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Olet talvileirillä!
Ja sukkasi ovat toivottavasti vielä kuivat. Hyvin me-
nee, mutta niinhän pitääkin. Vajaan viikon kuluttua, 
kun tapaat taas koulukaverisi, sinulla on paljon ker-
rottavaa. 

Kiitele on mänkijöiden voimannäyte, aiemmin ei 
tietääkseni ole ollut yhtä suurta mänkijäleiriä – ke-
sälläkään. Meitä on saapunut 16 eri lippukunnasta 
yhteensä noin kolmesataa. 

Tuli ja jää näyttelevät pääosia talvileirillä. Ulkona 
on lunta ja kylmää, kun teltoissa lämmittää kami-
na. Kumpiakin elementtejä täytyy osata hallita; 
tuli voi ryöstäytyä nopeasti ja kylmä kohmettaa 
huomaamattoman hitaasti. Huolehdi siis itsestäsi 
ja tovereistasi, jotta leiri sujuu kaikilla mukavasti.

Talvi ei hidasta osaavan retkeilijän menoa, ja sel-
laisia metsänkävijät haluavat olla. Kiitele on oiva 
paikka opetella yhdessä erätaitoja, joten leirin 
ohjelma on suunniteltu sitä varten. Opit kulkemaan 

Lämmin kaakkoisvirtaus aiheuttaa vaihtelevia säitä. 
Välillä sataa vettä tai räntää, mutta sen jälkeen aina 
kirkastuu. Pientä pakkasta on öisin, mutta päivisin 
mittari kohoaa plussan puolelle.

Perjaintaina 14.4.2006
Aamulla pilvistä, mutta iltapäivällä enimmäkseen 
poutaa. Lämpötila päivällä +5°C. Yöksi on luvassa 
pakkasta noin -2°C.

Ilmatieteen laitos 

Kiiteleenmittainen sääennuste

lumisia polkuja, joita katuvalot eivät valaise. Tiedät 
millä kannattaa keittää kuppi kuumaa, kun jatko-
johdosta loppuvat metrit. 

Vaikka sukkasi välillä kastuisivat, hauskassa 
mänkijäseurassa siitä selviää.  Pikkupakkasessa 
mänkijähuumorilla voi vaikka liu’uttaa kiviä järven-
jäällä. Oikein taitavat vartiot (muitahan mänkijöissä 
ei ole) pääsevät Olympialaisiin, jonne myös WADA 
on luvannut saapua tarkkailemaan, että kaikki 
pelaavat reilua peliä.

Kaikkea saattaa sattua, kun metsässä temmeltää 
suuri joukko mänkijöitä. Esimerkiksi erikoislah-
jakkuudet saattavat vaikka löytää itsestään uusia 
puolia bingopalloina...

Hauskaa leiriä toivottaa Leirihyttynen!

Paula Meuronen 
Leirihyttysen päätoimittaja

Telttakisa alkaa 
puolijoukkueen 
pystyttämisestä

Huolella pystytetty teltta pitää muotonsa tuulessa ja 
tuiskussa. Kun kulmat kiristetään huolella ja narut 
solmitaan oikeaoppisesti, voi teltan pitää kuosissa 
vähäisellä säätämisellä pitemmänkin leirin ajan.

Kannattaa muistaa, että 
telttakisassa naapurei-
den satunnaiset avittelut 
auttavat, sillä yksi kritee-
reistähän oli heidän mie-
lipiteensä.

Kilpailu ratkeaa maanan-
tai-iltana, kun viimeinen 
Leir ihyttynen jul istaa 
Mänkijöiden parhaimman 
telttakunnan. 
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Silloin paikalle sattui Jollehihhuu 
(nimi tulee siitä että hänet on 
tavattu joikhaamasta tunturil-
ta, liekkö kotia soitellu?), joka 
sattumalta näki hangesta pais-
tavat shortsit (oli jopa ½ metrin 
päässä). Hän ensin tuumasi, 
että joku poromies oli sammunut 
hankeen shortsit jalassa. 

Kun Jollehihhuu kaivoi samma-
loituneet WANHAT silmälasinsa 
pers’taskusta alkoi hän tarkas-
tella jäistä ruumista, pisti häntä 
kovasti silmään shortseissa 
oleva teksti: BAMBOOCHA! 

Silloin Jollehhihhuu ymmär-
si, että nyt on tosi kyseessä. 
Hän kaivoi taskustansa pu-

hallettavan kaksitelaisen Win-
han. Hän toimitti muukalaisen 
Naamiomiehen kämpille. 

Kun muukalainen oli saatu 
Naamiomiehen kämpille, alkoi 
armoton pelastusoperaatio, 
johon osallistui kokonaiset yksi 
henkilö (se oli Jollehihhuu, 
Naamiomies oli sammunut 
saunaan makustel lessaan 
uutta pontikkasatsia). Aluksi 
Jollehhihhuu yritti epätoivoisena 
sulattaa muukalaista kaasutö-
höllä, mutta totesi että se oli liian 
tehoton...

Jatkuu huomenna!

Osa 2: Pihalla ku lumiukko
[Etelän mies oli juuri kuukahtanut hankeen...]

Uutissähkeet
Suomenlahdella etsitään 

ajelehtivaa karhua
Viron rajavartiosto etsii to-
dellista merikarhua: mesi-
kämmen ajelehtii jäälautalla 
Suomenlahdella.  Karhun usko-
taan olevan yksin liikkeellä ole-
va nuori yksilö, joka on eksynyt 
heikoille jäille. 

Pelastusyritykset ovat tähän 
mennessä tyssänneet sank-
kaan sumuun.

Viimeisin havainto karhusta on 
tiistailta 12 kilometrin päässä 
Ruhnun saaresta. 

HPK ja Ässät finaaliin
Tässä syy, miksi hämeenlin-
nalaisten naamoissa on kum-
mallinen virnistys. Jääkiekon 
SM-liigan finaalissa kohtaavat 
Porin Ässät ja Hämeenlinnan 
Pallokerho. Asia selvisi torstai-
iltana, kun HPK kaatoi ratkai-
sevassa välieräpelissä HIFK:n 
niukasti 1–0. 

Pronssiottelu Kärpät – HIFK pe-
lataan Oulussa sunnuntaina. 

Linnanmäen lippuja 
myydään ennakkoon

Kahden viikon päästä avautu-
va Linnanmäen huvipuisto on 
uudistanut lipunmyyntinsä tälle 
kaudelle. Asiakas voi halutes-
saan tilata liput ennakkoon, 
jonka jälkeen ne postitetaan 
kotiin. 

Uuden järjestelmän myötä asia-
kas kiinnittää itse rannekkeensa 
huvipuistoon saapuessaan ja 
kävelee suoraan laitteeseen.

Tekstaripalstasta apua kännykän 
vieroitusoireisiin!
Leirihyttysen lukijakunta voi välittää toisilleen  
ja ulkomaailmalle viestejä Tekstaripalstalla. 

Kiitele on  
kännykkävapaa 

Leirihyttysellä on suuri postilaatikko ruokailuka-
toksen lähettyvillä. 

Postilaatikkoon voi pudottaa paperille kirjoitettuja 
viestejä, joissa on enintään 160-merkkiä. Viestit 
julkaistaan seuraavan päivän Leirihyttysessä ja 
sen nettiversiossa.

Toimitus pidättää oikeuden kirjoitusvirheisiin ja 
olla julkaisematta epäasiallisia viestejä sekä 
force majour syistä, kuten tulostinmusteen lop-
puessa.


