
LEIRIHYTTYNEN
Nro6Maanantai 17.4.2006

Leiri meni mielestäni hyvin. Näin monta iloista ilmettä ja reipas 
henki oli aistittavissa koko leirin ajan.

Minulla oli hauska leiri toivon, että sinullakin oli. Leiri myös 
opetti minulle paljon, meitä oli leirillä monesta lippukunnasta 
ja huomasin sen jo aikaisessa vaiheessa. 

Me olemme suurimman osan partiossaoloajastamme teke-
misissä oman lippukuntamme ja oman tehtävämme kanssa. 
Tavat, jolla teemme ovat erilaisia, mutta ainakin yksi asia 
meillä on yhteistä: Olemme mänkijöitä. Sen huomaa huivista, 
sen huomaa tavasta, jolla teemme asioita, ja sen huomaa 
hyvästä rennosta meiningistä.

Kiitos leiristä, mukavaa kotimatkaa - nähdään seuraavalla 
Mänkijöiden omalla talvileirillä!

Tatu Lertola 
KIITELE - Leirijohtaja

Kiitos Mänkijäveli ja -sisko!

Rastimies Topias Helsingistä kertoi, että ensimmäi-
senä partiotaitorastina oli pistesuunnistus. Vartioille 
oli annettu kysymyksiä ja niihin kolme vastausvaihto-
ehtoa. Yksi vaihtoehto oli oikein ja johti vartion rastille, 
josta sai leiman. Leimoja tuli kerätä 8. Hanget hanka-
loittivat merkittävästi rastien etsiskelyä. Tarpomisessa 
tuli kuuma.
Tapiolan TapMe-vartio lähti matkaan voitontahtoi-
sena. Alunhässäkästä TapMe pääsi ovelasti ohitse 
ja nopeasti matkaan, hakien taktikoiden vain neljä 
leimaa. 

Seuraavalla rastilla 
piti tunnistaa ufoja eli 
esineitä, joita heitet-
tiin pressun toiselta 
puolelta toiselle. Jos 
ufo jäi lyhyeksi, niin se 
hylättiin. Rastia pidet-
tiin suhteellisen help-
pona, vaikka aikaraja 
yllättikin monet.

Viimeisenä leiripäivänä kilpailtiin partiotaidoista
Jyväskylän kolmen hengen joukkueella oli kisa men-
nyt kohtalaisesti, mutta he eivät uskoneet olevansa 
ihan terävimmässä kärjessä. Aikaisempaa talvileiri-
kokemusta kysyttäessä pojat arvelivat, ettei sellaista 
Mänkijää olekaan, joka ei olisi ollut talvella leirillä.

Siistit paarit
EA-rastilla piti tehdä kenttäpaarit. Malleja sekä tapoja 
oli useita. Rajamäellä on selvästikin totuttu siistey-
teen, kun potentiaalisen potilaan kommentti oli: ”Tää 
on likanen”. 

Viestitysrastilla Rajamäki oli harvoja, jotka ottivat 
tehtävän koulutuksen kannalta ja vaihtelivat viestit-
täjää. 

Vedenkeittorastilla RaMe valitsi veden sulatuskei-
noksi trangian, koska arvelivat sen nopeuden kom-
pensoivan aikasakon verrattuna sytykkeisiin sekä 
halkoihin.

PT-kisan tulokset kuullaan illalla päättäjäisissä.

Teksti: Paula ja Sami 
Kuva: mayggaTapMe kiidättää  

kenttäpaareja
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Osa 6: Pihalla ku lumiukko Tekstaripalsta!
Hei Sinä hemeläinen puhe-
lias tyttö, oli kiva oppia 
tuntemaan äänesi. Olisi 
kiva kuulla sitä uudel-
leen.

Leiri oli siistiä!

Eiks ookki tosi kivaa? 
Ihquu..hei daa... 
    - T. vihreäsilmä-15

Hei - tiedoksi kaikille 
JäMen teltasta saa tar-
vittaessa doping-ainei-
ta, mikäli teillä on ai-
komuksia päihitää KiMe.

KiMe tykkää HeMestä!!!

[Mitä opimme tästä tarinasta?]

Koska tässä tarinassa tarina 
on kestänyt jo semmoiset pari 
vuosituhatta, oli etelän sääolot jo 
muuttuneet melkoisen paljon. 

Lähi-itä oli Jääkauden armoilla. 
Ja koska siellä oli Jääkausi, se 
merkitsi sitä että siellä oli pak-
kasta, ja pakkanen luonnollisesti 
mahdollisti lumen. Tämä taas 
meinaa sitä, että siellä oli lunta. 
Ja tämä taas tarkoitti sitä että 

siellä pystyi rakentamaan 
lumiukkoja. 

Mutta mitä Juoksee 
Halvemman 

Perässä oikein oli tullut varoitta-
maan. Noh, siitä ei ollut tietoa, 
koska tämä oli pelkkä tarina, joka 
ei perustu mihinkään muuhun 
kuin nykypäivästä temmattuihin 
ideoihin ja kirjoittajan mielikuvi-
tukseen. 

Mutta mitä tästä tarinasta loppu-
jen lopuksi opimme? No ainakin 
sen, että Tenttua ei kannata heik-
kopäisen juoda. Pohjoisen asuk-
kaat ovat avuliaita. BILTEMAN 
tuotteet ovat melko ihmeellisiä 
(en yritä mainostaa).

In the end is always end!

Leirihyttysen raati kiersi leirin ai-
kana arvioimassa telttoja. Suurin 
osa teltoista oli puolijoukkueita, 
lisäksi nähtiin pari kymppiä, yksi 
kota ja yksi huvilateltta. Teltoista 
näkyi selvästi talviretkeilykoke-
mus lippukunnissa. Osa teltoista 
oli erittäin hyvin pystytetty, osa 
taas sinnepäin. Löydettiin jopa 
muutama esimerkki siitä, miten 
telttaa ei pidä pystyttää.

Raati kiinnitti huomiota ulkoasun 
lisäksi käytännöllisyyteen ja toi-
mivuuteen. Teltta, josta lumia ei 
oltu kaivettu kunnolla pois eikä 
näkkäreitä haettu pohjalle, tipahti 
armotta pistesijoilta, vaikka se 
olisikin ollut hyvin kiristetty tim-
miin. 

Teltta-alueen toimivuuteen sekä 
siisteyteen kiinnitettiin myös 
huomiota. Osa oli rakentanut asi-
alliset varastotilat, mutta lumien 
sulettua löytyy alueelta varmasti 
useamman lippukunnan leiri-

varusteita, sen verran monta 
lumihangessa lojuvaa työkalua 
nähtiin.

Naispuoliset arvioijat kiinnittivät 
huomiota varsinkin telttojen 
piha-alueisiin. Erilaiset taidete-
okset sekä piharatkaisut toivat 
lisäpisteitä.

Selkeää voittajaa ei löytynyt, 
mutta Leirihyttynen päätti myön-
tää seuraavat diplomit:

Hienoin pystytys ja sijainti: 
Ääni, VaMe, teltta nro 21

EI NÄIN: OMK:n varastoteltta

Parhaiten talvileiriin soveltuva : 
Kamina, VM, teltta nro 19

Saadun palautteen mukaan 
OMK:n varastoteltta oli yleisön 
suosikki.

•

•

•

Telttakisan tulokset
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Angelica ”Ankka” Pax tuli leiripro-
jektiin mukaan vuoden vaihteessa 
Kirkkonummelta.  Ensimmäseksi oli 
kasattava tiimi  ja saada ruokalistan 
suunnitelu alkuun. Ruokalistan suun-
nittelussa auttoi Slim, jolla on asiasta 
kokemusta työelämästä. 

Kiiteleen keittiötiimin kuuluu 1+5+1 
henkeä, joista 5 saa tehdä ruokaa (sal-
monellatestit voimassa) ja yksi auttaa 
muuten. Ryhmään löytyi kokenutta po-
rukkaa joukossa mm. tuleva kokki, hen-
kilöstöruokalan asiantuntija ja Ankalla 
itsellään on hotelli- ja ravintola-alan 
peruskoulutus. Kaikki ovat partiouransa 
aikana olleet mukana keittiötiimissä.

Aamupuuro maistuu
Tiimin päivä alkaa aamulla klo 6.00 ja annoksia teh-
dään 350 hengelle. Ruoka-aikaa varattu 40 minuuttia 
/ alaleiri ja ruoka-aikana osa keittihenkilökunnasta voi 
levähtää. Seuraavan ruuan valmistus alkaa heti kun 
leirin ruokailu-aika päättyy. Aikaa aterian  valmista-
miseen varattava n. 2 tuntia.

Ankan mielstä tällä leirillä on ollut antoisaa työsken-
nellä, kun kaikilla sama ajatusmaailma ja tiimissä 
kaikki huomioivat toisensa hyvin eikä vastuuta ja 
tehtäviä vältellä.

Aamupuurosta ei ole syntynyt rutinoita eikä varsinai-
sia nirsoilijoita ole ilmaantunut. Tosin eri lippukuntien 
välillä ruuan kulutuksen määrässä on hienoisia 
eroja. 

Tiimiläisten mietteitä
Hyttysen toimitus kyseli keittiötiimin Elinan, Mikon, 
Immanuelin ja Slimin mietteitä työn lomassa:

Mikä ollut haastavinta?
Immanuel: Ruuan saaminen valmiiksi sovittuun  
 aikaan
Mikko:  Ajan arviointi veden kiehumispisteelle 
 isolla vesimäärällä

Elina: Ruuan määrä ja allergiat
Slim: Löytää oikeat tavarat tukkukuor-

masta. Informaatiokatkokset

Ankka on tarmokas keittiötiimin pomo

Mikä ollut hauskinta?
I: Oppinut uutta – mahtava porukka
M: Keittiöpäällikkö Ankka
E: Tehtävän haastavuus . Parasta tietysti on, että  
 ruokaa syödään. Saunominen
S: Keittiötiimi

Mitkä fiilikset leiriläisistä?
I: Ruoka on näyttänyt maistuvan
M: Positiivista porukkaa
E: Joukko on ollut nälkäistä 
S: Porukat näyttää viihvyvän

Mikä paras ruoka?
I: Kinkkupasta (oli lisäksi helppo tehdä)
M: Kanakeitto
E: Kinkkupasta
S: Kaikki on ollut hyviä ruokia

Mitä juolahtaa mieleesi?
I: Toivottavasti päästään leirin loppuun asti  
 kunnialla
M: Lippu korkealla, toivottavasti mahdollisimman  
 moni tutustuu muihin Mänkijöihin
E: Toivottavasti kaikki leiriläiset ainakin maistai 
 sivat kaikkia ruokia.

Lähdetkö uudelleen keittiöön, jos kutsu käy?

I:  Kyllä  M: Mahdollisesti
E: Kyllä  S: Kyllä

Kirjoitti: Santra 
Kuva: maygga
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Yöjutun viimeinen  rasti:  
Black Jack

Kirjoitti: Sami 
Kuvat: maygga

Makoileeko Turva vain koko päivän ja 
on olevinaan tosi tärkeä?  EI! Turva on 
leirin tärkein tiimi, kun sattuu vahinko 
esim. tulipalo. 

Kiiteleellä Turvalla ei ole ollut isoja 
keikkoja, jota se on tarkoitettu te-
kemään. Tämäkään ei tarkoita sitä, 
mitä yhtäkkiä luulisi, että Turva vain 
chillailisi ja völläisi. Yksi “tilanne” oli 
perjantain iltana, mutta he näkivät 
paremmaksi nakittaa Huoltoa ja 
poistua itse takavasemmalle vähin 
äänin.

Tärkeitä hommia
Turva on pitänyt leirillä yllä yleistä 
järjestystä. Se on vastannut käsien-
pesusta; painamalla vesinappia, kun 
käsienpesijä on sattunut kohdalle 
sekä huolehtinut tiskivedestä. Turva 
on laatinut ja ylläpitänyt listaa leirin 
osallistujista. Turvan yleisin tehtävä 
on ollut telttojen tarkastelu ja palo-

turvallisuudesta huolehtimi-
nen.  Joutessaan Turva on 
täydentänyt Huoltoa.

Turvalla on henkilöstöä 
yhteensä kuusi: Teemu, 
Pekka, Miko, Juho, Jari ja 
Ilkka. Turvavastaava Ilkka 
(Tammisalo) kertoi toimi-
tukselle, että hakijoita tiimiin 
oli vähän ja painotti sitä, 
että yhtään naispuolista 
henkilöä ei ollut vapaaeh-
toisena. Ilkka toivoikin, että 
naispuolisia henkilöitä voisi 
tulla Turvan palvelukseen. 

Yleisesti ottaen Turva ilmoit-
ti olevansa todella tyytyväi-
nen leiriin, koska mitään 
isompia turmia ei toistai-
seksi ole tapahtunut ja toi-
vottavasti ei tapahdukkaan. 
Turva halusi painottaa sitä, 

Mikä Turva on ja mitä se tekee?

että Turvan mielestä Kiiteleellä 
on ollut tosi hyvä yhteishenki.

Ilkka ja Pekka 
turvahommissa.

Tapiolan TapMe-vartiolla Kiitele oli 
sujunut epämääräisesti. Vartio oli 
toiminut sekalaisissa nakkihommissa 
mm. yövartiossa, vartiolaisten kah-
vilassa ja kahvinkeitossa johtajille. 
Seuraavaksi matka suuntasi tiskaa-
maan. 

Espoon Metsänkävijöiden Mikko 
ja Jussi olivat toimineet Kiiteleellä 
lippukuntansa tuliporarastin lisäksi 
rastimikkoina muissakin ohjelmissa. 
”Leiriläiset ovat olleet ihan mukavia”, 
sanoivat pojat virnuillen. Piirileireihin 
verrattuna mänkijäleirillä oli kohdattu 

erilaisia kulttuureja. Bussilla 
kotiin Espooseen kestää 11 
tuntia. Tai sitten enemmän, 
sillä esmeläiset hieman 
epäilivät auton kuntoa. 

Rajamäen pojat olivat olleet 
aikamoisessa ristitules-
sa, kun suuret VM-HeMe-
RaMe-lumisotataistelut 
raivosivat. Leiristä pojat 
totesivat, että kaikki on 
menneet päin honkia, mutta 
tulevat kyllä ehdottomasti 
seuraavallakin kerralla. 

Leirin talouspäällikkö Mika ker-
toi toimitukselle, että leiri on 
onnistunut taloudellisesti hyvin. 
Haasteena oli ollut päästä nol-
latulokseen ja tehdä leiri ilman 
pohjakassaa. Taloushallinta 
kiittää järjestäjiä tarkoista ja 
säästäväisistä hankinnoista, 
sillä tavoitteeseen näytetään 
päässeen.

Miten leiri on mennyt

Leirihyttynen ja lukuisa määrä muitakin kuvia mm. 
ryhmäkuva tulee leirin nettisivuille, kunhan tiedotus ehtii 

prosessoida: http://kiitele.partio.net
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Pulkkakisan vauhtia

Leirisanasto
völlätä  =  makoilla makuupus-
sissa tekemättä mitään (ja haista 
pahalle)

ASV = alkusammutusvesi

TKMT = teleskooppimakkara-
tikku

Näkkäri =  kolmion muotoinen 
sotilasteltan puinen alusta.

Kuolemattomat 
lausahdukset

Hyvä johtaminen tarkoittaa sitä, 
ettei itse tarvitse tehdä mitään.

Kyllä käsidesiä riittää!

Turva lepää ja huolto tekee.

Ennen leiriä Kiiteleen-infokirjeessä 
heitettiin haaste vartionjohta-
jille, jolla oli tarkoitus innostaa 
vartiolaisia mukaan leirille. Yli 
50% vartiostaan mukaan saaville 
vartionjohtajille luvattiin munkki-
kahvit.

Haasteeseen vastasi ilahdutta-
van moni vartionjohtaja ja VJ-
kahvilassa lunastettavia munk-
kikahvilippuja jaettiin 42 kpl.

Alaleiri Jahdin yli 50%:n osal-
listumisesta palkitut VJ:t

Heidi Keränen, Susi, – MuMe
Sami Nisonen, Saukot,– TaMe
Santeri Halonen, Saukot - TaMe
Laura Siigojeff, Puuma – KiMe
Sami Pirttilampi, Karhu – KiMe
Taru , Vesikirput-vartio – TaMe
Sanna Nyberg, Vesikirppu- TaMe 
Ville Koskenoja, Jänis – TaMe

Alaleiri Äänen yli 50%:n osal-
listumisesta palkitut VJ:t

Teemu Puumalainen, Kotka-HMK

Munkkikahvit vartionjohtajille

Yöllisen seikkailun Black 
Jack-pelin voitti 75:llä 

pelimerkillä rajamäkeläinen 
telttakunta ARTO-team.

Alaleiri Kaminan yli 50%:n 
osallistumisesta palkitut VJ:t

Arto Leinonen – RaMe
Inka Lähteenaro – HeMe
Aino Priha – HeMe
Pihla Parkkinen – JäMe
Markus Mälkki - JäMe

100% osallistuneet

Ainoa vartio, joka oli kokonai-
suudessaan paikalla, oli Ilves 
Järvenpäästä:

Vj Jenni Kivelä
Vja Reea Silventoinen
Vja Roosa Hellgren
Oona-Maria Hokkanen
Jasmiina Rousu
Petra Erkheikki
Kaisa Parkkinen
Riina Seppälä

Renellä oli liikaa halkoja




