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Avajaiset umpihangessa
Metsänkävijöiden yhteinen Kiitele-leiri
avattiin virallisesti perjantai-illan avajaisissa.
Iltanuotio poikkesi tavallisesta – harvemmin sitä pääsee umpihankeen istumaan. Vaikka lunta oli paljon ja osasta
yleisöä näkyi pelkkä pipo, kaikilla oli
hangessa hauskaa.
Tava l l i s t e n e s i t t e l y i d e n s i j a s t a
Järvenpään Metsänkävijät olivat pyytäneet etukäteen sähköpostitse lippukuntia kertomaan toiminnastaan. JäMen
Mirkku ja Mikke analysoivat saamiaan
vastauksia sekä niiden taustoja.
Leirinjohtaja Tatu Lertola toivotti lyhyesJK. Tämän tekstin kirjoittajalla on ollut myös mänsä, mutta ytimekkäässä puheessaan,
kaikki tervetulleiksi ja ilmoitti leirin virallisen vah- kijähuivi, mutta Taruksella se tuli lainattua sammalvuuden olevan 277 mänkijää. Tatu kiinnitti huomio- karhulle ja sammalkarhu lainasi eteenpäin...
ta siihen, että lippukuntia on vaikea tunnistaa, kun
Teksti: Sami - Kuva: maygga
kaikilla on samanlaiset huivit.

Hunajaista pemmikaania
Suosituin osio kommenteista päätellen
oli pemmikaanin valmistus. Pemmikaani
on paljon energiaa sisältävä retkieväs.
Pemmikaania luonnehdittiin mm. seuraavin sanoin: ‘Nöyhtää’,’kait jotain ruokaa’, ‘vähän epämiellyttävää’, ‘sairaan
hyvää’,’talipalloja’.
Pemmikaanin teko on suoraviivaista: rasva ja hunaja sulatetaan, lisätään joukkoon
mm. pähkinöitä, rusinoita ja aprikoosia.
Kannattaa pistää resepti talteen ja kokeilla myös kotona!
Oman huolensa aiheutti kysymys siitä, mihin valmiin pemmikaanin voi
laittaa jäähtymään. Rastimies
pelasti pulasta osoittamalla
hangesta sopivan paikan.
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Tekstaripalsta!

Uutissähkeet

Antti West Tammisalosta on
saanut tervehdysviestin kotiväeltä.

VaMen Lisbethille paljon
terkkuja Kuohukujan partioyhteisöltä.

Kiitos jämeistä avajaisista!
- nimim. tyytyv. metsänkävijä

HeMen Pekalle tervehdys rullaattoriosastolta ja kiitos
hyvästä kurssiseurasta.

TuMe moi,
Mikä on Metsä Masan (Matti
Nummelinin) osoite ja puh.
nro?
- Etukäteen kiittäen Mikko
Paula, heti nukkumaan!
Hei Sinä vaaleahiuksinen
espoolainen, kiitos, että
katsoit mua kivasti. Kumpa
Sinullakin olisi maastohousut
Nimimerkki Maastohousut -91

Hei Paula ja Sami, teidän
partioWiki on sikamakee juttu!
- Wanna be nörtti
Mikko VaMe,
Kiitoksia - odotamme yhä NPjäsenhakemustasi.
Hei otetaan, lämpimät vaatteet ja kuiva makuupussi

Kiiteleenmittainen sääennuste
Lauantaina 15.4.2006
Aamulla heikkoa lumisadetta, aamupäivällä
räntää, iltapäivään saakka epävakaista.
Lämpötila päivällä +2°C. Yöksi on luvassa
pakkasta noin -2°C.
Ilmatieteen laitos

Osa 3: Pihalla ku lumiukko
[Jollehhihhuu on yrittänyt sulattaa muukalaista kaasuteholla, mutta
todennut sen tehottomaksi..]
Sattumalta Jollehhihhuu huomasi sängyn alla oli jokin pölyinen
laite. Hän kaivoi sen esiin ja totesi laitteen hiustenkuivaajaksi,
jossa oli koko kuivaajan peittävä
tarra BILTEMA (oikea valmistaja
Braun, lukee BILTEMAN tarran
alla). Aikansa sählätessään
Jollehhihhuu päätti kokeilla
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hiustenkuivaajaa, vaikka tiesi tehon olevan heikko. Jollehhihhuu
laittoi hiustenkuivaajan töpselin
pistokkeeseen. Kokeilu ei kuitenkaan sujunut vaivatta, koska
Jollehhihhuu oli nauttinut ennen
matkaansa useamman pullon
Tenttua. Kun hän vihdoin sai
töpselin pistokkeeseen…
Jatkuu huomenna!

Tarzanin Cheeta täytti
74 vuotta
Viikonloppuna Cheeta täytti
peräti 74 vuotta. Guinnessin ennätysten kirjassa Cheeta onkin
nimetty maailman vanhimmaksi
simpanssiksi.
Cheeta esiintyi kahdessatoista
Tarzan-filmissä, ja viimeisen
roolisuorituksensa se teki vuonna 1967 musikaalielokuvassa
Doctor Doolittle.

”Samanlaisia hulluja
on kaikkialla”
Matti Vanhanen on paikannut
aukon kulttuurin tuntemuksessaan. Hän kertoi lauantaina käyneensä katsomassa Duudsonitelokuvan.
- Siinä oli selvä aukko olemassa. Ja se täyttyi. Se aukko oli
juuri Duudsoneiden kokoinen.
Se oli yllättävä kokemus; tiesin
Duudson-ilmiöstä, mutta en ollut sen sielunmaailman sisälle
aikaisemmin päässyt. Oli hyvä
nähdä se, Vanhanen sanoi.

Ikäraja kohdallaan
Vanhanen uskoi, että uudella
viihdeilmiöllä on mahdollisuudet
kerätä ystäviä ympäri maailmaa.
- Samanlaisia hulluja on kaikkialla, Vanhanen pohdiskeli.
Duudsonien elokuva on kielletty
alle 15-vuotiailta ja Vanhanen
arveli, että ikäraja oli siinä kohdassa paikallaan.

Löytötavarat voit toimittaa
Turvan päivystykseen
tai leiritoimistoon
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”Luovutuspumpuleilla” tuli ainakin syttyy
Tuli-ohjelma jakaantui kolmeen
rastiin: Nuotio, nuotion sytytys
ilman tulitikkuja ja sytykket.
Nuotio-rastilla vartion tuli tehdä
nuotio, saada se palamaan ja
kuumentaa mehua.
Vantaalaisella vartiolla ei ollut
ongelmia tulen kanssa, vaikka
Tanjasta kiehisten teko onkin
hankalaa. Heillä nuotion tekeminen on tullut tutuksi retkillä
ja sytykkeet tehdään paikan
päällä.
Vieressä hämeenlinnalaiset
onnistuivat Juhon johdolla niin
ikään saamaan tulen aikaiseksi
ja pääsivät lämmittämään mehua. Juhon mukaan he tekevät
nuotion retkillään aina milloin vain on mahdollista. Sekä
Juhosta että vantaalaisesta
Niklaksesta nuotion sytyttämisessä on haastetta vasta kun
puut ovat märkiä.
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Teksti: Santra
Kuvat: maygga

Turun Metsänkävijöiden ”Panssarivanikka”-vartio ei ollut kovin
luottavainen tuliporamenetelmään. Menetelmää he eivät ole
kokeilleet aikaisemmin, mutta
arvelivat tulen ehkä syttyvän,
jos jaksaa yrittää. Magnesiumtikulla sen sijaan saatiin aikaiseksi pieni leimahdus, ja kun
otettiin avuksi ”luovutuspumpulit” tuli syttyi kevyesti. Tikku
koettiin käyttökelpoisemmaksi
kuin pora.
TUME1-vartion otteista näki heti,
että poraa oli kokeiltu aikaisemminki, mutta tulta ei vartio siitä
huolimatta saanut aikaiseksi .
Tuluksen käyttössä vartio onnistui ongelmitta.
Tammelalaiset pitivät tuliporamenetelmää kulahtaneena,
vaikka käsittelivät poraa varsin
ammattimaisesti – melkein tuli
tuli.

Melkein tuli tuli

Tuikuista sytykkeitä

Nuotion sytytys ilman tulitikkuja-rastilla päästiin kokeilemaan
tuliporaa ja magnesium-tikkua.

Sytykkeet-rastilla tehtiin jälleen
kiehisiä ja valmistettiin sytytyspaloja.

Vantaalainen Oona kiehisiä
tekemässä.

Sytytyspalat valmistuivat sulattamalla trangian lämmössä
”hernaripurkissa” tuikku-kynttilöitä . Sula steariini kaadettiin
kanamunakennoihin.
Hämenlinnalaiset olivat tehneet
aiemminkin sytytyspaloja sanomalehdestä ja steariinista.
Juhon mukaan niitä tehtiin runsaasti ja ne todella toimivat.
Vantaalaiset eivät olleet itse tehneet aikaisemmin sytytyspaloja,
mutta Niklas kyllä muisteli käyttäneensä itse tehtyjä paloja.

Turkulaiset
Turkulaiset harjoittelevat Magnesium- Hämeenlinnalaiset sytyttävät nuotiota
testaavat tuliporaa tikun käyttöä
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Päivitetty kartta
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