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Kuinka olo pysyy hyvänä
Kiiteleen ensiavusta huolehtii 
viisi staabilaista, joilla on kai-
killa alan koulutus tai opiskelu 
parhaillaan menossa. He hoi-
tavat majoitusrakennus 2:ssa 
sijaitsevassa ensiapupistees-
sään pieniä leirivaivoja. 

Ensiapuvastaavat kiertävät 
aina mukana ohjelmapisteis-
sä ja ovat valmistautunei-
ta antamaan hätäensiapua. 
Tarvittaessa leiriltä kuljete-
taan lääkärin päivystykseen 
Taivalkosken terveyskeskuk-
seen tai lähisairaaloihin. 

Teksti: Paula  Kuva: Sami

Lumi 
- parasta leirillä?

Hoitajat muistuttavat 
leiriläisiä kolmesta 
asiasta:

Muista juoda tarpeeksi, 
lämmintä vettä saa ala-
leireistä 

Syö kunnolla

Pidä (kuivat) vaatteet päällä

Näitä ohjeita noudattaen olo 
pysyy hyvänä, ei ala vilutta-
maan eikä väsyttämään.

Muistathan, että ensiavun tilat 
ovat tarkoitettu vain niille, jotka 
apua tarvitsevat!  

1.

2.

3.
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Osa 4: Pihalla ku lumiukko

UutissähkeetTekstaripalsta!
Manu (TaMK)!
Kiitti pilkasta!!!.
T: Heinähattumies 
ja sen jengi

Kuningaslettu on saa-
punut alamaisineen ja 
liittolaisineen.

Perjantain saapumiserä 
ei kotidu koskaan!
- TJ ∞

Hej Maastohousot-91, 
satta olla!

Hei sinä söpö turkulai-
nen! Oli ihanaa vaihtaa 
katseet ruokajonossa. 
Toivottavasti se oli 
sinustakin kivaa. - rus-
keasilmäinen nallekarhu

Sääennuste
Sunnuntaina 16.4.2006

Päivällä poutasäätä. Lämpötila 
päivällä +6°C. 
Yöksi pakkanen voi laskea 
-5°C.

Ilmatieteen laitos 

Kun Jollehhihhuu vihdoin sai 
töpselin pistokkeeseen, kuului 
armoton sähköinen räsäys. Ja 
kas kummaa, BILTEMAN super 
hyper huippu aivan mahtava hius-
tenkuivaaja pörähti käyntiin, eikä 
mennyt kuin muutama atto se-
kunti (0,000000000000000001s) 
kun hän sai muukalaisen sula-
tettua. Kiitos BILTEMAN! 

Etelänmiehen vielä tajuttomana 
ollessaan, Jollehhihhuu päätti 
hakea vieraalle hieman lämmi-

kettä. Vaivaisen vuorokauden 
kuluttua Jollehihhuu palasi 

reissultansa (oisko 
ollut 20m sä-

[Jollehhihhuu kokeilee hiustenkuivaajaa..]
tellä) muukalainen oli ilmeisesti 
sillä aikaa herännyt ja sattumoi-
sin oli tempaissut janoissaan 
jotakin nestettä mitä vain oli 
käsiinsä saanut. Ja tietenkin käsi 
oli osunut lappalaisten tehojuo-
maan, tenttuun. 

Siinähän se vuosituhat kerkesi 
vierähtää ennen kuin Ei Ole 
Tottunut Hankeen selvisi armot-
tomasta kankkusesta. Siinä sit-
ten selvitellessään Jollehihhuulle 
että mitä on tullut Pohjoisesta 
etsimään. Noh, eihän Ei Ole 
Tottunut Hankeen sitä enään 
muistanutkaan..

Jatkuu huomenna!

Jahti-alaleirin mukavat 
pojat vailla viehke-
ää tyttöseuraa... olkaa 
rohkeita...!

Otetaan karkkia ja suk-
laata sekä muuta hyvää 
makeanhimoiselle 
huoltopojalle - R2

Hei turkulainen johta-
ja vihreässä takissa. 
Tavataan puuvajalla klo 
12.00.
- Unelmapupu

IIH, ihanuutta olen 
niin onnellinen, että 
olen päässyt ihailemaan 
tumelaisten suvereenia 
komeutta.
Terv. Hotmama86

Märkää, ihanaa!!

Karhut kömpivät ulos 
talvipesistään 
Itä-Suomessa

Karhuhavaintoja on tehty 
Etelä-Savossa ja Pohjois-
Karjalassa. Heräämisen jäl-
keen karhut pysyttelevät lä-
hellä pesiään.

Ensimmäisen 
jääkiekkofinaaliottelun 
tulos: HPK-Ässät 1-0.

Tylsät oppitunnit
valmistavat elämään

Brittiläinen opettajajärjestö on 
sitä mieltä, että pitkästyminen 
kehittää ajattelua ja mieliku-
vitusta. 
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Liian pieni hajurako

Nipsu ja Tinde telttansa edessä

Nyt lodjaamaan!
Mitä Lodjaus on?

Lodjaus on arvoitusten ratkai-
sua, aarteenetsintää, suunnis-
tusta, taidetta - ja varsinkin uu-
sien, mielenkiintoisten paikkojen 
löytämistä.

Idea on tämä: joku piilottaa lod-
jun eli laatikon johonkin hienoon, 
kaukaiseen tai muuten vain kiin-
nostavaan paikkaan. Lodjun pai-
kan hän ilmoittaa johtolankana.
Lodjussa on vieraskirja ja ehkä 
muutakin sälää.

Missä Kiiteleen Lodju luuraa?

Poromiestä lämmittää, kelosta 
rakennettu paikka tää.

Nähdä voit myös upseerin, 
ilkoisillaan hyppien.

Kurkkaa kulman alle, näin 
Lodjun löytää voit.

Kun löydät Lodjun kirjoita nime-
si/nimimerkkisi lodjun vieraskir-
jaan, voit kirjoittaa siihen myös 
terveisiä. Tämän jälkeen palauta 
Lodju piiloonsa samalla tavalla 
kuin se siellä oli. Varo, ettet 
paljasta paikkaa touhutessasi 
sen ympärillä. Älä ota kynää tai 
vieraskirjaa Lodjusta.

Helsinkiläisillä tytöillä Nipsulla 
ja Tindellä oli lauantaina pieniä 
ongelmia telttansa kanssa. Teltta 
oli turvan mielestä liian lähellä 
toista telttaa, joten sitä piti siir-
tää. Onneksi he olivat saaneet 
naapureiltaan apua luvattuaan 
auttaa heitä, kun naapurit siir-
tävät telttaansa. 

Miten leiri on mennyt?
”Ihan hyvin. Ruoka on ollut yllät-
tävän hyvää ja säät ovat suosi-

neet”, kertoi Nipsu. ”Leirillä on 
mukavia ihmisiä”, hän jatkaa, 
mutta pientä valittamistakin löy-
tyi: ”Mänkijä-huudossa oli ava-
jaisissa ongelmia, koska muut 
eivät osanneet oikeaa huutoa.” 
Tytöt olisivat toivoneet lisää 
lauluja avajaisiin. ”Se ainut on-
nistunut laulukin keskeytettiin.” 
Muuta valittamista tällä kertaa 
ei ollut.

Saunaan pääsy oli ollut ihana asia 
perjantai-iltana. Helsinkiläiset 
pojat eivät kuulemma olleet käy-
neet saunassa, koska ”luonnol-
linen rasvakerros peseytyy pois 
ja tulee kylmä”. Nipsu ja Tinde 
myös kehuivat Leirihyttysen 
Tekstaripalstaa. ”Toivottavasti 
tulisi jonkinlaisia keskusteluja”, 
Nipsu ja Tinde toivovat. 

Leirin lähiseutujen hiihtoreitit 
ovat kuulemma melko huonoja, 
joten nokkelat tytöt olivat päättä-
neet mennä sauvakävelylle.

Teksti ja kuva: maygga

Telttakisaan voi lähettää yleisöääniä Tekstaripalstan kautta. 
Perustele mielipiteesi! Ruokalan luona olevan postilaatikon vieressä 
on paperia ja kyniä.

Kenellä on mielestäsi paras teltta?
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Ruoka-ohjelmassa leiriläiset tutustuivat luonnosta hankittavaan riistaan 
ja kalaan. Ensimmäisellä rastilla vartiot yhdistivät eläinten kuvia nii-
den jälkiin. Muun muassa kettujen, riekkojen ja ahventen jäljet olivat 
vartiolaisille tuttuja. 

Ruokaa kokonaisista kaloista

Jatkotehtävä oli yhdistää samat 
eläimet niiden metsästyksessä 
käytettäviin ansoihin. Hankalassa 
tehtävässä vartiolaiset ottivat 
käyttöön kaikki keinot, kuten ras-
timiehiltä utelun ja naapureiden 
vakoilun sekä perinteisen yritys-
erehdys menetelmän. 

Toisella rastilla valmistettiin to-
maattipyree- ja ananaspurkista 
tee-se-itse-keitin. Omatekoiseen 
retkikeittimeen lyötiin tarvittavat 
ilmanreiät naulaa avuksi käyt-
tämällä. 

Ruuan valmistusta nuotiolla
Viimeisen rastin tarvikkeita Tam-
melan tytöt-vartio ihmetteli jou-
kolla: “Onko teillä KOKONAISIA 
kaloja?” Vaikka kalapuikot olisiv-
atkin olleet tyttöjen makuun, niin 
he kävivät rohkeasti lohen kimp-

puun. Lohi oli selvästi tuoretta, 
koska se meinasi välillä päästä 
jopa karkuun. 

Lohesta valmistettiin ateria loi-
muttamalla kala nuotion äärellä. 
Sen lisäksi keitettiin perunoi-
ta ja porkkanoita, joita sitten 
paistettiin nuotiolla. Pääruokaa 
tehdessä nälkä yllätti monet ja 
lohen loimuttamista odotellessa 
muut ruoat, mm. raaka sipuli, 
tekivät kauppansa. 

Loimulohen valmistaminen oli 
uusi asia monelle. Kalan kiin-
nitys loimutuslautaan ei ole ihan 
helppoa. Puukot heiluivat jonkin 
verran ja EA-päivystäjälle tuli 
paikattavaksi muutama pikku 
puukonjälki. Mitään suurempaa 
ei onneksi sattunut, vaan kaikki 
saivat lopulta vatsansa täyteen. 

Teksti Paula ja Sami. 
Kuva Sami

Tammelan tytöt-vartion Veera 
kalan kanssa 

Talviliikunta ohjelmassa harjoi-
teltiin hätätilanteista selviämistä, 
lummikenkäilyä, ahkion vetoa, 
ilmansuuntien määrittämistä ja 
omatekoisen kompassin väker-
rystä. Partiolaiset tekivät annet-
tuja tehtäviä suurella innolla ja 
mielenkiinnolla. 

Lumikenkien testaaminen näyt-
ti olevan kaikista mieluisinta. 
Lajissa havaittiin pientä män-
kijämäistä kilpailunhenkeä. 
Hätäviestintä nousi ohjelmassa 
tärkeimpään rooliin. Suurin osa 
tiesi jo ennalta melkoisen paljon 
asiasta. Ne asiat, jotka olivat 
pimennossa, selvitettiin loppuun 
asti.

Lumikenkäkisailua

Alaleirin johtaja Perttu näyttää mallia ahkion vetämisessä

Teksti: Antti Kuva Maygga




