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Banaanikilpailu

Kuka oli kantava voima lippukuntamme 30-vuotisjuhlajulkaisun
toteutuksessa?
Laita vastauksesi juoruboksiin
tai sähköpostiin 15.4 mennessä.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto! Lisäksi tarjolla on
mainetta ja kunniaa.



Pääkirjoitus:

30 vuotta laatupartiota,
30 vuotta lippukuntalehtiä
Kun lippukuntamme sai 30 vuotta
sitten alkunsa, ei suurin osa nykyisistä
kavalaisista ollut edes syntynyt. Rakas
lippukuntalehtemme, silloinen Karhun
Rundi, putkahti kuitenkin painokoneista
(tai siis ahkerien toimittajien käsin
nitomana) jo muutaman vuoden sisällä
Kavan perustamisesta.

Instagramin ja Facebookin somekanavat.
Enää ei tarvitse turvautua pelkästään
vanhaan kunnon lippukuntalehteen tai
etanapostiin.
Tämä Karhunkierros on kunnianosoitus
paitsi 30-vuoden ikäiselle lippukunnallemme, myös ajattomalle lippukuntalehdellemme, joka on pysynyt mukana
partion pyörteissä sosiaalisen median
vallankumouksesta huolimatta. Pidetään
Karhunkierros jatkossa Instagraminkin
haastavana tiedotuksen ja viihteen
välineenä!

Loppu onkin sitten historiaa, jota voitte
lukea lippukuntamme 30-vuotisjuhlajulkaisukirjasta. 30 vuoden aikana sekä
oma lippukuntalehtemme että suomalainen partiotoiminta on muuttunut.
Uskaltaisin jopa väittää, että jopa itse
kavalaisuus on saanut uusia vivahteita.
Olemme yhä se riihityksiä järjestävä
erähenkinen lippukunta, mutta lähiaikoina olemme vallanneet myös

Lotta Salmi, päätoimittaja



Murahduksella juhlittiin!
Viime kesänä järjestettiin lippukuntamme 30-vuotis syntymäpäiväleiri.
Odotimme sitä innolla ja kaikilla oli
hyvät fiilikset tulevasta leiristä. Lopulta
kesäleiri aika koitti ja lähdimme perhoset
vatsassa pörräten kohti Kangasalaa.
Leirillä pääsimme pelaamaan Pokémon
Goes Murahdusta, joka oli todella kivaa.
Pistesuunnistuksen avulla keräsimme
poké-kortteja, joilla kilpailimme sitten
gymeissä. Me myös uintiin, saunottiin, tehtiin donitsilautta, syötiin hyvin,
olimme jopa kahdessa diskossa, oltiinhaikilla ja nautimme popcornista leffaillassa! Aika tapahtuma täytteinen leiri!
Yksi leirin hauskimmista tapahtumista
oli orja-leikki, jolloin saatiin ryhmissä yksi
johtaja meidän orjaksemme. He joutuivat tekemään kaiken mitä halusimme,
kuten syömään
multaa ja vadelmia, antamaan
meille karkkia,
kantamaan meitä



ympäriinsä ja heittää vettä Nikon päälle.
Kesäleirin huonoimmat muistot ovat sää,
joka oli sateinen suurimman osan ajasta
sekä se, kun paluukyyti oli 2 ja puoli
tuntia myöhässä. Mutta onneksi päällimäisenä on vain hyviä muistoja. Viikon
jälkeen olimme väsyneitä ja äänettömiä
mutta hyvillä mielin palasimme kotiin.
Haluamme vielä kiittää Leirinjohtaja
Saraa ikimuistoisesta leiristä <3.

Jokaisen oma leirin kohokohta:
Joel: Pokemon Goes Murahdus
Kassius: Kun saimme Teon kanssa
nostaa lipun salkoon.
Jimi: Kun sudenpennut lähti ja
syötiin kakkua.
Mauno: Pöhköantti
Teo: Kun teimme donitsilautan ja
se kellui!
Terveisin, Mikrokarhut



Ryhmäesittelyssä:

Kelot, keitä he ovat?
Kelot Kavassa, ikäkausitoiminnan jo
ohittaneet 22-vuotiaat aikuiset ovat
juurikin heitä. Meillä kaikilla ei ole
virallisesti aktiivista pestiä, mutta osa
on sudenpentujohtajia, seikkailijajohtajia, kalustonhoitajia tai epävirallisia talonmiehiä. Sitten löytyy myös
heitä, jotka auttavat tarvittaessa
retkillä ja riihityksissä tai mihin ikinä
apua tarvitaan.

Keloilla ei ole tällä hetkellä “Lahoa”
, joka pyörittäisi aktiivista viikkotoimintaa (kun kiinnostuit, ota
yhteyttä Pihlaan) ja jonka avulla
saisimme myös vähemmän aktiiviset
jäsenet jollain tavalla takaisin mukaan toimintaan. Siitä huolimatta
kelojen yhteistyönä rakennettiin uusi
kalustonovi kololle.
Meistä osa alkaa olemaan jo sen verran kelottuneita, että ansiomerkit hyvästä työstä alkavat olla jo historiaa ja
kiitoksetkin saattavat välillä unohtua.
Siispä hallitus lanseerasi tänä vuonna
Vanha Patruuna-kiertopalkinnon,
jonka sai ensimmäisenä sudenpentujohtajamme Salla Mustonen
ansioituneesta ja aktiivisesta urasta
Lippukunnassamme. Tähänhän jokainen meistä varmasti tähtää tulevaisuudessa :)
Vaikka emme aina ole näkyvässä
roolissa, silti meistä löytyy moniosaajia monissa eri aloissa ja näin myös
monet tehtävät lippukunnassamme
saadaan toimimaan ja toteutumaan
niin retkillä kuin kesäleireilläkin.
Teksti: Minna Putro
Kuva: Ville Söderlund



Koloesittelyssä:

Kivenlahden kolo
Viime lehdessä esiteltiin Saunalahden kolo ja nyt onkin rakkaan Kivenlahden
kolon esittelyn aika.
Karhunvartioiden toinen kolo sijaitsee Kivenlahdessa osoitteessa Meripoiju
3D. Siellä kokoontuu suurinosa Kavalaisista, joten toimintaa siellä on neljänä
iltana viikossa. Minkälaisessa paikassa nyt sitten toimimmekaan. Annetaan
Kipinät -lauman sudenpentujen kertoa:
Meidän kolo on kiva, koska tehdään kaikkea kivaa. Täällä on värikästä ja
saa inspiraatiota. Meidän kololla on jääkaappi, jossa on ketsuppia ja kermavaahtoa. Meidän kololta löytyy myös saha.
Tuomas, Aarne ja Kendra
Meidän kolo on kiva, koska siellä
on vihreät seinät. Meidän kolossa
on keittiö ja se on kivaa, koska
keittiössä on jättimäinen pöytä.
Keittiössä on valkoiset seinät ja
isot ikkunat. Keittiössä on myös
uuni ja jääkaappi.
Santra, Hannah ja Aapo
Meidän kololla on mukava sohva. Ja hieno varasto. Ja hienot työkalut. Kolokin
on hieno.
Oliver, Akseli ja Mandi
Meidän kolo on iso, mukava ja vihreäinen. Meidän kololla on paljon
tekemistä. Meidän kololla on wc ja kaksi sohvaa.
Saaga ja Leo

Teksti: Kipinät



Masterchefit vauhdissa kämppiksellä
Ensimmäisen vuoden seikkailijaryhmä
KingKilit viettivät syyskuussa aivan
ensimmäisen kämppäretkensä Nuuksion
Piilopirtissä. Retkellä kaikki ruoka tehtiin
itse, ja seuraavassa kokouksessa Kilit
muistelivatkin retkeä:
“Keksit paistuivat yhdeksi levyksi”
“Mutakakku oli aika bueno, maistui
vielä aamullakin”
“Mökissä ei ollut sänkyjä, vain lautoja”
“Kanapastan jälkeen oli pakko pitää
ruokalepo, ennen kuin aloitettiin keksien teko...”
“Verner raahasi yksin vesikanisteria
tunnin ja hävisi paljon vetoja”
“Yön pimennossa löytyi paljon pokemoneja”
“Tuo-parhaalle-Lotalle -leikki oli yksinkertaisesti paras!”
“Tehtiin hampurilaispihvit ja sämpylät
ihan itse”
“Örttitee oli kyllä todellinen luomutuote!”
Kilit päättivätkin jakaa aivan itse kehittämänsä luonnonteen ja legendaaristen
kaurakeksien reseptit Karhunkierroksen
lukijoille.



Örttitee
Ainekset:
vettä
salviaa
tinjamia
puolukan lehtiä
havuja
(vähän) sokeria
Valmistus:
Kerää ainekset luonnosta/kukkaruukuista.
Kiehauta vesi.
Lisää yritit, puolukan lehdet ja havut
pieneksi silputtuna.
Hauduta miedolla lämmöllä hetki
Siivilöi mukiin ja lisää sokeria oman
maun mukaan. Pidä ihanat teekutsut!

Kilien speciaalisuklaakaurakeksit (2
isoa pellillistä)
Ainekset:
125g sulatettua voita
tai margariinia
1½dl sokeria
4½dl kaurahiutaleita
1rkl kaakaojauhetta
1dl erikoisvehnäjauhoja
1 tl soodaa
¾dl kermaa
Valmistus:
Sekoita kuivat aineet
sulatettuun rasvaan
ohjeen järjestyksessä.
Sekoita sooda kermaan ja lisää se lopuksi
taikinaan.
Ota taikinasta lusikalla pieniä nokareita
uunipellille ja painele ne tasaisiksi.
Paista 200-asteessa n. 10 min.

Irrottele paisuneet keksit toisistaan ja
nauti!
Teksti:
KingKilit eli Nea, Anna, Pihla, Verner,
Lassi, Jari, Mikael ja johtajat Senna&Lotta
Kuvat: Lotta Salmi

Herkulliset hampurilaiset odottavat syöjäänsä.



Johtajaesittelyssä:

Olli Hurme
Tällä kertaa Pihlaa pitkään lippukunnanjohtajana sijaistanut Olli pääsi johtajaesittelyyn!
Nimi ja ikä? Olli Hurme, 19
Pesti(t)? LPKJA, kalenteriasiamies, kalustonhoitaja, kahden seikkailijaryhmän
johtaja
Pesti(e)n tehtävät? Pihlan apurina
oleminen, adventtikalentereiden jakaminen ja tilittäminen, kaluston lainaaminen ja huoltaminen, seikkailijaryhmien vetäminen
Millainen partiolainen olet? Pestirohmu, joka kuitenkin hoitaa kaikki aina
kunnolla
Mitä olet saanut aikaan partiossa?
Oon omalla toiminnalla saanut rohkaistua nuorempia johtajia ottamaan itselleen haastavampia pestejä ja vastuuta,
jee hyvä te!
Hankalin tilanne mihin olet joutunut
partiossa? Ei julkaisukelpoisia...:D
Mikä partiossa on parasta? Uusiin
ihmisiin tutustuminen, kesäleirit ja
varsinkin niiden tekeminen. Kukaan ei
pakota tekemään mitään, vaan voi ite
päättää mitä haluaa tehdä.
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Mitä haluaisit muuttaa partiossa? Että
tarpojat ja samoajat pysyisivät mukana
toiminnassa, eikä lopettaisi sen takia että
“partio on nolo harrastus”. Koska ei ole.
Kämppäretki vai maastoretki? Perustele. Maastoretki, koska pääsee
oikeasti retkeilemään eikä vaan hengaamaan sisälle.
Saavut kavan kesäleirille ja huomaat,
että kaikki keräävät ruokansa luonnosta ja valmistavat sen itse. Mitä on
tapahtunut? Ruoat ovat pilaantuneet ja
heitetty pois, tai joku superhyvä ohjelma
missä pitää ite kerätä mitä syö.
Mitä haluaisit sanoa kaikille Kavalaisille? Kiitti kaikille ketkä oli vuoden
parhaalla retkellä eli Kiljavalla! PS. Tulkaa
ensi kesän kesikselle, koska siitä tulee
paras!
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Testissä:

Retkeilylamput
Samoajaryhmä Team Absolut testasi kokouksessaan retkeilylamppuja. Testiin päätyi sekä otsa- että taskulamppuja. Testissä testattiin lamppujen valovoimaa, helppokäyttöisyyttä, painoa, ulkonäköä sekä osit-tain hintaa.
Petzl TIKKA XP
Tämä Petzlin vanha perusotsalamppu osoittautui testin huonoimmaksi
lampuksi. Säätövaraa oli niukasti;
valovoimakkuutta ei pystynyt säätää,
eikä valo näin ollen ollut kovinkaan
hyvä - hyvä jos eteenpäin edes näki
kävellä.
Tälle lampulle arvosanaksi saimme
yksimielisesti 5Led Lenser iH6R
Tässä otsalampussa oli jo potentiaalia. Hinta-laatu-suhde oli sopiva, eikä lampusta juurikaan miinusta löytynyt.
Lamppu oli USB-ladattava, joten lamppu on helppo ladata esimerkiksi matkalaturilla - paristoista ei tarvitse huolehtia. Akku myös kesti hyvin, joten koko ajan ei
tarvitse ladata.
Kirkkautta pystyi säätämään hyvin laajasti; maksimillaan jopa 200lumenia.
Samoin lamppua pystyi zoomaamaan
saadakseen isomman tai pienemmän
valokeilan. Lamppu pysyi myös hyvin
päässä otsalampun hihnassa olevan
kuminauhan ansiosta.
Lampun ainoa huonopuoli oli takana
oleva painava akku, sekä tupsupipon
käyttäjille pään yli menevä nauha.
Lamppu osoittautui testin parhaimmaksi, joten tälle lampulle saimme
arvosanaksi 9+
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LED -taskulamppu (Clas Ohlson)
Tämä onkin varsin yleinen näky erityisesti sudenpentujen ikäryhmässä. Lamppu on hyvin kulutusta kestävä eikä lampun rikki mennessä edes
hintakaan ole esteenä - maksaa vain 3,99€!!!
Lampusta plussana näimme hyvän värivalikoiman,
edullisen hinnan, näppärän pienen koon sekä lampun hyvin kevyen painon. Ainoa miinuspuoli oli, että
lamppu oli taskulamppu, joten toinen käsi on aina varattu
lampun pitämiselle...
Lamppu sai arvosanaksi 7,5
Led Lenser TT
Tästä taskulampusta löytyi tehoa! Lampussa oli jopa 280lumenin valovoima! Lampusta löytyi kaksi eri valovoimakkuutta, mutta se
ei haitannut, koska valokehää pystyi säätämään
hyvin sekä isoksi että pienemmäksi. Lampun pinta
oli hyvin kuvioitu, joten ainakaan se ei tippumaan
päässyt kädestä.
Taaskaan ei pidetty taskulampun ominaisuudesta,
eli kädessä pitämisestä. Lamppu oli myös painavampi kuin vertailun toinen taskulamppu.
Arvosanaksi muodostui kiitettävä 8Petzl TIKKA RXP
Tässä lampussa oli jo teknologia viety hieman pidemmälle kuin muissa. Lampusta löytyi mm. pimeyden mukaan itsesäätyvä valontehokkuus. Plussaa oli myös
hyvä valoteho, 215lm, mikä valaisikin erittäin hyvin
pimeässä. Lamppu oli ainoa kokeiltavista, josta löytyi
myös punavalo!
Miinuksina oli lampun painavuus, joka näkyi valon
valumisena otsalle (pään päällä ei ollut hihnaa). Myös
vaikeakäyttöisyys tuli esille; nappia oli jos johonkin
lähtöön, eikä valo ollut lainkaan yhteistyökykyinen
ajoittain...
Yleisesti ottaen lamppu oli kuitenkin monipuolinen
ja metsään juuri sopivan tehoinen lamppu, jotta pimeässä syyssäässäkin näkyi minne mennä. USB-lataus
miellytti tässäkin lampussa.
Lamppu osoittautui kuitenkin niin monipuoliseksi, joten arvosanaksi nousi 8+
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Varta Indestructible LED
Jos hinta-laatusuhteelta hyvää, kestävää lamppua etsii, jonka ei tarvitse tähtitiedettä
hipoa, on tämä hyvä vaihtoehto.
Tämä lamppu takaa suuren valaistun alueen, perus hyvätehoisen lampun (100lm)
sekä kaksi valovoimakkuutta. Otsalamppu koettiin hyväksi ratkaisuksi metsään, eikä
hintakaan ollut kuin 17,99€, eli hinnalla ei olla lamppua pilattu.
Miinuksena löytyi kuitenkin pattereilla toimivuus, mutta sen suurempaa vikaa ei löytynyt!
Lamppu saikin toiseksi parhaimman arvosanan
eli 9Pähkinänkuoressa
Led Lenser iH6R
Hyvät toiminnot, osoittautui testin parhaimmaksi lampuksi. 				
9+
Varta Indestructible
Sai testin toiseksi parhaimman tuloksen hinta-laatu-suhteensa vuoksi.			
9Petzl TIKKA RXP
Hyvä lamppu, mutta erittäin hintava sekä vaikeakäyttöinen. 				
8Led Lenser TT
Hyvä lamppu, mutta partiokäyttöön otsalamppu olisi parempi.				
8Clas Ohlsonin taskulamppu
Pieni sekä halpa lamppu, mutta jatkuvaan partiokäyttöön järkevämpi
vaihtoehto olisi hieman parempi lamppu sekä käytön että valotehon puolesta. 		
7,5
Petzl TIKKA XP
Vanha lamppu; tätä mallia ei enää edes myydä - ainakaan näillä
ominaisuuksilla. Lampusta ei löytynyt muuta hyvää kuin otsalampun virka,
jos edes sekään oli niin tärkeä tämän kohdalla.... 					
5Koonnut: Henna Simonen
Kuvien lähteet:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Petzl_tikka_xp.jpghttp://www.ledlenser.
be/images/P/IH6_5610-STANDARD_LAYING_MID-01.PNG
http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9281756135454.jpg
http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/8888556060702.jpg
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0333/6897/products/PetzlRXP.jpg?v=1395692579
http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9015944085534.jpg
http://www.ledlenser.be/images/P/IH6_5610-STANDARD_LAYING_MID-01.PNG
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Näkökulma

Näkökulma on palsta, jolle lippukuntamme
johtajisto kirjoittelee ajatuksiaan.

Nuuksiossa

Jäitkö kotiin kutsusta huolimatta
Vai lähditkö säästä piittaamatta

Lämmittikö makuupussi - kävyn ja kannon painamatta

Pakkasitko repun jännityksen voittamatta

Löysitkö levon kamiinan kannen kolisematta

Nostitko selkään painosta ja sateesta
välittämättä

Kuljitko polun pimeydessä kaatumatta
Etenit innosta luopumatta
Pystytitkö teltan suojaa arvostamatta
Sytytit kamiinan tulen valoa ja lämpöä
ihmettelemättä
Maistuivatko räiskäleet mustasta kohdasta huolimatta
Kauhallinen mansikkahilloa kermavaahdotta

Tulitko vahtiin omista kiireistäsi huolimatta
Annoitko turvan toisten yöhön omaa
untasi vaatimatta
Saitko unohtumattoman kokemuksen
pyytämättä
Sudariretken muiston, tulevaisuudessa
sitä unohtamatta?
..vai jäitkö kotiin kutsusta huolimatta?

”Leijonanmetsästäjä”

15

Kuin kaksi marjaa
Hayley Paramore 				

Satu Lappi 				

Kaisla Pitkänen

Sara Touhonen

Wentworth Miller				
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Ville Söderlund

Roihu kuvina

Karhunvartijoista oli 7 hengen edustus finnjamboree Roihulla. Kuitenkin
kavahuuto kaikui yli 16 000 muun
partiolaisen joukosta.

Kuva:
Tuukka
Lehtinen

Kuva:Esk
o

Kuva:Juhani Nurmi
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Raikune

n

Pikkulinnut lauloivat...
Laittakaa tää lehteen

Kivenlahden kavan kolossa
on suklaa-jätskejä epää!

Päivänsäteillä oli siivouskokous...

Wake m
eu
saan 4G p when... mä
:n!

R.I.P kirves 2016
Helistin on liian tärkeä
Maijulle, Kukalle ja
Annille

Ampiaiset joi mun
mehun! Mä näin sen
äpäivät

päivänä syntym

stävän
Hamzalla on y

Pikku tyttö lauloi ruuan jälkeen: jos
et karkkii anna ryhdyn kiljumaan...
ÄÄK! (amppari)

Hamza halimurhasi
Saran :O

Moi kaikki sanoo Pekka

nut läheisestä

80-vuotias pappa oli karan
vanhainkodista

Murahduksen aurinkoisin
päivä oli sateisin

Lähetä oma Juorusi osoitteeseen lehti(at)karhunvartijat.net tai mene
kivenlahden kolon juoruboxille.
Lähetä juorusi viimeistään 12.4 niin se pääsee seuraavaan lehteen.
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Kaivuri tukki tien

:D äksdee

Kaikki vaan pelas fallout
shelteriä Murahduksella

urhaajaleikIhmisiä kuolee halim
minä t: :(
Murahdus 2016 alkaa haikin jälkeen
issä mukaan lukien

on
Legendan mukaan kakkua
lä
synttäreiltä vieläkin jäljel
Henri syö vaan vadelmia
“huoltoajossa”
Nippe kierrätti
haikilla
1,5km ylimäärä
istä koska
oltiin niin nopei
ta

Heka kuuli vihdoin, että
kiljavalla lauletaan yhä
edelleen: heka antaa
sulle selkää.

Sennalta lähti puolet hiuksista
30v synttäreiden järjestämisessä

Murahduksen leirin
johtaja
Sara on Boss

Tulta syöksevä ihmispyramidi
sopivaa iltanuotiolle?

Hallituksessa on puhuttu että 32vuotissynttäreitä
juhlittaisiin kahta kovemmin

kutsuttu johtajagaalaan,
Oli onni ettei loupalaisia
ealla
sillä kava-henki oli kork
Henna ja Niklas pussaili maailman
ympärys-retkellä t. lööperi PS:
suklaajätski piilon kertoi lööperi
Huhun mukaan Oonan su
uhun olisi
mahtunut enemmän vaah
tokarkkeja
kuin kenenkään muun...

Seuraava Karhunkierros
ilmestyy Toukokuussa
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Puuhanurkka
Joulu on taas täällä. Vaikka kokoukset eivät pyöri joulun aikaan, hyvää
tekemistä löytyy lehdestä. Aina kun kohtaat tai suoritat ruudussa mainitun
asian saat raksittaa sen ruudukosta. Pystytkö saamaan BINGON?

Pehmeä
paketti

Partio

Saunomien Jouluruuan aiheisen
ahmiminen

lahjan
saaminen

Riisipuuron Liiallinen
syöminen syöminen

Piparin
tuoksu

Joululauluja 24/7

Joulukuusen Joulupukin Tonttulaknäkeminen koristelenäkeminen ki päässä
minen
Partiokaverin

Viimeisen
luukun
avaaminen
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Väritä kuva
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by:Senna Nuotio

Tulevat tapahtumat
6-7.1 Isännistökurssi
27.1 Samoajat gone wild
3-19.2 PJ-kurssi 2/17
11.2. Lumiveistoskisa
11-12.2 Hanki Takaisin (piirin talvimestaruuskilpailut)
21-25.2 Talvileiri Helmi (sudenpennut 23-25.2)
4-5.3 Vinterfissce -partiotaitojen SM-kilpailut
18.3 Tarpojien taitopäivä
23-26.3 EA-mammutti
8.4 Supersupe
13-17.4 PJ-kurssi 3/17
22.4 Törmä 2017- piirin kevätmestaruuskilpailu
29.4 Meriretki
19-21.5 Flaksi
4-10.6 PJ-kurssi 4/17 vaeltaen
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Kava juhli 30-vuotissyntymäpäiviään sekä lupauksenantotilaisuuden että johtajagaalan merkeissä.
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