
 



Pääkirjoitus 

 2 

  

 

 

 

 Päätoimittaja 
 

Risto Lievonen 
rillu@jippii.fi 

 

Juttumaakarit 
 

Ismo Mäkinen 
Pete Risku 

Antti Rutanen 
Ym. Ylviläisiä 

 
Kansikuva 
Anni Jaatinen 

 
Kuvat 

Ismo Mäkinen 
Pekka Voutilainen 

 
Painotiedot 

Painopaikka: Kopio-Pojat oy 
Painos: 60 kpl. 
25. vuosikerta 

 

 

 
 

Ylöjärven ehdottomasti 
suurin lippukuntalehti 

(21x29,7 cm) 

 

 



Pääkirjoitus 

 3 

 
Ylväisy 

1/04 

Sisällys 
3.   Pääkirjoitus 
4.   Tapahtumat 
5.   Kauha -03 
7.   Ylvin vaellusmerkki 
8.   PYRY II 
9.   OrVi-Kisat -04 
10. TARUS lähestyy 
11. Otava 50 vuotta 
12. Ylvin oma taitomerkki? 
13. Esittelyssä Hirvi-vartio 
14. Sarjakuva 
15. Ylvin historiaa 
17. Pelisivut 
19. Ylväisy 20 vuotta sitten 
20. Suuri kilpailusivu 
21. Seuraavassa numerossa 
22. Keltainen sivu 
 

Korjaus 
Edellisessä numerossa ollut 
Arto Mäkisen sähköpostiosoite 
oli väärin. Oikea osoite on 
arto_makinen@luukku.com 
Pahoittelemme tapahtunutta. 

 

Seuraavan Ylväisyn 
deadline: 15.5.2004 

 
 

TARUS tulee 
oletko valmis? 

 
Ole valmis! Kuuluu partiolaisen tunnuslause, mutta 
oletko sinä valmis tähän ensi kesänä tulevaan 
suurleiriin, jonne odotetaan yli 12000 partiolaista eri 
puolilta maailmaa. Tästä lehdestä löydät ohjeet 
Tarukselle ilmoittautumiseen. Mutta tänä vuonna on 
toinenkin Ylviläisille tärkeä leiri: PYRY II, joka aloittaa 
uuden vuosikymmenen Ylvin ja Otavan yhteisissä 
talvileireissä. Siitäkin myöhemmin tässä lehdessä. 
Lisäksi paljon on kerrottavaa kevään Oranssin ja 
Vihreän sarjan partiotaitomestaruuskilpailuista, jotka 
järjestävät tänä vuonna Ylvi ja Otava. Joten Ylviläisen 
kannalta vuosi 2004 näyttäisi olevan täynnä tekemistä. 
Lisäksi katsottaessa kauas tulevaisuuteen, vuoteen 
2005, tulee vastaan englannissa pidettävä 
eurojamboree ja lopulta vuoteen 2007, jolloin, 
partioliikkeen 100-vuotisjuhlavuonna pidetään myös 
englannissa maailmanjamboree. Mm. näistä leireistä 
lisää tulevissa Ylväisyissä. Lisäksi tässä lehdessä 
alkaa uusi Ylvin historiaa –osio, joka kertoo Ylvin 
yleisestä historiasta. Myös hieman lehtemme omaa 
historiaa on mukana. Suuri ja jännittävä kilpailuosio on 
myös kokonaan uutta ja ihmeellistä. 
 
 
 
 
 
 
 
Päätoimittaja 
 
 
 
 
 
P.S. Haluatko SINÄ päästä tämän kuulun 
toimittajakaartin jäseneksi? Se on mahdollista. Mikäli 
kiinnostuksesi heräsi, otapa yhteyttä Ylväisyn 
toimitukseen. 
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Kauha -03 
Leirireportaasi 

 
Maanantai 30.6. 

Seuriksen pihaan oli aurinkoisena maanantaiaamuna kokoontunut joukko iloisia 
Ylviläisiä rinkat selässä ja valmiina lähtemään kesän kohokohdalle, Kauha -03 
kesäleirille. Leiriläisiä paikalla oli kaiken kaikkiaan 13 ja lisäksi paikalla oli 4 enemmän 
tai vähemmän johtajaa. Muodollisuuksien hoiduttua lähti leiri kohti kömmeliä. Leiri 
kesti tänä vuonna 5 päivää. Kömmeliin saavuttua olivat edessä pienet puutalkoot, joista 
selvityiin ripeästi. Sen jälkeen jaettiin vartiot ja keksittiin niille nimet, joiden piti liittyä 
ruoanlaittovälineisiin. Vartioiden nimiksi tulivatkin Lihakirves, Kurkkuveitsi, 
Juustohöylä ja Lusikka. Vartioiden jaon jälkeen leiriläiset alkoivat pystyttää Niger-
telttoja, joissa vartiot viettivät leirin aikana kolme yötä. Lopulta pystyssä oli 4 niger-
telttaa ja saunateltta, sekä Juhanin oma teltta, jossa osa johtajistosta yöpyi. Pienen 
iltaohjelman jälkeen käytiin nukkumaan. 
Tiistai 1.7. 

Leirin toisena päivänä oli ensin hieman koulutusta, jossa kerrottiin leiriläisille oikea 
pakkaustapa haikkia varten. Ruoan jälkeen olikin kaikkien (kauhulla) odottaman haikin 
aika. Haikki ei kuitenkaan ollut järin pitkä, eikä leiriläisten keskuudessa ollut tietoakaan 
väsymyksestä yörastille päästessä, vaan eräät yritteliäät lähtivät vielä yön 
vilpoisuudessa kömmelissä käymään ja valvoivat koko yön. 

 

 
Haikin yörastilta. 
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Keskiviikko 2.7. 

Haikin toinen osuus ei myöskään ollut pitkä, vaan ensimmäiset leiriläiset olivat 
perillä kömmelissä jo hyvissä ajoin ennen puoltapäivää. Kömmelissä leiriläisiä odotti 
ruoka ja lämmin sauna, joihin pääsi osallisiksi heti huoltotoimenpiteiden (trangian 
tiskaus ym. ym.) jälkeen. Iltapalaksi nautittiin vartioiden itse tekemää loimulohta. 
Torstai 3.7. 

Torstai alkoi jälleen tutuissa merkeissä eli aamujumpalla ja –palalla. 
Aamupäivällä harjoiteltiin koulutusringissä ensiapua ja tietysti uitiin ja saunottiin. 
Leiriläisten itse tekemän ruoan jälkeen siirryttiin nuotiopaikalle tekemään Riston 
johdolla leiriKauhoja, joilla oli tarkoitus syödä seuraava ateria. Kauhoista tuli 
enemmän tai vähemmän näköisiä, mutta Kauhoja joka tapauksessa. Leiriläisten 
suureksi pettymykseksi(kö?) seuraavaa ateriaa ei kuitenkaan syöty kauhoilla, vaan 
seuraava ateria oli lättyjä, joita paistettiin iltanuotiolla. Leirin viimeisen illan 
iltaohjelmaan sisältyi toki perinteinen ”dippaus” by johtajisto. Lisäksi iltaohjelmaa 
seurasivat vierailevat tähdet Jenni ja Jossu. 
Perjantai 4.7. 

Leirin viimeinen päivä oli koittanut. Haikein mielin pidettiin viimeinen 
aamujumppa, jonka jälkeen siirryttiin aamupalalle. Aamupalan jälkeen pidettiin pieni 
suunnistusharjoitus â Juhani, jonka jälkeen alkoi leirin purku. Ruoan jälkeen mentiin 
metsässä lipunryöstöä hieman erikoisilla säännöillä. Lipunryöstön jälkeen käytiin 
vielä viimeisen kerran syömässä, mitäpä muutakaan kuin hernekeittoa. Neljältä 
olikin jo aika lähteä, ja kaikille paikalla oleville leiriläisille (kaksi oli poistunut jo 
aiemmin) jaettiin leirin aikana suoritetut retkikokki-merkit ja painotuoreet Ylväisyt. 
Loppumenojen jälkeen lähdettiin kotiin. 
 
 
 
Leirin ”enemmän” johtajisto 
Puppe 
Juhani 
Risto 
 
Leirin ”vähemmän” johtajisto 
Leirinjohtaja Ismo 
Antti 
Kokki Arto 
 
Leirin vierailevat starat 
Henkka 
Jenni 
Jossu 
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VAELLUSKURSSIN TARINA 

Viikonloppu heinäkuun lopulta 
 

Ennen lähtöä tapasimme kololla kerran. Tämä kerta oli kurssin teoriaosuus. Kävimme 
läpi tärkeät asiat vaeltamisesta, sovimme varustelistan ja tarkemmat ajat. Sitten 
tapasimmekin lähdössä. 
 
PERJANTAI 
Poppoota oli yhteensä 11, 6 Ylviä, 4 Otavaa ja yksi Hauholainen. Lähtö oli puoli 
kuuden aikaan illalla seuriksen pihasta. Ilma näytti hyvältä. Vaelluskeskuksen pihassa 
jaoimme tavarat ja kävelimme pari kilometriä rauhalliseen tahtiin yöpaikalle. Telttoja 
pystyttäessä satoi, mutta onneksi se loppui iltanuotioon mennessä. Iltanuotio on aina 
ihme, ja nyt se laittoi YLVIt miettimään muuttolintu-ilmiön syitä. Otavat ja vaihto-
oppilas demostroivat. 
 
LAUANTAI 
Uusi teknopussiruoka oli kätevä. Näillä ei tarvitse likastaa trangiaa ollenkaan. Vesi 
ruokapussiin ja vóila! Ymmärrettävää ettei se onnistunut Otavilta ihan heti vaan 
kattilassa porisi. Eräs kurssilainen taas YLVIn puolelta oli juuri viettänyt aikaansa 
kuittaillen asiasta. Hetken kuluttua tästä hänet nähtiin poristelemassa omaa 
kattilaansa. Syötyämme pakkasimme. 

Tänään taivalsimme pisimmän pätkän. Matkalle osui myös hienoja 
paikkoja. Esim. tukkikämppä. Vetäjänä toimi aina yksi kerrallaan. Hän määräsi 
vauhdin ja piti huolta että se oli kaikille hyvä. Puolentunnin välein pidimme viiden 
minuutin tauon ja tunnin välein kymmenen minuutin tauon. Välillä söimme. Päivä 
meni leppoisasti lämpimässä ja perillä järvi täyttyi äkkiä uimareista. Pete oli 
innokkain uimari. Tytöt yökkäilivät kun Risto söi raakaa pekonia. Illan aikana 
leikittiin noin kaksikymmentä leikkiä ja käytiin pari käpysotaa. 
 
SUNNUNTAI 
Nyt oli jäljellä alle kolmasosa matkasta ja noin kahden aikoihin olimme sopineet 
olevamme takaisin vaelluskeskuksessa. Yhdellä kurssilaisella oli tullut jalka 
edellisenä päivänä kipeäksi, ja niinpä jaoimme lähdössä tavaroita uudelleen ja matka 
taittui taas. Noin puolivälin paikkeilla huomasimme ettemme ehtisi kahteen. Teimme 
ratkaisuja ja Risto ja Anni lähtivät edelle kertomaan hakijoille. Perille pääsimme noin 
parikymmentä minuuttia myöhässä. Nyt seurikselle saunaan! Autot lähti liikkeelle ja 
takapenkki lauloi Apulantaa. Nakkiranskalaisten kanssa tarjoiltiin vaellusmerkit. 
Hyvä reissu! Ehkä tehdään toinen? 
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Partionostalgiaa vuosien takaa 
 

Olipa kerran kauan sitten, noin vuonna 1993 kaksi reipasta nuorta nimeltään Pete ja 
Pipsa, jotka miettivät kuumeisesti mitä voisivat tehdä tulevalla hiihtolomalla, joka olisi 
seuraavan vuoden helmikuussa. Molemmat harrastivat aktiivisesti partiota, koska se oli 
heistä kivaa. Pete ja Pipsa kuuluivat eri lippukuntiin. Molempien lippukunnat olivat 
ylöjärveläisiä, toinen oli nimeltään Viittaveljet ja toinen Otava. Lippukunnat olivat noihin 
aikoihin suhteellisen vähän tekemisissä toistensa kanssa, niinpä Pete ja Pipsa päättivät 
järjestää yhteisen talvileirin, sillä he kuuluivat kummatkin lippukuntiensa johtajistoon ja 
ajattelivat, että yhteisprojekti saattaisi piristää lippukuntien toimintaa ja näin he molemmat 
saisivat tekemistä hiihtoloman ajaksi. 

 
Ajatus yhteisleiristä hyväksyttiin molemmissa lippukunnissa ja suunnittelu alkoi. 

Innostuneina nämä nuoret ryhtyivät suunnittelutyöhön, joka oli uutta ja piristävää vaihtelua, 
kun sai touhuta molempien lippukuntien aktiivisten toimijoiden kanssa. Aikanaan koitti hetki 
jolloin leirille oli keksittävä nimi. Leirin nimeksi päätettiin Pyry joka kuvasi sopivasti 
suunnittelijoiden temperamenttia, nopeutta ja luvassa olevia ankaran arktisia olosuhteita 
kaukana pohjoisessa lähes Jäämeren rannalla Kurun Länsi-Teiskossa. Ilmoittautumisia 
leirille odotettiin parisenkymmentä mutta yllätys oli suuri, kun leirin osallistujamäärä kipusi 
lähelle neljääkymmentä. Yllättyneinä partiolaisten halusta lähteä viettämään leirielämää 
keskellä talvea, Pete ja Pipsa tulivat erittäin loistavalle tuulelle ja päättivät, että leiristä tulee 
ikimuistoinen. 

 
Näin myös tapahtui. Pyryä on muisteltu suurella lämmöllä jo kymmenen vuoden ajan, 

eivätkä sen muistot ole juuri hämärtyneet vuosien aikana. Monet leirillä olleet nykyiset suuret 
partiojohtajat näkevät vieläkin unia elämänsä hienoimmasta talvileirikokemuksesta ja 
toivovat vielä joskus voivansa palata samankaltaisiin tunnelmiin ja muistella näitä 
ainutkertaisia hetkiä tunnelmallisesti kamiinan lämmössä. Vaikka Pyrystä seurasikin 
yhteisien talvileirien sarja joka on jatkunut katkeamatta näihin päiviin asti on ensimmäisen 
tenhoa vaikea voittaa. Missä sinä olit silloin? Niinpä. Yhteinen talvileiri on ollut jo vuosia 
ylöjärveläisten yhteinen partiotoiminnan voimannäyttö. Talvileirillä mukanaolo on ollut 
itsestäänselvyys monille aktiivisille partiolaisille jo monen vuoden ajan ja ainakin yksi on ollut 
mukana niillä kaikilla. Monellako olet itse ollut? 

 
Nyt on koittanut aika aloittaa uusi kymmenen yhteisen leirin putki. Tämän sarjan 

aloittaa leiri, joka järjestetään hiihtolomalla 2004. Leirin nimenä on PYRY II ja siitä on tulossa 
mahtava kokemus ja valtava seikkailu uusien talvileirien sarjassa. Älä jää tästä paitsi, vaan 
lähde mukaan kohti hyistä pohjoista ja ole mukana PYRYSSÄ. Leirin suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaavat henkilöt, jotka piiloutuvat ovelasti nimimerkkien ”Pete” ja ”Pipsa” 
taakse, keitä nämä veijarit lienevätkään? Jäämme mielenkiinnolla odottamaan lisäuutisia 
aiheen tiimoilta, joita meille on lähettänyt ryhmittymä joka nimittää itseään 
”ilmatieteenlaitokseksi”. Muistakaa varautua talveen hyvin. 

 
Meteorologi 
 
 
 

HUOM! Kaikki tekstissä olevat henkilöt ja tapahtumat ovat täysin kuvitteellisia ja kaikki 
mahdolliset yhtymäkohdat tosielämän kanssa ovat puhdasta sattumaa. 
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OrVi –kisat 2004 

 

Kun keväällä Otavan Pipsa Risku valittiin Hämeen piirin 
johtojehtäviin, oli jo varmaa, että nakki viuhuu. Ja nakki viuhui. 
Ylöjärven Viittaveljien ja Ylöjärven Otavan yhteiseksi tehtäväksi 
annettiin järjestää kevään 2004 HP:n OrVi –kisat.  

Ja mitä nämä HP:n OrVi –kisat sitten ovat? Hämeen Partiolaisten OrVi eli 
Oranssin ja Vihreän sarjan kisavartio koostuu viidestä 10-16–vuotiaasta, joiden tulee 
olla lippukunnan luonnollinen vartio, eikä sen yhteisikä saa ylittää 70 vuotta. 
Sarjojen tehtävät eivät ole niin vaativia kuin muiden sarjojen, koska vartiolaiset 
voivat olla vielä niin nuoria. 

Ylvin ja Otavan pidettyä ensimmäisiä kokouksia, oli selvillä kisan päivämäärä, 
24.4.2004, Kisan nimi, Konkelo -04 ja järjestelytoimikunta, johon kuuluvat: 

Kilpailun johtaja Pete Risku, Järjestelysihteeri Johanna Viljanen, 
Tiedotuspäällikkö Joonas Laitinen, Huoltopäällikkö Ismo Mäkinen, 
Ratamestari Hanna Kariniemi, Tulostoimiston johtaja Risto Lievonen, 
Tehtäväjohtajat Henri Halmela ja Jussi Jaatinen ja Tehtäväsihteeri 
Mari Paviala. 
 
Tähän mennessä (3.12.) on valmiina jo huima kasa tavaraa, mutta paljon on 

vielä tehtävä ennen kisaa, kisan aikana ja sen jälkeen. Joulukuun ajan 
kilpailuorganisaatio kuitenkin lomailee pitkän työrupeaman jälkeen. 

Kisoissa löytyy varmasti tekemistä jokaiselle pienelle Ylvin sudarillekin, joten 
voit vain odottaa, koska nakki viuhuu, jos ei ole jo viuhunut… 
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OHOI!! 

 
 #Haluatko uusia ystäviä? 
 #Oletko kyllästynyt olemaan johtoportaassa? 
 #Kaipaatko leiriläiseksi? 
 #Haluatko kymmenen päivää täyttä hubaa? 
 #Oletko vähintään vartioikäinen YLVIläinen? 
 #Kaipaatko suuria elämyksiä? 
 #Onko partiomielesi vielä tallella? 
 #Haluatko kokea suurleirin? 
 
Jos vastasit yhteenkään edelläolevista kysymyksistä myöntävästi, niin kannattaa 
miettiä, mitä teet vuoden 2004 heinä-elokuun vaihteessa. Silloin nimittäin pamahtaa 
Padasjoella viides suomalainen kansainvälinen suurleiri: TARUS! 
 
Vieläkö kiinnostaa? No, sitten kannattaa lukea pidemmälle. 
 
Tarukselle pääsee mukaan, kun 
*on maksanut vuoden 2004 Suomen Partiolaisten jäsenmaksun  
*on vähintään vartioikäinen, jolla on ainakin yhden kesäleirin kokemus 
*palauttaa ilmottautumiskaavakkeen oikein täytettynä allekirjoittaneelle viimeistään 
tammikuun puoleenväliin mennessä. Jos et tiedä miten se täytetään, niin kysy ihmeessä 
neuvoa. 
 
Lisätietoa saat allekirjoittaneelta tai internetistä www.partio.fi/tarus, josta löytyy mm. 
ilmottautumiskaavake ja paljon paljon muuta.  
 
Tule osaksi suurta partiohistoriaa ja lähde hakemaan suuria kokemuksia Tarukselta. 
Nähdään Taruksella,  
 
terveisin savunjohtaja Joonas Laitinen 
 
joonas.laitinen@tut.fi 
040 7395802 
Rohdinkuja 2 A 209 
33100 Tampere 
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Ylöjärven Otava 50 vuotta 
 

Ylöjärven Otava täytti viime vuonna, 2 vuotta Ylvin jälkeen, kunnioitettavat 50 
vuotta. Ylvistä lähti luonnollisesti pieni, 7 hengen delegaatio Otavan Tähtityttöjuhlaan 
luovuttamaan Otavalle hankkimamme lahjan (ja syömään kakkua, tietenkin). Lahjaksi 
sisarlippukunnallemme annoimme retkikirveen ja Otavan tavat tuntien 
ensiaputarvikkeita kirvesvahinkojen varalta. Lisäksi Otava sai ihmeteltäväkseen 
videon, jota olemme ikään kuin ”huomaamatta” kuvanneet vuoden varrella. 
 
Otavan Tähtityttöjuhlassa esitettiin useita puheita, joiden joukkoon oli ”joutunut” 
myös Ylvin Alasti -kisavartion Otavan Erätoveri –partiotaitokilpailussa rastitehtävänä 
kirjoittama puhekin. Isoveljensä tavoin myös Otava järjesti Iltajuhlan kutsuvieraille. 
Iltajuhla pidettiin Särkänniemen Huvimaja –ravintolassa samana päivänä kuin 
Tähtityttöjuhlakin. 
 
Iltajuhlassa nähtiin myös monia silmäätekeviä Ylviläisiä: Hallitus, muutamia 
vanhempia Ylviläisiä sekä tietenkin Ylväisyn toimitus. 
 
 
 
 
 

Ylväisyn toimituksen lämpimät onnittelut 
”miehen iän” saavuttaneelle pikkusisarelle! 
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Ylville oma taitomerkki? 
 

 
Jo pitkään on erinäisillä leireillä ja retkillä puhuttu Ylvin oman 

taitomerkin luomisesta. Mutta millainen taitomerkin sitten tulisi 
olla? 

 
Sen tulisi tietenkin olla mahdollisimman Ylvimäinen kaikin tavoin. Sen 

suorituksen tulisi ilmentää perusylviläisiä tapoja ja perinteitä sekä tietenkin Ylvin 
nykyistä toimintaa. Itse merkin tulisi näyttää joltain, jonka jokainen Ylviläinen 
tuntisi omakseen ja himoitsisi merkkiä paitaansa. 
 

Myös Ylvin omasta ansiomerkeistä on ollut puhetta, joskin hyvin suljetuissa 
piireissä, eikä puhe ole mennyt jossittelua pidemmälle. 

 
Nyt kaipaammekin kaikkien Ylviläisten apua. Kerro meille: 
- Millainen merkin tulisi olla? 
- Mitä sen saamiseksi pitäisi tehdä? 

 
Voit myös piirtää kuvan suoritusmerkkiehdotuksestasi. Palauta ehdotuksesi 

jälleen tuttuun osoitteeseen: ”Ylväisyn toimitus” – laatikko Ylvin kololla, tai tämän 
lehden takasivulta löytyvään osoitteeseen. Parhaat ehdotukset esitellään hallitukselle 
seuraavassa hallituksen kokouksessa, ja kenties joku niistä toteutuu… 
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Esittelyssä Hirvi-vartio 

 

Tämänkertainen esiteltävä vartiomme on reilu vuosi sitten aloittanut 
Hirvi-vartio, jota ohjaavat Tero Reinola ja Tuukka Lahdenpohja. 
Vartio kokoontuu perjantaisin klo 17.00 - 18.30.  
 
VJ:t: 
Tero: Peukku. Muuta ei tarvitse sanoa. 
Tuukka: Jänishampainen paukapää. 
 
Vartiolaiset: 
Elias: Iloinen pikku sopuli 
Iiro: Vartion iloinen Hirvi 
Teemu: Iiron kopio, joskin hieman eri näköinen 
Olli-Pekka: Pikku paholainen 
Mikko: Ärsyttävä otus, joka on yleensä tiellä 
Jaakko: Hiljainen älypää 
 
 
 
Vartiolaisten kuvaukset ovat VJ:den mielipiteitä, eivätkä siis kuvasta toimituksen mahdollisia mielipiteitä! (toim. Huom.) 

 

 



Sarjakuva 

 14 

  
Näin Otavassa(ko?) 

 

Jo vuosia meille Ylviläisille ovat tuottaneet päänvaivaa sisarlippukuntamme 
Ylöjärven Otavan jäsenet. Nyt koitamme selittää hieman näitä luonteenpiirteitä. 

 

 
Koska retkellä voi tulla likaiseksi, on 

Mukana tietenkin oltava ahkiossa koottava 
Suihku, sekä tietenkin massiivinen määrä 

erilaisia rasvoja ja voiteita. 

 
Retkiruoan tulee tietenkin olla vähäkalorista 

ja –rasvaista, unohtamatta kuitenkaan 
kasvisvaihtoehtoa. 

 
Makuupussien tulee tietenkin 

olla uusinta muotia. 

 
Metsä on aivan liian likainen paikka hoitaa 

tarpeensa, joten mukaan on otettava tietenkin 
vedettävä käymälä, joka on varustettu 

istuimenlämmittimellä ja odotushuoneella. 

Jatkoa seuraa… 
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PUPPE-SPESIAALI 
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Edellisen Ylväisyn pelisivujen oikeat vastaukset: 
 
Hallitus-peli: Oikea Trangian varjokuva: B 
LPKJ – Antti 
LPKJA – Ismo 
Sihteeri – Arto 
Rahasto – Joonas 
Valtermanni – Henkka 
Sampo – Jussi 
Varajäsen – Make 
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JOHDANTO 
 
Tämä kertomukseni on kokoelma muistoja YL-VI:n toiminnan uudelleen käynnistämisen 
alkutaipaleelta. Historiaksi sitä ei voi sanoa, koska sen näkökulma on liian 
henkilökohtainen eikä se yritäkään kertoa kaikkea kyseisen ajan tapahtumia. Historiikiksi 
sitä voisi ehkä kutsua, sillä olen koonnut tähän niitä keskeisiä tapahtumia, jotka tehtiin 
ensimmäistä kertaa ja joissa itse olin yleensä mukana. Paljon hauskoja leirejä ja muita 
tapahtumia on jäänyt pois siitä syystä, että jutusta olisi tullut turhan pitkä ja luettelomainen. 
 
KOULUTUSVARTIO 
 
YL-VI:n toiminta oli loppunut jo 1960-luvun lopulla yhteiskunnan radikalisoitumisen ja 
politisoitumisen aikoina. Olin pienenä poikana aivan 1970-luvun alussa kysellyt 
partiotoiminnan herättämisen perään monta kertaa Ylöjärven seurakunnan silloiselta 
nuoriso-ohjaajalta Oksasen Hilulta. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, ennen kuin syksyllä 
1976 näin Ylöjärven Sanomissa ilmoituksen, jossa haettiin jäseniä Ylöjärven Viittaveljien 
perustettavaan koulutusvartioon. Lippukunnan toiminta oli herätetty uudelleen käyntiin 
Mikko ja Piltti Lännenpään aloitteesta. Ilmoittautuminen oli uudella seuriksella. 
Vartiopuolella koottiin koulutusvartio, jossa oli tarkoitus kouluttaa vuoden ajan tulevia 
vartionjohtajia. Sudenpentulaumat käynnistettiin samaan aikaan vetäjinään aikuisjohtajat. 
 
Koulutusvartion johtajana oli alkuun seurakunnan uusi poikatyöntekijä Kari Koskela. 
Hänellä ei ollut varsinaista partiotaustaa, vaan hän oli käynyt partionjohtajakurssin osana 
nuorisotyön opintojaan. Koulutusvartion eli Saukko-vartion jäseniä olivat: 
- Olli ’Ola’ Kolkka vj 
- Vesa Mäkinen alias ’Veka Malinen’ 
- Olli ’Kuutio’ Tyrkkö 
- Arto Vuojolainen 
- Jussi-Pekka ’Juspe’ Pispa 
- Ari ’Näpsä’ Nieminen 
 
Muitakin oli mukana vartion alkuaikoina, mutta tämä oli varsinainen ydinporukka. Vartiolle 
keksittiin oma huutokin: ’Hip Hap Huu, nyt on (joulu)kuu, Saukot kokoontuu, Jippi jappi juu, 
Jihuu’.  
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Kukin sai partionimen, jotka on jo aikaisemmin kerrottukin niiltä osin kun ne muistan. Nimet 
ovat vaihtuneet matkan varrella, joten olen merkinnyt vain viimeisimmän. Partionimen 
saaminen voi olla hyvinkin sattuman kauppaa ja läheskään aina siihen ei voi itse vaikuttaa. 
Tunnetuin yllä olevista nimistä on varmaan Mäkisen Vesan partionimi. Sen hän sai, kun 
hänen opettajansa Saaren Jussi oli palauttamassa kokeita ja vain yksi oli jakamatta. Siinä 
olevasta käsialasta kun ei saanut selvää. Paperilta opettaja tavasi nimen Veka Malinen. 
Kun Vesa oli ainoa, joka ei ollut saanut koettaan takaisin, oli hänet helppo kohdistaa nimen 
kirjoittajaksi. Sana levisi äkkiä ja niin oli uusi partionimi syntynyt. 
 
Koulutusvartio kokoontui uudella seuriksella. Partiokoloksi kunnostettiin seuriksen 
pommisuoja. Partiomaisuutta yritettiin lisätä isäni Kimmo Pispan tekemällä pöydällä ja 
penkeillä, jotka oli tehty halkaisemalla iso kelokuusi. Tämä huonekalu oli niin massiivinen, 
että se kesti vuosia kovempaakin käsittelyä. 
 
Kävimme alkuun tutustumassa muiden lippukuntien toimintaan. Tutustumismatkat tehtiin 
Tampereen nimekkäimpien lippukuntien Tampereen Kotkien ja Harjun Veikkojen koloille. 
Parhaiten jäi mieleen Harjun Veikkojen luona vierailu, kun legenda jo eläessään - Paavo 
’Piusa’ Meriluoto - kertoi lippukunnastaan tunteen palolla ja onnistui tartuttamaan tuon 
palon meihin nuoriin poikiinkin. Ensimmäinen odotettu yöretki 10.-11.12.1976 suuntautui 
Lempiäniemen kesäkodin rantaan, minne pystytettiin talviteltta. Intoa riitti, mutta kovin 
partiomaista toiminta ei ollut. Teltta oli paljaalla maalla eikä kellään ei ollut makuualustoja, 
vaan ilmapatjoja, superlonpatjoja ja kaiken kruununa Malisella lepolasse. Puutkin haettiin 
kesäkodin puuliiteristä. 
 
Keväällä Saukko-vartiolle valittiin oma johtaja, joksi tuli Kolkan Olli.  
 
keväällä 1977 Ylöjärven kirkossa. Siellä näimme ensimmäistä kertaa vanhan YL-VI:n 
lipun, jonka vartioimana annoimme partiolupauksemme ja saimme sen merkiksi omat 
partiohuivit. Ensimmäiset partiopaidatkin ostettiin ja ne olivat sitä inhottavaa tekokuitua, 
jota ei voinut kuvitellakaan laittavansa päälle metsäretkelle. Kevät 1997 huipentui 
ensimmäinen partioparaatimme, jossa marssimme yhdessä Otavan kanssa. 
 
Osa Saukkovartion johtajista osallistui johtajina Lippukunnan historian ensimmäiselle 
Sudenpentujen leirille 20.-24.6.1977 Siitaman mailla. Itse en päässyt mukaan, koska olin 
riparilla Lapissa. Saukko-vartion oma kesäleiri pidettiin kuitenkin vasta 10.-14. elokuuta 
Rajalan kämpän maastossa järven rannalla. Leiri oli elämyksellinen. Teimme 
leirirakennelmia ja osallistuimme elämämme ensimmäisen kerran rakovalkean 
tekemiseen. Opimme myös, että eväitä ei kannata jättää rantakalliolle: varikset söivät 
Kuution leiväntekovälineet maastoreissun aikana. 
 
Tehnyt: Jussi-Pekka Pispa 
Palostellut: Ismo Mäkinen 
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Ylväisy 20 vuotta sitten 
 

Tältä Ylväisy näytti vuonna 1983: 
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Suuri kilpailusivu 
 

Nyt lukemasi Ylväisy on toinen tänä vuonna ilmestynyt. Se on enemmän kuin pitkään 
aikaan. Ylväisyn motto voisikin olla: ”Ei määrä vaan laatu”, kuten ehkä koko Ylvin. 
Mutta tämän kunniaksi olemme järjestäneet peräti kaksi kilpailua teidän iloksenne. Ja 
kilpailuihinhan vastataan palauttamalla vastaukset erillisellä paperilapulla 
(Ylväisyähän ei leikellä!) kololla olevaan ”Ylväisyn toimitus” laatikkoon. Sitten ei kun 
pähkäilemään. 
 

Arvaa kuka! 

 
Eli tehtäväsi on arvata, kuka kuuluisa Ylviläinen kuvassa luuraa. Oikein vastanneiden 
nimet julkaistaan seuraavassa Ylväisyssä. Vastaukset palautettava ennen talvileiriä. 
 

Miksi ihmeessä 
et ollut kesäleirillä? 

 
Tehtävänäsi on kertoa huima selitys siitä, miksi et ollut kesäleirillä! Parhaat selitykset 
julkaistaan Ylväisyssä. 
 
HUOM! Selityksiä ei palauteta, eivätkä parhaatkaan selitykset anna syytä olla pois 
kesäleiriltä! 
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Seuraavassa numerossa: 

 
 
 

PYRY II -04 
Juhlatalvileiri 

 
 
 

KONKELO -04 
Kevään OrVi-kisat 

 
 
 

Suomen partiolaisten suurleiri 

TARUS 
Olemme jo lähdössä! 

 
 
 

Eurojamboree 2005 Englannissa. 
 
 
 

Maailmanjamboree 2007 Englannissa. 
 
 
 

Esimakua tulevasta. 
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Ei määrä, vaan laatu  

Ylvin tärkeät yhteystiedot 
Titteli Nimi Osoite Puhelinnumero e-mail 

LPKJ Antti 
Rutanen 

Mäkipääntie 1 
33470 
YLÖJÄRVI 

040-5424043 antti.rutanen 
@pp1.inet.fi 

LPKJA Ismo 
Mäkinen 

Tulppatie 5 
34130  
YLINEN 

040-7063078 ismo.makinen 
@luukku.com 

SIHTEERI Arto 
Mäkinen 

Tulppatie 5 
34130  
YLINEN 

040-7681530 arto_makinen 
@luukku.com 

RAHASTO Joonas 
Laitinen 

Rohdinkuja  
2A 209   33100 
TAMPERE 

040-7395802 joonas.laitinen 
@tut.fi 

SAMPO Jussi 
Jaatinen 

Anninpolku 3 
34130 
YLINEN 

050-5636931 jusba86 
@luukku.com 

VALTERMANNI Henri 
Halmela 

Naavatie 1  
39160 
JULKUJÄRVI 

0400-625490 mortti86 
@hotmail.com 

VARAJÄSEN Markus 
Heikkilä 

Paimenentie 4 
33470 
YLÖJÄRVI 

03-3484463  

KALUSTO-
PÄÄLLIKKÖ 

Tuomas 
Heikkilä 

Paimenentie 4 
33470 
YLÖJÄRVI 

040-7734169 tuomas_heikkila 
@hotmail.com 

YLVÄISY Risto 
Lievonen 

Rantatie 3 C 17 
33480 
YLÖJÄRVI 

050-4706948 rillu@jippii.fi 

VANHEMPAIN-
NEUVOSTO 

Katariina 
Heikkilä 

Paimenentie 4 
33470 
YLÖJÄRVI 

03-3484463 katariina. 
heikkila 
@pp.inet.fi 

WEBMASTER Pekka 
Voutilainen 

 040-5734307 eepevo@tpu.fi 

YLVIN 
KOTISIVUT 

   www.go.to/ylvi 

 

 


