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Huollon ripeä toiminta pelasti tytöt!
Huolto sai perjantai iltana kahdeksan aikaan hälytyksen tulvasta. Huollolle hälytys tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan, kesken nautinnollisen iltakahvin.
Huolto kerättiin nopeasti ja ammattimaisesti kokoon;
pöydän alta, puun juurelta, roskiksilta ja vessasta.
Kun tarvittava porukka oli saatu kasaan, eiku baanalle. Huolto repäisi itsensä liikkeelle jalkaisin kohti
tulva-aluetta. Päällikkö Aki (Turku) käytti kuudetta
aistiaan ja supermiehen kuuloaan ja aavisti että jotain
kauheaa oli tapahtunut.

Huoltomobiili
Huollon saavuttua tulva-alueelle, he oivalsivat älykkäillä nupeillaan, että he tarvitsevat auton. Auton
hakureissu oli erittäin vaivalloinen, väsymys vaivasi
pitkän matkan jälkeen ja energiavarastot oli jo käytetty. Mutta huolto ei hevillä
luovuta, eikä räpilläkään.
Huollon miehet sanomansa mukaan syövät
paskaa ja paskantavat
kettinkiä.
Huolto haki mahtavan
huoltomobiilinsa, joka
on uusi tuliterä KingCap.
Kun auto oli ahdettu
turbolla täyteen huollon
lihaksikkaita ja komeita
uroita, oli aika hakea
näkkäreitä. Kaikki tiesivät, että matka oli pitkä ja vaarallinen ja että kaikki eivät ehkä palaisi. Mutta huolto
ei pelkää, he uhmasivat vaaraa ja lähtivät liikkeelle.

Haasteellinen matka
Kun hälytyksestä oli kulunut puoli tuntia, huolto viimein
saapui näkkäreiden lastauspaikalle. Onneksi huollolla
on myös oma navigaattori, Markus (Hämeenlinna),
joka tiesi tien näkkäreiden luokse (n. 20m päähän).
Eikä pitkä Markus uppoa täysin syvään hankeen,
joten muut näkevät mihin suuntaan on edettävä.
Näkkäreiden lastaus alkoi, mutta ensimmäisenä
paholaisena oli erittäin mahtavan huono polku, joka oli
tampattu ruotsalaisittain
vain vasemman jalan

kohdalta. Huolto ohjeistaa, että polut pitää tampata molemmilla jaloilla!
Saavuttuaan jälleen kerran tulva-alueelle, pelastettavat nuoret järvenpääläiset
naiset olivat kankeita hämmästyksestä, kuinka ripeasti ja ammattimaisesti
huolto oli toiminut. Mutta aikaa ei
ollut hukattavana, teltta oli evakoitava.
Leirinjohtaja Tatu huomasi jäävänsä
huollon jalkoihin ja päätti paremmaksi
liueta paikan päältä. Huollon varustus
oli päätä huimaava, ilman melkein
sammunutta otsalamppua hommasta
ei olisi tullut mitään. Vettä oli huollon
mukaan paikalla vaihtelevasti kahdesta
viiteen metriin. Pohjavettä täytyi varoa, ettei saastumista pääsisi tapahtumaan.

Loppusilaus
Lopulta huolto pääsi tekemään sitä, mitä parhaiten
osaa eli huoltamaan. Ensimmäisenä näkkärit täytyi
kantaa teltta-alueelle ja tässä huollolla meni kohtuuttoman kauan aikaa, koska alueella oli paljon yleisöä
ja huollon oli varottava, etteivät heidän salaiset voimat paljastuisi.
Alaleirinjohtaja Laura raportoi myöhemmin illalla leirikokouksessa:“Ei ole ollut mitään paniikkitilanteita, ja jos on ollut, niin onneksi
meillä on huolto”.
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Tekstaripalsta!
Hei Sinä hämeenlinnalainen
pitkätukkainen poika. Myös
Sinun ”Maastohoususi” ovat
söpöt.
- Terveisin Puputyttö
Pekka <3, Kiitos viimeisestä, oli ikimuistoiset
treffit. Huomenna uudestaan? - Rakkaasi -

Kiiteleellä on hauskaa.
- Terv. Tunteellinen
Yksi halko kerrallaan
ja ei vehata teltassa
- T. Telttapoliisi
Ruoka on vakava asia,
sillä ei pelleillä.
- T. Nälkäiset

Hei söpö muhoslainen
metsänkävijätyttö. Olet
tosi kiva.
- T. Karvanoppa-84

Dear R2!
Youre light of my life.
Smile, shine and gimme
five!
- Ms. D2?

Kiiteleellä on ollut
hyvä se, että on ollut
lunta paljon enemmän
kuin etelässä
- Terv. Telttakaveri

Kiitos alaleirin johtajalle loistavsta johtamisesta sekä kitkattomasti yhteistyöstä.
- Äänen pojat

Sääennuste maanantaina 17.4.2006
Aamupäivällä poutaa, päivällä pilvistyy ja illalla
odotettavissa vesisadetta . Lämpötila päivällä +5°C.
Ilmatieteen laitos

Osa 4: Pihalla ku lumiukko
[Ei Ole Tottunut Hankeen lähtee etsimään vastauksia etsintäänsä..]
Ei Ole Tottunut Hankeen otti siis
nenänpäänsä kohti toria. Vihdoin
hän pääsi perille ja etsi vastausta.
Aikansa pähkäiltyään hän alkoi
miettimään, että mitä vastauksia
hän etsii. Hän kuuli takaansa askelia ja silloin käsi nappasi häntä
olkapäästä kiinni.
Ei Ole Tottunut Hankeen kääntyi
ja näki…? Hän ei nähnyt ketään.
Sitten hän tunsi taas että joku
tarttui takaapäin hänen olkapäähänsä. Hän kääntyi eikä ke-

tään näkynyt. Ei Ole Tottunut
Hankeen:lla alkoi palaa pinna
ja hänen päänsä yläpuolelle ilmestyi outoja sanoja mm. ASDF,
H4XX0R, WTF! jne. Sitten hän
alkoi miettimään että pakkohan
jonkun on täytynyt häiritä häntä.
Aivan kuin salama kirkkaalta
taivaalta, hänen eteensä tulla
tupsahti hänen veljensä, Juoksee
Halvemman Perässä. Juoksee
Halvemman Perässä oli tullut
varoittamaan Ei Ole Tottunut
Hankeen:a kauheasta katastrofista.
Jatkuu huomenna!

Silmälasipainen komea ja
pitkä poika HeMe:stä,
olet syymme elää!
- T. KiMen tytsyt
Olimme vastakkain eilisessä Olympialaisissa
ja vilkuilimme toisiamme ja ajattelin, että
susta sais kirjekaverin, jos sulle käy?
Tiedät varmaan kenelle
vinkata
- T: MC13
Moro Sä Esboolainen sinisilmäinen tyttö, joka
hymyilit mulle. Lähetä
mulle postia
-T: A......

Uutissähkeet
PartioWiki ylitti 750
artikkelin rajapyykin
Par tioWiki sijaitsee Nettipartiolaisten ylläpitämällä partio.net-palvelimella osoitteessa
http://wiki.partio.net/

Valtakunnallista
partioviikkoa
vietetään ensi viikolla.
Nimikkoviikkoa juhlii 75 000 partiolaista yli 800 lippukunnassa ja
18 piirissä kautta maan.
Partioliike täyttää ensi vuonna
sata vuotta.

Jääkiekon pronssiottelu
Kärpät - HIFK 6-2
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Yöllinen seikkailu
Oli synkkä ja myrskyinen yö, kun
leiriläiset kerättiin teltoista ja lähetettiin uhmaamaan pimeän metsän
vaaroja. Kyseessä oli tietenkin Turun
Metsänkävijöiden järjestämä yöjuttu.
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Kirjoitti: Sami
Kuvat: maygga
Yöjutun viimeinen rasti:
Black Jack

Vartioiden tehtävä oli yrittää selvittää,
mitä Karhurannan kyläkauppiaalle oli
sattunut ja liittyikö Erakko Häijynen
asiaan jollain tavoin.

Umpihangessa eteenpäin
Tehtävä ei ollut helppo, sillä vartiot
joutuivat ratkomaan sudokuja, rämpimään poluttomassa umpihangessa ja
löysivätpä itsensä jopa pahamaineisesta uhkapeliluolasta. Tiedotuksen
iskujoukko oli EA:n ja Turvan päälliköillä sekä Keittiömikolla vahvistettuna
tekemässä raporttia seikkailusta.
Sudoku-rastilla vartioiden piti selvittää
oikea reitti ratkaisemalla sudokuja.
Oman lisänsä toi rastin sijainti umpihangessa. Tarpominen ei ollut helppoa, ja pimeästä metsästä kuului: ”Voi
vihtori, kun on kuuma!”
Toinen rasteista oli vanha klassikko: noin puolen metrin korkeudessa
oleva naru piti katkaista polttamalla.
Tarvikkeina oli vain kaksi koivuhalkoa.
Teksti ja kuva: maygga

Yhteistyöllä homma sujuu,
sen Tiedotuksen iskujoukko
testasi kokoonpanolla, jossa
oli yksi valonheittäjä, kuvaaja, pari henkistä tukea sekä
Jossu suorittamassa rastia.

Korttihait peliluolassa
Viimeisellä rastilla vartiot
joutuivat testaamaan Black
Jack-taitojaan. Taktiikoita oli
monia: osa vartioista pelasi
heti suurella riskillä ja hävisi,

Pimeä metsä kätki monta muutakin selittämätöntä asiaa.
Tiedotuksen iskujoukko löysi
esimerkiksi ohjelmajohtajan
harhailemasta ilman pipoa ja
hanskoja.
Kyläkauppiaan kohtalo jää kenties ikuiseksi arvoitukseksi.

Kahviloissa oli tunnelmaa
Lauantai iltapäivänä pyörähtivät ensimmäiset vartiolais-ja vartionjohtajakahvilat käyntiin. Vartiolaisilla ohjelmassa oli
vähän erilaista bingoa, pieniä kilpailuja
sekä mehutarjontaa.

Ilmakitaran soittaja

osa otti varovammin. Joukossa
oli selvästikin muutama vanha
korttihai. Tammelan tytöt epäilivät jakajien taitoja: ”Ettekö te
osaa pelata?”

Bingossa 3x3 ruudukkoon merkattiin vain
numeroita 1, 2 ja 3. Pieniin kilpailuihin
valittiin 3 kilpailijaa joilla oli jokaisella
numero. Voittaneen kilpailijan numero
merkattiin bingoruudukkoon. Kilpailuina
oli mm. näkkileivän syöntiä ja viheltämistä sekä ilmakitaran soittoa. Vartiolaiset

kannustivat toisiaan kilpailujen
aikana kovaäänisesti.
Vartionjohtajien kahvilassa VJ:t
jaettiin ryhmiin, joissa he toimivat
pienien kilpailujen aikana. Yksi
kilpailuista oli nimeltään Lentävä
matto. Kilpailun tarkoituksena oli
kääntää sanomalehden palanen,
jonka päällä ryhmä seisoi, ympäri, astumatta paperin ulkopuolelle.
Toimitukselta jäi epäselväksi,
oliko tämä edes mahdollista.
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Doping skandaali talvikisoissa!
B-näytteet analysoitavina
WADA ottaa näytteen

Talvikisat-ohjelmassa kilpailtiin kolmessa lajissa. Yllättävää
ylivoimaa nähtiin ja antidopingkomitean edustajat saivat syyn
selville. Vartiot käyttivät kiellettyjä
aineita!
HeMen ja KiMen pääosin tytöistä koostuva joukko saapui
ensimmäiseksi ringeten pelipaikalle. Ottelussa pelattiin viidellä
pelaajalla ilman maalivahtia.
Väkivaltaiset otteet eivät olleet
sallittuja.
Ennen pelin alkua paikalla liikkuneet tuntemattomat henkilöt
suosittelivat pelaajille erityisen
hyväksi koettuja värinappeja,
joiden piristävä vaikutus olisi
taattu. Osalle pelaajista ”nappien” napsiminen näytti olevan
tuttu juttu, mutta muutamat
nauttivat omansa hiukan hämillisen tuntuisina. HeMen tytöistä
”napit” maistuivat hyvältä ja
piristävä vaikutus tuntui heti,
niimpä he lähtivät otteluun tosi
luottavaisina.

KiMen ylivoimaa, mutta
millä keinoilla?
Peli oli aluksi tosi vääntöä, mutta
vähitellen juoni löytyi ja KiMe sai
maaleja loistavien yksilösuoritusten ansiosta. KiMen äänekkäät kannustajajoukot ilmeisesti
houkuttelivat HeMen leirilippukunnan johtajan Pekan paikalle
ja tämän ”väännä, väännä”
kannustushuudot kaikuivat hetken, mutta turhaan, KiMe
siirtyi jo kolmen maalin
johtoon. Pelin

lopputulos 4-0 KiMelle vastasi täysin pelin kulkua, yhtä
maaliahan siinä pelattiin.
Pelin jälkitunnelmissa KiMen
tytöt hehkuttivat – loistavaaa,
sikamakeeta, rajua ja tosi virkistävää. Nappien napsimiseen
löytyi puolustus: “Ei olis tarttettu, mutta otettiin kuin kaikki
muutkin”.

Positiivinen näyte!

Yllättäviä paljastuksia

Pulkkakisassa ensimmäisellä
porukalla oli raskain tehtävä,
koska reitti kulki osin umpihangen puolella. Tiukassa kisassa
voiton vei KiMen Karhu-vartio,
joka joutui heti Wadan dopingtestaajien kynsiin. Tilanteessa ei
välttämättä auttanut testattavien
kommentti testaajille: “Saako
lisää?”

Lumisodassa pyrittiin ryöstämään vastustajavartion lippu.
Viipurin Susi-vartio kävi taistelun
Järvenpään Ilveksen tyttöjä vastaan. Poikien taktiikka oli hyökkääminen ja lumipallot lensivät
helposti kotipesästä toiseen.
Ilves joutui heti alusta puolustusasemiin ja tulos oli selvä.

Voittajien haastattelussa paljastui,
että Susi-vartio oli lauantaina
Karhun sylkinäyte osoitti positiivista tulosta muuttumalla punai- viettänyt aikaansa kaivamalla
seksi. Positiivisia näytteitä antoi telttansa viereen ansakuoppia
kilpailun aikana kaksi vartiota. peittäen ne havuilla ja lumella. Vj
B-näytteet ovat testattavana ja Ville kehui, että ansat olivat toimituloksien odotetaan valmistuvan neet hyvin: “Lippukunnanjohtaja
Karri meni molempiin”.
kuukauden sisällä.
KiMen ja HeMen tiukkaa
taistelua

Kirjoittajat: Paula, Sami, Santra
Kuvat : maygga
Pulkkakisan vauhtia

