä yliopistomme kansainvälisille opiskelijoille. Suomi on aivan hui-
keanhieno kieli! Tosin nyt haastatteluhetkellä, marraskuussa 2021, olen opinto-
vapaalla työstäni, koska teen englannin opintoja Tampereen yliopistossa. 

Kerro jokin hauska partiomuisto vuosien varrelta!                                                          
Voi, niitä mahtavia muistoja on niin monta! Esimerkiksi se, kun Metsämurmelit-
vartiomme retkeili usein yhden vartiolaisemme perheen mökillä Ylöjärvellä – ja 
niillä reissuilla sattui ja tapahtui vaikka mitä. Tai kun ollessani Möllit-vartion var-
tionjohtajana hiihdimme eräässä partiopiirin talvipartiotaitokisassa rastilta läh-
tiessämme monta kilometriä aivan väärään suuntaan. (Voin kertoa tästä epi-

sodista ja sen seurauksista lisää kahden kesken…  ) 

 HANSU 
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Lopuksi vielä pari mukavaa kuvaa:                                                                                                

Tässä ensimmäisessä kuvassa olen juontamassa Suomen Pyhän Yrjänän Par-
tiokiltojen 70-vuotisjuhlaa Laikunlavalla elokuussa 2021. 

 

 

Ja tässä toisessa otoksessa ovat meidän perheen Salomon (vas.) ja Juudas.   
Kuva on napattu syyskuussa 2021, jolloin kisuliinimme olivat puolivuotisia. 

 

 

 

 

 

Lämpimät terkut kaikille Kalevan Karhuille  

– pidetään yhdessä lippu korkealla!  

♥ Hansu 
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Esittely: Heidi Saari 

Heippa! Mun nimi on Heidi. Olen teidän uusi seurakunnan par-

tiotyöntekijä. Olen asunut Tampereella jo seitsemän vuotta, 

mutta alkujani olen ruovesiläinen. Siellä ollessani harrastin voi-

mistelua ja teatteria. Partiokokemusta ei siis omasta harrastu-

neisuudesta löydy. Katilta sain kuitenkin paljon hyviä vinkkejä 

käytännön asioihin liittyen. Sain suosituksia myös makuupus-

seista.   

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnassa olen saanut työsken-

nellä jo kahden ja puolen vuoden ajan. Työnkuvaani on koko 

tämän ajan kuulunut sekä kouluikäisten työ että rippikoulun jäl-

keinen työ. Ennen työllistymistäni sain tehdä kirkon alan harjoit-

telun tässä samaisessa seurakunnassa keväällä 2018. Muistan, 

että tuolloin sain olla Katin kanssa sudenpenturetkellä AVP:ssa. 

Muistan tehneeni tuolloin iltahartauden yhdessä lasten kanssa. 
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Nyt syksyn aikana olen hahmotellut sitä, miten partiotyö näkyy 

partiotyöntekijän arjessa ja mitä kaikkea kivaa se voikaan tuoda 

mukanaan. Tänä syksynä yhteistyö on näkynyt lähinnä varaus-

asioissa ja johtajiston tapaamisten yhteydessä. Ensi vuonna tar-

koitus on lähteä myös leireilemään yhdessä teidän kanssa. Tör-

mäillään!   
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Ryhmien kokoontumiset 

 

Sudenpennut 

 Kung Fu Pandat  maanantaisin  17.30-19:00  

Jääkarhut    maanantaisin  18:00-19:00 

Mesikämmenet   tiistaisin   17.30-18.30  

 

Seikkailijat  

Ilves    tiistaisin    17.30-18.30  

Näätä   tiistaisin    18.30-19.30  

Pesukarhut  Keskiviikkoisin   18.00-19.00  
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Tarpojat 

Ahma  maanantaisin   17.00-18.00  

Minkki  maanantaisin   19.00-20.00 

Lumikko  tiistaisin    18.15-19.45  

 

Samoajat  

Kettu   keskiviikkoisin 19.00-20.00  
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§ Hämeen Partiopiirin juhlassa Kalevan Karhut saivat merkke-

jä: 

 Hämeen Partiopiirin hopeinen ansiomitali 

  Antti Jaatinen 

 Suomen Partiolaisten hopeinen ansioristi: 

  Antto Hautamäki 


