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Teatteria mikä on luokiteltu siksi. Komedia tai tragedia kuten on kerrottu.
Mikä kerrottiin näyteltiin soitettiin puhuttiin tehtiin teko se paras. Olisi
helppo jos siitä sanottaisiin siten siis miten se kerrottiin. Entisiin asioiden
olemuksiin juokseva puute eilisestä. Huomasitko vai huomasiko kellosi.
Puida nyrkkiä ja tehdä lämmin ele. Vuosi on vaihtunut.

Tänä aamuna kun kirjoitan tervehdystä teille ihmisille, paistaa aurinko.
Katselen aamuani ikkunoistani, sälekaihtimet suojelevat silmiäni kau-
pungin rumuudelta. Onneksi on aurinko, ja minä ihmettelen mistä kaikki
kärpäset pääsevät aina kahden ikkunan väliin. Nyt siellä on yksi kuollut
ja yksi elossa. Älkää katsoko rumaa kaupunkia, unohtakaa tiilen ominai-
suus ja taistelkaa aineen uusi luominen ajatuksiinne. Kokeilkaa aurinkoa,
siinä leikkii valo ja valon mukana lämpö, sillä valo on lämpöä ja lämpö
valoa.

Katselkaa hymyileviä kasvoja ja kuvitelkaa joku soittamaan pianoa,
sellaista jossa on puinen kansi ja valkoiset koskettimet, kuvitelkaa siihen
soittaja. Kokeilkaa saatteko hänet soittamaan toivomustanne, siinä on
sen syy. Sormien valuessa pitkin koskettimia tiedätte mitä toivoitte, ja
mikä pysyy ei välttämättä ole tosi.

Mitäkö yritän sanoa? Rikkoakseni unen, sillä uni on sekoittunutta todel-
lisuutta.

Hyvää vuoden alkua, toivottaa Mika
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VUOSIKOKOUS tiistaina 12.3. kello 18.00 Toimistolla. Tervetuloa!

KIERRÄTYSTÄ  siinä sana, joka saa monen veren kohisemaan. Asia on
nyt niin, että seuraavasta Ällikästä lähtien julkaistaan myynti ilmoituksia
tavaroista, jotka ovat jääneet käyttämättömiksi tai pieniksi tai jotakin
käyttäjilleen. Mikäli jollakulla siis on jotakin myytävää ilmoittakoon siitä
minulle joko puhelimitse, kirjeitse, puheitse tai e-mailitse 7.4. mennessä,
niin minä tai oikeastaan taittaja pistää ne seuraavaan Ällikkään. Tervei-
sin: Päätoimittaja

MINÄ HALUAN SINUN KIRJOITUKSESI  Jo kauan sitten, kun
kirjapainotaito oli keksitty, tajuttiin, että materia on informaatiota ja
infomaatiotahan me kaikki kaipaamme, sillä siihen me uskomme, mikäli
niin on. Ja ellei ole, kyseessä on valhe. Lehden valoisan tulevaisuuden
kannalta ( enkä tarkoita tässä valolla tulta ) olisi hyvä jos pyyntöni
otettaisiin vakavemmin huomioon. Siis kun pyydän jotakuta kirjoitta-
maan artikkelin Ällikkään näin myös olkoon tapahtuva. Uudet ideat
otetaan innolla vastaan, jos haluat tulla julki kirjoituksellasi lehdessä,
niin ota yhteyttä. Terveisin: Päätoimittaja.

ILVESLEIRIN ILMAILU  hakee palvelukseen reippaita yli 17 vuotiai-
ta Karhuja päivätöihin. Hinnasta sovitaan. Ilmoittautumiset: Juho Kuu-
sinen (känny 0400 734 808, koti 212 1314, työ 577 9922).

I LMOITUKSIAILMOITUKSIAILMOITUKSIAILMOITUKSIAILMOITUKSIA
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TALVILEIRI 1998TALVILEIRI 1998TALVILEIRI 1998TALVILEIRI 1998TALVILEIRI 1998
Kalevan Karhujen virallinen talvileiri 22.-25.2.1998

Edellisvuosista poiketen menemmekin tänä vuonna Näsijärvelle Peron-
saareen (jos jäätilanne sallii...). Mukaan on tuleva myöskin ryhmä sisar-
lippukuntalaisiamme, eli Ka-SuTM:ja. Leirinjohtajana toimii hyväksi
osoittautunut VKLALKMEKE* ja PPOJA**  Mikko Pihlajamäki. Varus-
tuksen voidaan sanoa olevan normaali, viime hetken informaatiota kan-
nattaa kysyä johtajilta.
Lähtö tulee tapahtumaan 22.2. klo 9.00 ja paluu 25.2. klo 16 mennessä
samaan paikkaan. Leirin hinta on 150,-, joka maksetaan Lippukunnan
tilille MERITA

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Mikko Pihlajamäki (p. 363 6612).

* Viime KesäLeirin Ansioitunut LeiriKokki Mutta Ei Kuitenkaan Emäntä.
** PartioPoikaOsastonJohtajanApulainen )

Oletko reipas, vastuuntuntoinen, innostunut, erittäin motivoitunut kaikenlaiseen
johtamiseen ja suorituskykyinen? Etkö, no ei se mitään. Haemme silti

Kalevan Karhujen Virallisen Kesäleirin
JOHTAJAA vuodelle 1998

ajalle 1.8.-8.8.

Aikaisempaa kokemusta et välttämättä tarvitse, ainoastaan pientä luovuutta. Johtaja
nimikkeenä ei tarkoita, ainakaan teoriassa, että kyseisen henkilön on pakko tehdä
kaikki, vaan sitä, että kyseinen henkilö huolehtii siitä, että kaikki tulevat tehdyksi, eli
hän toisin sanoen rekrytoi eli värvää, värvää eli nakittaa.
Aikaisempien vuosien tapaan johtajalle tarjotaan työsuhdeteltta, työpaikkaruokailu ja
mahdolliset ensiapuasemakäynnit työaikana. Palkkaus on alin mahdollinen, mahdolli-
suus on, että hakija joutuu jopa itse kustantamaan mahdolliset leiristä itselle johtuvat
menot.

Ilmoittautua voit toimistolle tai ylemmän sikariportaan edustajalle. Tämän toimen
sijoituspaikka on Luosu, Ylläs.
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Älkää, hyvät lukijat, antako nimen hämätä liikaa. Kyse ei suinkaan
ole mistään tylsästä ja tavanomaisesta partiotaitokisasta. Kyseessä
on todellinen voimain koitos, sellainen jota ei teoriassa voi tapahtua.
Mistä kaikki sai alkunsa? Miksi kaikki sai alkunsa? Miksi puuroa?
Monen muun muassa em. kysymykset saavat vastauksensa, tositari-
nassa Myllyn Paras 1997.

Kaikki sai alkunsa jokaiselle joskus tapahtuvasta hetken mielihäiriöstä.
Taisi olla Kesälän Eero kun puhui Lehden Jussille, että olisi mukava
tehdä sellainen extreme-reissu. Extremehän tulee suoraan englanninkie-
lestä ja tarkoittaa äärimmäistä. Kuinka saada reissuun äärimmäistä hen-
keä? Ensimmäinen askel ( ja viimeinen ) oli jättää ruoka pois tarvikeluet-
telosta. Älkää pelästykö, älkääkä kokeilko kotona. Välittömästi astuttu-
amme ensimmäiselle askelmalle, laskimme toiset jalkamme takaisin
alemmalle. Tulihan sitä ruokaa mukaan - siis kaurapuuroa ja näkkileipää.
Onhan toki ymmärrettävää, että äärimmäinen reissu sisältää monta
kilometriä. Lukekaa seuraava matkapäiväkirja.

27.6.1997 kello 23:00. Olemme Kintulammella ( katsokaa kartasta ).
Mahat on täynnä puuroa ja kolme kappaletta noin gramman ahventa.
Väsyttää ja olemmekin jo menossa nukkumaan. Tulimme 28:lla Sorilaan.
Hyttysiä on - paljon.

28.6.1997 kello 9:00. Heräämme, syömme maittavaa puuroa ja lähdem-
me kävelemään.

Kello 17:17. Nyt olemme Saarijärvellä vanhan kämpän kuistilla syömäs-
sä puuroa. Kilometrejä tämän päivän aikana on tullut noin 30. Jatkamme
kohti Pulesjärveä Jupen mökille saunomaan. Paarmoja on paljon ja kiva
ilma. Tässä vaiheessa on tullut mieleen ainoastaan yksi kysymys, nor-
maalin Miksi? lisäksi: “Mitä tulee kun 1 kg kaurahiutaleita ja kävellään

MYLLYN PARAS 1997MYLLYN PARAS 1997MYLLYN PARAS 1997MYLLYN PARAS 1997MYLLYN PARAS 1997
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paljon?” Vastaus:” Ei mitään.” Myös luonnonsuojelu on korostunut
reissullamme. Vihaamme hakkuuaukeita.

29.6.1997 kello 10:00. Ei nyt muista eilisestä oikein mitään. Viimeiset 10
kilometriä taisi mennä koomassa tai sitten syvässä unessa. Nyt olemme
Jupen mökillä, linnut laulaa, ilma on kirkas ja huomeneksi on luvattu
ukkosta. Hyttysiä tahi paarmoja ei ole - ei ainakaan kovin monta. Tänään
tulee vielä noin 10 kilometriä kävelyä Sorilaan.

On totta, ettei päiväkirjamme ole pituudella pilattu, mutta luvut puhuvat
puolestaan. Takana on hiukan yli 50 kilometriä, jotka on käytännössä
kävelty parin päivän aikana, kaurapuuron voimalla.

Tarkoituksenamme on saada muutkin tekemään vastaavia mielipuolisilta
tuntuvia tekoja. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että ryhtyisitte samanlai-
seen, ei suinkaan. Pääperiaatteena on tehdä jotakin erilaista, jotakin mistä
riittää kerrottavaa vielä pitkän aikaa.

Kirjoitti: Mika Nieminen
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Kello 15.00. Tapsa puhu maastoetsinnästä.

Kello 15.15. Lähdimme haikille iloisesti hiihdellen. Hiihtaisimme järven
yli. Sitten menimme tielle joka johti tampellan lomakylälle. Laskimme
liukkaita jäisiä märkiä jyrkkiä mäkiä, joissa Santeri (nimi muutettu)
tampellan lomakylälle. Laskimme liukkaita jäisiä  märkiä jyrkkiä mäkiä,
joissa Santeri (nimi muutettu) kaatua kupsahti päistikkaa 2 kertaa naa-
malleen.

Noin kello 16.00. Saavuimme sinne johonkin sillalle. Täytimme juoma-
pullomme raikkaalla vedellä, jota ei löytynyt mistään, niinpä lähdimme
pois.

Kello 16.20. Kun olimme kiivenneet mäkiä ylös menimme mehtään.
Metsässä matka kävi sutjakkaasti: keskinopeus noin  puoli kilometriä
tunnissa. Aatami (nimi muutettu) oli hukannut, tyhmä kun oli, toisen
suksiremminsä joten hänen naruvirityksensä oli ihan paska ja se aukesi
koko aja. No okei, ei ihan koko aikaa, mutta joskus. Sitten vielä Jack (nimi
muutettu) alkoi sipata nestehukan ansiosta, tai luultavasti maasäteilyn
vaikutuksesta. Myös Uuno Eemeli Bergström (nimi taas muutettu) kaatui
muutaman kerran. Sitten tuli pimeä. Sitten lähdimme vielä seuraamaan
läpensä väärää metsälinjaa. Tulimme Saappaalle pimeyden vallitessa.
Untamoinen (nimi muutettu jälleen) ja Kuuno (nimeä muutettiin taas)
lähtivät ensin kämpille. Tapsa ja Pirkko Partiotyttö (nimi muutettu)
tulivat perästä. Kun Jaakko-poika ja Lobo (nimet muutettu) saapuivat
rajun hiihtämisen jälkeen Saarijärven toiselle puolelle ja menivät Fran-
siskus Assisilaisen (nimi muutettu) painostuksesta väärään paikkaan.
Sitten tulivat Tapsa ja Poju Partiolainen (nimi muutettu). Tulivat ja
menivät ohi toiseen paikkaan.

HAIKIN PÄIVÄKIRJAHAIKIN PÄIVÄKIRJAHAIKIN PÄIVÄKIRJAHAIKIN PÄIVÄKIRJAHAIKIN PÄIVÄKIRJA
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Kello 20.00. Kun kaikki lähti oikeeseen paikkaan, joka oli Saarijärven
rannalla, koska kukaan ei jaksanut lähteä Rakkarille, niin Tapsa lähti
saunaan. Meitä sapetti (verbi muutettu). Tuuhi (nimi ovelasti muutettu)
pisti tonnikalaa, raakaa riisiä ja maissi-paprikaa purkkiin ja sitten sitä
syötiin kylmänä (lämpötila muutettu) ja pahaa oli. Sitä ei voinut syödä
loppuun. Söimme siitä 3 kertaa masumme täyteen. (Taisimme valmistaa
sammon.) Kaadoimme puita ja pystytimme eeteen maahan. Teimme
hienon ja valaisevan ja mukavasti lämmittävän ja tosi hyvän ja strategi-
sesti oikein sijoitetun nuotion, joka ei syttynyt kovin hyvin (syttymisen
laatu muutettu). Nukuimme eeteen sisäpuolella makuupussukoissamme.
Nukuimme yöllä hyvin.

Kello 8.00 aamulla. Harri (nimi muutettu) heräsi ja herätti pääministeri
Miettisen (nimi ja asema muutettu). Kun pakattiin niin Markuksella
(nimeä ei muutettu) jäi McLight makuupussiin ja se huomasi sen vasta
kun se oli pakattu ja se joutu pakkaan sen uudestaan. Sitten hiidettiin
kämpälle.

Oikeat nimet -lista

Juhis: Jack, Pirkko Partiotyttö, Poju Partiolainen, Tuuhi, Harri
Tatu: Santeri, Uuno Eemeli Bergström, Untamoinen, Jaakko-poika,
pääministeri Miettinen
Markus: Aatami, Kuuno, Lobo, Fransiskus Assisilainen, Markus
sapetti: (sensuroitu, toim. huom.)

Luontohavainnot

1. Näimme jäljet. Ne olivat painautuneet lumeen. Ne olivat luultavasti
jonkin eloperäisen, ehkäpä jonkin laisen eläimen jättämät. Olisikohan
ollut ketun jäljet. Ylivalottunut valokuva repesi, kipsivalos meni rikki ja
metallifiguuri ruostui puhki
2. Kuulimme illalla linnun äänen. Linnun nimi oli Henri Huuhkaja.
3. Herra Heikki Hirvi oli paskonut ja juossut sukset kumoon.
4. Puu havaintoja: kuusi, mänty, koivu, pajua ojan vierellä, kelo, puu
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- (yleistä höpötystä) - Kop, kop! No niin, tänään pyhitämme kokouksem-
me Eräpoika-vaellukselle, sillä se on perinteikkään yhdistyksemme toi-
minnan kulmakivi, lisäksi ainoa, sillä muuta toimntaa ei ole. No niin,
meilläpä on täällä tänään kertoilemassa ja tarinoimassa juuri valmistu-
neet Eräpojat. No niin, saanko aploodeja, tässä on aakosjärjestyksessä
Kesälän Eero, Lehden Jussi, Niemisen Mika, Pihlajamäen Mikko ja ....
No niin, minä ehdotan, että minä lopetan puhumisen. No niin, olkaapa
hyvä herrat Eräpojat.

Jussi: No kaikkihan lähti alunperin siitä kun seisoimme Sorilassa ja
odoottelimme lähtöä vaellukselle.
Mikko: Siinäpä sitten olikin ensimmäinen tehtävä, jossa mitattin nokke-
luus oikeen narujen avulla.
Eero: Niin, kyllä ne minun mielestäni vaan naruja muistuttivat. Mika:
Siitä me sitten jatkettiin seuraavalle, missä oli jälleen sellainen nokke-
luusjuttu.
Jussi: Ei siinä sitten mitään kun jatkettiin vaan etieppäin, siellä seuraaval-
la meidät pelästyttettiin perinpohjin, ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä minä
pelästyin.
Mikko: Niin, ihmiset aina pelästyvät.
Eero: Emminä mitään pelästynyt.
Mika: Sitten menimme etsimään miestä pimeästä, siellä luonnonsuojelu-
alueella oli pimeää.
Jussi: Siellä oli rasti, joka oli varustettu pimeänäkökiikareilla ja koiralla.
Mikko: Sitten menimme seuraavalle rastille, siellä me sitten ylitettiin ei-
mitään narussa roikkuen.
Eero: Kuin apinat ainakin!
Mika: Toki!
Jussi: Siitä oli sitten enää yksi rasti, jossa ammuimme laaseraseella.
Mikko: Kuin tähtien sodassa ainakin!

ERÄPOIKIEN VUOSIKOKOUSERÄPOIKIEN VUOSIKOKOUSERÄPOIKIEN VUOSIKOKOUSERÄPOIKIEN VUOSIKOKOUSERÄPOIKIEN VUOSIKOKOUS
(EPÄVIRALLINEN)  LIVE - TALTIOINTI(EPÄVIRALLINEN)  LIVE - TALTIOINTI(EPÄVIRALLINEN)  LIVE - TALTIOINTI(EPÄVIRALLINEN)  LIVE - TALTIOINTI(EPÄVIRALLINEN)  LIVE - TALTIOINTI

KÄSITELTÄVÄ  ASIA:KÄSITELTÄVÄ  ASIA:KÄSITELTÄVÄ  ASIA:KÄSITELTÄVÄ  ASIA:KÄSITELTÄVÄ  ASIA:
 ERÄPOIKA-VAELLUS 21.11-22.11.1997 ERÄPOIKA-VAELLUS 21.11-22.11.1997 ERÄPOIKA-VAELLUS 21.11-22.11.1997 ERÄPOIKA-VAELLUS 21.11-22.11.1997 ERÄPOIKA-VAELLUS 21.11-22.11.1997
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Eero: Niin!
Mika: Sitten menimme Saarijärvelle nukkumaan.

- No niin, siinähän sitä jo oli vaikka millä mitalla...mutta eikös siellä
tapahtunutkin jotakin aivan käsittämätöntä, kulkiessanne noissa metsissä
kuin mitkäkin vaeltajat?

Eero: Törmäsimme vanhaa karttaa lukiessamme geometriseen ongel-
maan, jota emme  tahtoneet millään saada ratkaistuksi. Löysimme näet
keskeltä tienpäätä eriskummallisia pylpyröitä, vähän niinkuin huonoja
liikenneympyröitä.
Mika: Näiden pylpyröiden ja risteyksien sijaintia emme pystyneet ratkai-
semaan normaalin tieteen keinoin, vaan meidän oli pakko soveltaa
Heisenbergin epätarkkuusperiaatetta suunnistukseen. Sillä huomasim-
me seuraavan tosiseikan, mitä paremmin tiesimme sijaitsevamme tiellä,
sitä epävarmemmin tiesimme sijaintimme kartalla.
Eero: Aivan ensialkuun oletimme Maan magneettistennapojen vaihta-
neen paikkaa, mutta hylkäsimme sen varisn pian tunnin kuluttua ja
turvauduttuamme tämän jälkeen kompassiin. Tämä johti tulokseen, sillä
jo kahden tunnin kuluttua saavuimme seuraavalle rastille.
Mika: Lopulliseen ratkaisuun pääsimme pääosin sumean logiikan neu-
voin, koska emme mitenkään voineet erotella tosia ja epätosia reittejä,
otimme sumeasti siltä väliltä, mikä nyt sitten oli siihen suuntaan.

- No niin, kiitoksia vaan, lopuksi kuuntelemme yhdistyksemme viralliset
kappaleet. No niin, olkaapa hyvä uudet Eräpojat, esittäkää toiveenne.

Jussi: “Levottomat jalat kuluvat nilkkoihin asti”
Mikko: “Ranskalaiset korot hajosivat”
Eero: “Anna mulle tähtitaivas suuntimavinkkejä”
Mika: “Kolmatta kertaa takaisin”

- No niin, tänään ei sitten soitetakaan mitään, että silleen, hyvää elämää
kaikille vaan sitten, no niin...
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Monet ihmiset luulevat että partio on jotain suoritusten nysväämistä, jotta
suuri kunnioitettava Ä.M.P.H.K.Y (Äreä mutta partiota hyödyttävä ky-
vykäs yksilö) antaisi hienon pikku kunniamerkin, tai leiritulilla hoilaa-
mista (esim. "On meillä metsässä nuotiopiiri")ja sitten yhdeksältä koko
joukko nukkumaan, niin että ollan seuraavana aamuna valmiita uuteen
päivään.

Näin (en mene takuuseen joten oikeuskanteet voi jättää silleen) siis
yleisesti luullaan. Minulle (ja varmaan monelle muullekkin) partio mer-
kitsee ainakin rentouttavaa seuraa: Mikä olisi rentouttavampaa kuin
mennä rankan koulupäivän jälkeen kokoukseen ja puhua puolitoista
tuntia p**kaa (nuo kaksi kirjainta on "peitetty" lehden sensuurin läpäise-
miseksi. Jokainen saa itse päätellä puuttuvat kirjaimet, joten kysessä on
eräänlainen partiopähkinä (muuten tiedoksi: Puuttuvat kirjaimet eivät
ole i ja i). Kyllä minäkin tykkään kaikista "kunniamerkeistä" ja "vuositäh-
distä" ja mitä niitä onkaan, mutta tärkeintä on että on kivaa, ei se että omaa
rintaa (tai rintoja, riippuu sukupuolesta. Täytyyhän nykyään olla tasa-
arvoinen) koristaa yksi prenikka enemmän kuin toisen.

Sitten on vielä leirit & reissut sun muut. Ensimmäinen asia mikä tehdään,
on että heitetään ajannäyttölaite (tunnetaan myös nimellä "kello") heite-
tään leirin ajaksi helvetin syvimpään kuiluun. Sitten ostetaan niin paljon
ruokaa ettei taatusti lopu. Pari riepuakin kannattaa pakata jonnekin rinkan
pohjalle unohduksiin, äidin vakuutteluista huolimatta, tai muuten käy
niin, että saa koko reissun ajan raahata kymmentä äidin pakkaamaa
villasukkakiloa. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa pari takuuvarmaa ylei-
sömenestystä (vaahtokarkit käyvät hyvin, kuten minun kohdallani on
todettu) että pysyy piireissä. Tämä on kohtuullisen hyvä varustus jos
aikoo tehdä retkestä onnistuneen (jos aikoo huippusuosituksi kannattaa
ottaa "mukavaa" luettavaa mukaan, jos ei ikärajoista olla kovin tarkkoja,
olen kuullut että näin on joskus tehty). Minusta metsässä rämpimisessä-

MITÄ PARTIO MERKITSEEMITÄ PARTIO MERKITSEEMITÄ PARTIO MERKITSEEMITÄ PARTIO MERKITSEEMITÄ PARTIO MERKITSEE
M I N U L L EM I N U L L EM I N U L L EM I N U L L EM I N U L L E
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kin on oma hohtonsa, rääkki meinaan palkitaan kunnon juomahuikalla
(ainakin menomatkalla) ja löhöilyllä (edellyttäen ettei kukaan senioreista
ole iskenyt sinuun silmiään polttopuiden loputtua), ja ainakin siinä on sitä
partiohenkeä. Erityisen hilpeää on, kun leiripaikalle saavutaan pimeän
tultua ja aletaan kyhäämään majoitteita (erityisen hilpeää on kyhätä siinä
tilanteessa laavua, ET on jo helpompi) ja sitten aamulla herättyään ruveta
katsomaan edellisillan räpellyksiä ja katsoa että tämmönen siitä sitten tuli
(tietysti edellyttäen ettei majoite ole lentänyt yöllä minnekkään). Tär-
keintä kuitenkin on, että kaikki, mahtavista mulauksista karkin kärven-
tymisiin tapahtuu leikkimielellä, (metsä on hiljainen, nuotio hiipuu,
karhuntortut haisevat kengässä ja kaikki (tovottavasti myös sinä itse)
nauravat.) totiset tosikot ja negatiiviset nyysääjät eroavat kyllä aikanaan,
tai muuttuvat rennommiksi.

Tälläisenä minä näen partiotoiminnan, ja toivon että muiden näkenykset
ovat saman suuntaisia.

Joonas Kirsi
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Lippukunnan filosofi P.A. Radoksi vietti rauhallista iltapäivää kahvi-
lassa, juodessaan kahvia ja piirrellessään kuvioita paperille hän kiin-
nostui viereisessä pöydässä käydystä keskustelusta. Viereisessä pöy-
dässä istui kolme hänen tuttuaan, V. Ale, K. Ompa ja L. Uikuri. P.A.
Radoksi ei muista mitä kukin miehistä tekee ammatikseen, hän tietää
ainoastaan sen, että joukossa on edustettuna taiteilijat ja poliitikot,
sekä sen, että poliitikot valehtelevat aina ja taiteilijat puhuvat aina
totta. Hän kuuli seuraavan keskustelun.

V. Ale: Uikuri ja minä olemme taiteilijoita. K. Ompa: Uikuri ei ole
taiteilija. L. Uikuri: Ale on poliitikko ja Ompa taiteilija.

P.A. Radoksi mietti pitkän aikaa kuka on kukin. Tovin mietittyään hän
pääsi lopputulokseen. Mikä oli P.A. Radoksin päättelyn lopputulos?

Edellisen arvoituksen vastaus kuuluu: kesäleirillä oli U.R. Kurin
lisäksi 16 leiriläistä.
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YKSI PARASYKSI PARASYKSI PARASYKSI PARASYKSI PARAS

PIENI KUVAGALLERIAPIENI KUVAGALLERIAPIENI KUVAGALLERIAPIENI KUVAGALLERIAPIENI KUVAGALLERIA
Tässäpä pieni kuvagalleria Kalevan Karhujen kesäleiristä MA-
TERIA -97, joka muuten oli oikein juhlaleiri. Ensimmäinen kesäleiri
pidettiin 1967, eli 30 vuotta sitten (siis leirin aikaan...)

Tämä upea luomus kato-
si hetkessä.  Juhlava kak-
ku, hyvä kakku; huomaa
kävyt

Karhupäälliköt Uke ja
Tapsa; eli kun kak-
kua leikataan, lei-
kataan se ar-
vokkaasti.
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Tämä kuva on näpsästy NäTyjen leiristä, jonne teim-
me pienen jäynän. Kuten kuvassa näkyy, teimme
vanhan kunnon entisajan riu’un. ja tietysti lehti teli-
neen, jota Lehti kuvassa lukee.

Tässä on pojat nuotiolla, tekemässä tarvittavia

osia jäynään joka taasen tehtiin Nätyjen leiriin.
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Leiri valmistautumassa perinteiseen paavonjuoksuun. Huomat-
kaa ilmeet (jos näette).

Terveisiä vakuutusyhtiölle: Miksi pojat hukkuivat? Mikä oli hei-
dän motiivinsa? Mitä? Laske, lisää yksi ja hämmästy, kuinka
monta ihmistä voi kerrallaan mennä soutuveneellä järven poikki.
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" Äitikerhon myyjäiset on/oli 14.2. klo 11.00 Kirkolla.

" Saarijärvi on käpänen jortsu, jonka keskellä seisoo pari puuta?
(Kiljukotka 2/97)

" Jarkon saa kiinni nykyään myös kännykästä! (Mutta ei omasta; ja
numerohan on 040 53x xxxx)

" Kämpän puut kiehuu!??

" Fordson - turistinähtävyys

" LeSa vieraili Saarijärvellä yhden yön verran. “Ne pelas bumtsibumia
ja söi tortilloja.” nimim. paikalla ollut.

" Ennen Winterin mutkassa, nykyään Tikkurilassa, Maalarimestari,
AV-teknikko J. Helo.

" Kolo on siivottu ?!

" Tapsa on nykyään myös tulipalonpilaaja.

" Juorupalsta: E & E, lippukuntien välistä yhteistyötä myös tunnerin-
tamalla?

" Luotisuoralle jää edelleenkin kiinni myös tammikuussa (puheet
kasvihuoneilmiöstä suuresti liioiteltuja). nimim. Vuosien kokemus.

" Lepakko-vartio siirtyy vähitellen valtion poikakerhoon; vuorossa
alokas Vesanen M

" Ajokorttejakin lienee, joten kattilankuljetuslupia saa Tapsalta...



J O H T A J A N E U V O S T O

lpkj Tapio Viljanen 0400-432 097
lpkja Mika Nieminen
sihteeri Jarkko Hyöty 214 2870hyoty@cs.tut.fi
rahastonhoitaja Jussi Helo 0400-737 774helo@heureka.fi

kpoj Päivi Sokura 367 0672
ppoj Jussi Lehti 364 0828
ppoja Mikko Pihlajamäki
epoj Kari Koivuluoto 0400-919 673
ahti Kari Koivuluoto 0400-919 673
mkpj Pasi Lehtinen 255 6334

päätoimittaja Mika Nieminen 343 3285lklmikni@info1.info.tampere.fi
paavo
kalustonhoitaja Antto Hautamäki 261 5210
urheiluohjus Antti Mäkinen 364 6383
piispa V-P Ottman 363 4055

Äitikerhon pj Helinä Martikainen 261 6219
Yllästoimikunnan pj. Christian Jensen 266 1503



Lähettäjä:
Partiolippukunta Kalevan Karhut
Väinölänkatu 26, 33500 Tampere
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