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Päätoimittaja   Kuvat

Antti Mustalahti   Juttujen kirjoittajat, Ylväisyn arkisto

Ilmestymistiheys   Yhteydenotot

Jos nyt toisenkin lehden  ylväisy@ylvi.fi

saisi tänä vuonna…

Levikki    Kiitokset

Ylvin nettisivuilta löytyy  Kaikille jotka viitsivät kirjoittaa juttuja,

kolon parin yksilön lisäksi eli hallitus ja Ismo. Jukka Uusita-

     lolle kannen piirtämisestä.

Seuraava lehti ilmestyy luultavammin sitten kun juttuja on tarpeeksi 
monta, että ne kehtaa laittaa samojen kansien väliin.
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Pääkirjoitus - Huvudskrift

Edellisestä lehdestä on aikaa. Kun tutkii arkistoja, huomaa edellisen lehden olevan 3/07, eli syksyä 
tai alkutalvea 2007. Sen jälkeen tätä lehteä on tehty pitkään ja hartaasti. Kun päätoimittaja nyt 
tarkemmin muistelee, niin alustava deadline oli helmikuussa… Vuonna 2008… Mutta lehden 
toimittamiseen on ollut niin suurta suosiota ja juttuja ja toimittajia on joutunut valikoimaan tarkasti, 
on lehden tekemisessä kestänyt… Vaiko sittenkään… Mutta kuitenkin, uusi ja uljas lehti on nyt 
vihdoin täällä!
   Edellisen lehden julkaisun jälkeen on tapahtunut paljon ja muutoksen tuulet ovat puhallelleet niin 
lippukuntaa kuin koko suomalaista partioliikettä. Lippukunnalla ei juuri nyt ole edes omaa koloa 
käytössä seurakuntakeskuksen remontin vuoksi, eikä se ainakaan ole helpottanut uuteen partio-
ohjelmaan siirtymistä. Uudessa ohjelmassa on paljon hyvää, kuten ikäkausia on enemmän, jolloin 
yhdelle johtajalle tulee kerralla pienempi johtamisrupeama, eikä kynnys lähteä vetämään ryhmää 
ole kovin suuri. Lisäksi valmista ohjelmaa on Suomen Partiolaisen nettisivuilla ja paperille 
tulostettuna saatavissa paljon, hyvien vinkkien avulla, joten ohjelman kehittämiseen saa todella 
paljon vinkkejä. Suurin uudistus lehteä koskien on päätoimittajan vaihtuminen Annista Mustikseen. 
Päätoimittajan homman ohella toimin lippukunnassa 
myös samoajien ikäkausivastaavana sekä luotsina, eli 
koitan pitää samoajia parhaani mukaan kurissa ja keksiä 
heille hieman ohjelmaakin. Lisäksi toimin lippukunnan 
sihteerinä, joten paperityötä tulee tehtyä. Onneksi 
nykyään lehti tehdään tietokoneella eikä käsin paperille, 
niin kuin ennen, menetyksenä tietysti ettei lehdet ole 
enää yhtä tyylikkäitä eikä persoonallisia. Toinen 
menetys lehden kannal ta on todel la hyvän 
piirustustaidon omaavien henkilöiden puuttuminen. 
Mikäli koet osaavasi piirtää niin kerro taidoistasi hyvä 
ihminen!
  Edellisessä lehdessä on pohdittu Ylvin komeita 
nettisivuja, joten sanotaan nyt jotain niistäkin. Komeat 
ovat, ja ovat myös muuttuneet  edellisen lehden jälkeen 
järkevämpään suuntaan. Kannattaa tutustua. Kyseisiltä 
sivuilta löytyy  kaikki ajankohtainen tieto, kuten arvata 
saattaa, sekä galleria, jonne on laitettu aina retkien 
jälkeen kuvia.
   Lehden tekeminen oli haastavaa, koska muiden 
toimittajien värvääminen juttujen toimittamiseen ei ole 
ollut helppoa, olisi kuitenkin suotavaa että lehdessä olisi 
muidenkin kuin yhden tai kahden ihmisen tekstiä, jotta 
se ei olisi samanlaista tasapaksua tavaraa. Päätoimittaja 
toivoo hyvää partiokevättä ja -kesää, sekä toivoo 
näkevänsä l ippukunnan tapahtumissa pal jon 
partiolaisia! Sen suuremmitta puheitta, antoisia 
lukukokemuksia! Tietysti voit vain katsoa kuvat jos et 
jaksa lukea…

Mustis

4



Tervehdys kaikille Ylveille!

Uusi vuosi, uusi pomo… Näin pääsi käymään, että Lippukunnanjohtajan pesti napsahti, ja heti 
joutui paperitöihin. Päätoimittajan pyynnöstä (lue: jatkuvasta painostuksesta) johtuen päädyin 
kirjoittamaan tälle palstalle vähän tulevan vuoden tunnelmista ja tapahtumista.

Vuoden suurin partiotapaus on ehdottomasti suomalaisen partion 100-vuotisjuhla, joka tuo 
mukanaan montakin mielenkiintoista tapahtumaa kuten suurleiri Kilke.

Lippukunnan omista tapahtumista tärkeimmät 
ovat tietenkin perinteiset kesäleiri ja grillikisa. 
Talvileiri jäänee hieman pienimuotoisemmaksi 
vaisun innostuksen takia. 

Myös muutto takaisin omalle kololle tapahtuu 
tänä vuonna, loppukesästä. Uusi toimintakausi 
päästäänkin aloittamaan jälleen tutulla omalla 
kololla.

Jo nyt katseet kääntyvät myös seuraavaan 
vuoteen. 2011 on Ylville suuri juhlavuosi, sillä 
l i p p u k u n t a m m e t ä y t t ä ä 6 0 v u o t t a ! 
Juhlallisuuksien suunnittelu onkin jo käynnissä.

Mutta sinne on vielä pitkä matka. Jospa vaikka 
aloitettaisiin ihan sillä oman ryhmän kokouksella. 
Ja tietenkin retkillä, joita varmasti tulee niin oman 
vartion, joukkueen tai lauman kuin koko 
lippukunnankin osalta riittämään. Metsässä 
nähdään!

Mukavaa partiovuotta 2010!

! Rike
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CAMELOT MMIX
   Ylvin legendaarinen, perinteinen, eeppinen ja sitäkin hienompi kesäleiri oli vuonna 2009 
nimeltään Camelot MMIX. Kesäleiri on Ylvissä perinteisesti ollut vuoden suunnitelluin reissu, 
johon on pyritty ottamaan koko lippukunta mukaan. Tällä kertaa kesäleirin teemana oli keskiaika 
lohikäärmeineen ja hyvine ruokineen. 

   Kesäleiri kesti maanantaiaamusta lauantain puoleenpäivään. Vartiolaiset  tulivat leirille 
maanantaina, sudenpennut keskiviikkona vartiolaisten lähdettyä haikille. Sekä vartiolaiset että 
sudenpennut tekivät alkajaisiksi itselleen miekat ja kilvet, jotka onnistuivat vaihtelevalla 
menestyksellä, varsinkin vartiolaisten osalta. Leirin aikana vartiolaiset rakentelivat itselleen linnaa, 
pitivät turnajaiset keskiaikapäivänä, jolloin myös ruoka oli keskiajalta. Haikilla vartiolaiset 
ratkoivat erinäisiä tehtäviä ja saivat jokaisen rastin jälkeen kääreitä, joista paljastui lopulta ohjeet 
katapultin rakentamiseen. Haikin aikana sudenpentujen kanssa jouduttiin välillä istuskelemaan 
teltassa pitämässä sadetta, kun vettä tuli taivaalta kerralla enemmän kuin johtajisto osaa 
pahimmissakaan kauhuskenaarioissaan kuvitella. Haikin jälkeen vartiolaiset  rakentelivat 
katapultteja ja ammuskelivat niillä sudareiden kokeillessa johtajien rakentamia keskiaikaisia 
laitteita. Ohjelman loputtua saunottiin ja pulikoitin vilpoisessa Näsijärvessä. Iltaisin syötiin 
pääsääntöisesti makkaraa, mutta harvinaisempiakin herkkuja oli saatavilla, kuten lettuja ja köyhiä 
ritareita. Leirillä oli 4 vartiolaista, 12 sudenpentua, 4-6 johtajaa sekä laumanjohtajat Mika ja Petri, 
erityiskiitos heille. Kivaa oli kaiken kaikkiaan.       Mustis
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Hallitus 2010

Vuodelle 2010 on valittu uusi hallitus. Mutta ketäs hiippareita siellä oikein pyörii? Esitelläänpä ne 
tyypit, joiden hommaksi on annettu Ylvin parhaiden vitsien keksiminen.

LPKJ
Risto Lievonen

Riston homma on pitää koko Ylvi kasassa.

Rahastonhoitaja
Niilo Latva-pukkila

Niilo maksaa laskut ja tekee avustusanomukset

Herra 
Kalustonhoitajajohtajapäällikkö

Iiro Nygård
Iiro lainaa ja vastaa kalustosta.

Varajäsen
Jussi Jaatinen

Jussi puuhailee vähän kaikenlaista, mitä nyt 
milloinkin jäisi muuten tekemättä.

LPKJA
Juha Hakala

Juha tuuraa Ristoa tarpeen vaatiessa, jos 
armeijalta ehtii…

Sihteeri
Antti Mustalahti

Antti kirjoittelee hallituksen pöytäkirjat ja tekee 
muutenkin lippukunnan paperitöitä.

Merkkivastaava
Arttu Nygård

Arttu pitää huolen siitä, että jaettavia merkkejä 
on tarpeeksi ja että niitä myös jaetaan.

Varajäsen
Petri Pantsar

Pete tekee jäljelle jäävät hommat.

!"##$%&'()$$)%*+*''*,

-$'%.
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Samoajat ja heidän aloitustapahtuma

   Keitä ne on? Mitä ne tekee? Suuria kysymyksiä, joihin koitetaan keksiä ahkerasti vastauksia 
Ylvissä. Samoajien kuuluisi olla 15-17-vuotiaita partiolaisia, mutta uudessa ohjelmassa on pakko 
ainakin Ylvissä aluksi soveltaa, ovat meidän samoajamme hieman nuorempiakin. Eli Ylvin 
samoajat ovat Reinola (Iiro), Nygårdit, Jarkko, Henkka, Kalle, Aake, Tuomas ja Jere. 
Samoajaluotsina ja -ikäkausivastaavana Ylvissä toimii Mustis. Luotsin hommana on katsoa vähän  
samoajien perään ja valvoa, että he tekisivät kokouksissa jotain järkevää sekä koittaisivat tehdä 
samoajien suorituksia.
   
   Samoajat aloittivat toimintansa Ylvissä 
l o k a k u u n t o i s e n a v i i k o n l o p p u n a , 
menemällä retkelle Kömmeliin. Retki 
katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi, koska 
Seuris oli remontissa, eikä samoajille oltu 
vielä saatu korvaavaa kokoontumispaikkaa. 
Retkellä myös on hyvin aikaa pohtia asioita 
kunnol la . Retkipaikaksi val ikoi tui 
Kömmeli, koska samoajat ovat sen verran 
mukavuudenhaluisia, ettei kaksi yötä 
maastossa lokakuun koleassa säässä 
miellyttänyt, edes luotsia… Lisäksi suuren 
paperimäärän vuoksi Kömmeli oli hyvä 
valinta, eipä paperien pläräämisestäkään 
ulkona olisi mitään tullut. 

   Retkelle lähtö tapahtui perjantaina, perjantai 
tosin meni tuttuun tapaan vaan kuulumisien 
vaihtamisessa ja hyvin syödessä. Lauantaina 
herätys tapahtui juuri ennen kattotalkooporukan 
paikalle tuloa, joten lauantaista suuri osa meni 
kattotalkoiden jätteiden siistimisessä Kömmelistä. 
Paikalle saapui monta Ylviä, mitä Otavat 
suunnattomasti ihmettelivät, kun Ylvit kerrankin 
olivat auttamassa kattoremontissa (mikäli 
allekirjoittanut muistelee kattotalkoita tarkemmin, 
muistuu hänen mieleensä ettei ensimmäisellä 
talkookerralla ollut paikalla yhtään otavaa, eikä 

toisellakaan, Ylvejä kylläkin, eräällä siivouskerralla taisi olla muutama otava ja yksi Ylvi 
paikalla…). Talkoiden yhteydessä päätettiin Kömmelistä hävittää myös muut puut ja 
laudankappaleet, joilla ei enää ollut mitään funktiota, joten saimme kaksi komeaa nuotiotakin 
paikalle.  Siivousporukan hävittyä paikalta keskustelimme samoajaohjelmasta ja huomasimme, että 
ovat samoajamme jo suorittaneet siitä suurimman osan. Toinen huomio oli suoritusten 
sopimattomuus Ylviin, joten ohjelmaa tullaan soveltamaan rankalla kädellä toisissa asioissa… 
Sunnuntaina söimme, siivosimme ja lähdimme kotiin (josta hallituksen jäsenet pian jatkoivat 
hallituksen kokoukseen).

Mustis
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Näin irkkaat #ylvillä
Uusi tapa keskustella lippukunnan asioista ja jutustella kavereiden kanssa!
IRC, aka Internet Relay Chat, aka irkkaus on tapa kommunikoida reaaliaikaisesti internetissä. Osa 
Ylvin jäsenistä on jo aloitellut irkkaamisen ja tämän ohjeen on tarkoitus helpottaa kanavalle 
mukaanpääsyä. Irkin käyttämiseen tarvitaan internet-yhteys ja irc-asiakasohjelma. Ohjelmia on 
karkeasti ottaen kahdenlaisia: graafisessa ympäristössä toimivia, esimerkiksi mIRC, ja 
tekstipohjaisia kuten Irssi. Nyt olisi tarkoitus perehtyä kanavalle pääsemiseen ja ohjelman 
asentamiseen.

Esimerkiksi jo mainittu mIRC on hyvä ohjelma jolla voi aloittaa irkkaamaan, mIRCin voi ladata 
omalle koneelleen osoitteesta www.mirc.com/get.html. Asennetaan mIRC koneelle aivan kuin 
muutkin ohjelmat. Kun ohjelma 
on asennet tu ja aukais tu , 
säädetään muutamia asetuksia. 
Ens ik s i mennään op t i ons 
kohtaan. 

Options kohdassa Connect 
nähdään seuraavat kohdat: 
Full Name ja Email Address, 
näihin kohtiin EI ole pakko 
laittaa oikeita tietoja. Nickname 
(kutsumanimi) on ensisijainen 
k ä y t t ä j ä n i m i i r c i s s ä j a 
Alternative (vaihtoehtoinen) 
tulee käyttöön, jos ensisijainen 
nimimerkki on jo varattu.

Seuraavaksi valitaan Servers, 
sieltä paljastuvat kohdat: 
IRC Network, johon laitetaan 
kohta All, ja IRC Server, johon 
e t s i t ä ä n l i s t a l t a 
Quakenet:Random server, tai 
jokin muu, jossa on alussa 
Quakenet –tunnus.

Seuraavaksi painetaan Connect 
To Server -nappia ja odotetaan, 
e t t ä s aadaan yhd i s t e t tyä 
Quakenetiin. Quakenetissä 
ollessa kirjoitetaan alareunan 
kirjoituspalkkiin 
/Join #ylvi ja siten pääset 
kanavalle.
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Muita tarpeellisia ohjeita löytyy sivustolta www.quakenet.org 

Jos jotain jäi epäselväksi, voi laittaa ircissä viestiä 
”privana” (yksityiskeskustelu) Petrille /msg sticko. Jos kysyttävää tulee ja 
Peteä ei näy kanavalla, voit kysyä muilta kanavallaolijoilta apua komennolla /
msg ”nimimerkki” (esim. /msg Mustis). Myös sähköpostilla voi ottaa yhteyttä 
Petriin, petri.pantsar@gmail.com. Petri vastailee kunhan kerkeää. 

Mainittakoon tässä samalla myös eräästä tapahtumasta, nimittäin JOTI:sta. 
JOTI (Jamboree on the Internet) on vuosittain järjestettävä maailmanlaajuinen 
tapahtuma, jossa satoja, ellei tuhansia, partiolaisia kokoontuu tietokoneiden 
ääreen irkkaamaan ja keskustelemaan ulkomaisten ja kotimaisten 
partiolaisten kanssa. Vaikka moni saattaa luulla, että tapahtumassa olisi tylsää 
vain istua tietokoneen ääressä tuntitolkulla ja lukea partiolaisten keskustelua tietokoneen näytöltä, 
näin kuitenkaan ei ole! Yleensä joka vuosi on järjestetty tapahtumia ympäri Suomea, jossa on 
mahdollista muiden ihmisten seurassa irkata, ja tavata myös uusia tuttavuuksia. Voi myös järjestää 
oman tapahtumansa partiokavereiden kesken jossa voi sitten suorittaa vaikka nettipartiolaisten 
taitomerkin tai pelailla mukavia seurapelejä samalla, mahdollisuudet kun ovat rajattomat !. 
Muutama vuosi sitten yön pimeinä tunteina harkittiin, jos järjestettäisiin Ylvin ja Otavan yhteinen 
tapahtuma JOTIN aikana, jossa kaikilla olisi mahdollisuus päästä irkkaamaan. Se vähän jäi, joten 
sitä täytyy katsoa jos sellainen joskus järjestettäisiin.

Vuoden 2006 JOTI:ssa jokunen ylvi kokoontui irkkamaan saman katon alle. Kuvassa Juha, Mustis ja Niilo.

//Kirjoittanut Pete aka sticko ja Antti aka Mustis, kuva Mustis
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KoGi
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KoGi- eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi on partiojohtajien jatkokurssi, jonka voi suorittaa aikaisintaan 
2 vuotta PJ-peruskurssin jälkeen.

KoGi-kurssi koostuu kolmesta osasta:

Leiriosa, 9 päivän leiri (useimmiten partiopoukamassa Porvoossa.)

Seminaariosa, viikonlopun teoriapainotteinen osuus.

Toimintaosa, !-1! vuotta kestävä käytännön kehittämistehtävä lippukunnassa/piirissä/alueella.

Kun kaikki KoGi-kurssin osat on tehty ja raportti ja pohdinnat valmiina, kurssin käyneelle 
luovutetaan KoGi-tunnukset, jotka ovat:

Nappulat, Gilwell-huivi ja kolmiapila.

KoGi-kurssiin liittyy  paljon perinteitä ja salamyhkäisyyttä sekä monia sisäpiirin juttuja, joita vain 
kurssin käyneet tietävät. En aio myöskään omalta osaltani tämän enempää raottaa hämyisyyden 
verhoa. Suosittelen kuitenkin lämpimästi lähtemään ennakkoluulottomasti mukaan, oli ehdottomasti 
partiourani paras kurssi.

Varoituksen sana: jos olet kurssille lähdössä, tekisi mielesi varmasti hiukan ottaa etukäteen kurssin 
salaisuuksista selvää. Niitä löytyy internetistä, mutta ehdottomasti paras tapa salaisuuksien 
selvittämiseen on käydä kurssi.

Lisää tietoa kurssista löytyy SP:n nettisivuilta.

+,--./,'0
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Tässä palstalla tulee vartionjohtajille vinkkejä ja aiheita kokouksiin ja reissuille, toivottavasti saatte 
jotain oppia ja käytätte niitä, jotta kokoukset tulevat monipuolisemmiksi ja mielekkäämmiksi.

Iltarastit. Tampereen seudulla järjestetään maanantaisin iltarastit ja torstaisin torstairastit. Kyseessä 
on siis suunnistusta. Reittivaihtoehtoja löytyy 2km – 7km. Lyhyet reitit ovat helppoja ja voi mennä 
vaikka vartio kerrallaan ja tutkailla karttaa rauhassa, ja pysyä tietysti kartalla. Sellaista yhdessä 
suunnistamista ja oppimista.  Siis kisailla ei tietenkään täydy. Kartat ovat hyviä värillisiä 
suunnistuskarttoja 1:10 000. Hinta on 4-5! per kartta. lisää osoitteessa www.iltarastit.com ja 
www.torstairastit.com. Kalenterista näkee missä paikassa rastit on milloinkin.

Aikaisemmassa YLVÄISYn numerossa oli vinkkiä retkipaikoista Pirkanmaalla. Ottakaa vinkit 
muistiin ja käykää erilaisissa retkipaikoissa. Antakaa myös vartiolaisten päättää yhdessä seuraavasta 
retkipaikasta ja suunnitella retken ohjelmaa

Hämeen Partiolaisten sivuilta Linkkarista löytyy kaikenlaista hyödyllistä kokouksiin ja reissuille. 
Siellä kannattaa käydä surffailemassa ja ottaa vinkkejä.

Vj-vihjareilta saa myös hyvää vinkkiä ja neuvoa vartion pyörittämiseen ja samalla näkee muiden 
lippukuntien vartionjohtajia.

Osallistukaa kisoihin! Kisoissa tulee aina hyvää kokemusta. Aina ei tarvitse mennä täysillä, vaan 
ottaa kisat yhtenä reissuna ja kokemuksena. Or-Vi kisat ovat hyvä päivän kisa keväällä koko 
vartiolle. Myös lippukunnan kisoihin kannattaa osallistua, näkee myös muita lippukunnan jäseniä.

Tehkää monipuolisia retkiä. Erilaiset liikkumismuodot tuovat vaihtelua retkeilyyn; talvella hiihto, 
lumikenkäily ja ahkiota voi käyttää talvella. Kesällä kävelyn lisäksi pyöräily ja lippukunnalta löytyy  
myös kolme kanoottia. Kaikkiin näihin saa varmasti opastus muilta lippukunnan johtajilta.

-Ismo
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Vaelluskurssi
Häh?

Ylvin vaelluskurssi on vanhan ohjelman vaeltajille pidetty kurssi, jolla opiskeltiin vaeltamisen eri 
osa-alueita teoriassa ja käytännössä. Kurssi oli Riston KoGi-työ (tästä lisää sivulla 12), ja se 
pidettiin syksy 2008 – syksy 2009. Kävimme kävelemässä Seitsemisissä, hiihtelemässä 
Kömmelissä ja melomassa Näsijärvellä.

Seitseminen

Seitsemisissä kävimme loppukesästä 2008. 
Vaeltelimme rengasreittejä noin 15 km edestä 
ja yövyimme yhden yön teltassa. Mukana oli 
Riston ja Arton lisäksi x kurssilaista.

Kömmeli

Kömmelin hiihtovaellus tehtiin talvileirin tilalla. Risto ja Jussi järkkäsivät haikkityylisen vaelluksen 
rasteineen. Matkaa reitillä oli noin 25 km, ja reitillä yövyttiin erätoverissa kaksi yötä. Kolmas yö 
vietettiin Kömmelissä telttasaunassa ja avannossa käyden. Samassa suoritettiin saunalilja, eli 
vaeltajien merkki. Mukana Riston ja Jussin lisäksi Veljekset  Nygård, Kalle ja Mustis, sekä 
sekalaisia rastimiehiä (Artsi ja Orava).
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Näsijärvi

Näsijärven melontavaellus tehtiin elokuun alussa 
2009. Lähdimme matkaan Kuuselan rannasta, 
ensimmäinen yö kului Kömmelissä, toinen HP:n 
leirikeskuksessa Kurun Vaakaniemessä ja viimeisenä 
päivänä meloimme Kurun keskustaan. Matkaa koko 
reissulle kertyi kartan mukaan noin 45 km. Mukana 
Rike, Mustis ja Team Nygård.

Risto
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Ylvin syysretki 2009

   Ylvin erittäin perinteinen syysretki 
järjestettiin tänä vuonna hieman 
tavallista myöhemmin, vasta lokakuun 
toiseksi viimeisenä viikonloppuna, eli 
22.-24. lokakuuta. Syysretkelle lähti 
tuona lokakuisena perjantai-iltana 
remontissa olevan seuriksen pihalta 12 
retkeilijää, jotka olivat sudenpentuja 
vanhempia,  kohti tuttua ja turvallista 
Kömmeliä. Perjantai-illan ohjelmaan 
kuului suurimpana urakkana kahden 
puolijoukkueteltan pystyttäminen, 
makkaran paistaminen ja kylläisenä 
nukkumaan meneminen. 

   Lauantaina saapui sudenpentuja Kömmeliin yhden 
aikaan 13 kappaletta, sekä muutama sudenpentujohtaja 
heidän mukanaan. Lauantaina sudenpennut suorittivat 
nuotiojälkimerkin, johon kuuluu esimerkiksi muutaman 
erilaisen kankaan syttymisen seuraaminen. Teki ihan 
hyvää myös johtajille, tai ainakin allekirjoittaneelle, 
nähdä kuinka ne erilaiset kankaat oikeasti syttyvät, eikä 
vain kuulla juttuja. R.I.P. Juhan monet  partioretket 
nähneet Repe Sorsa -pitkätkalsarit, voitettu t-paita ja 
kulahtaneet farkut. Kankaiden polttelun lisäksi 
harjoiteltiin nuotion sytyttämistä, sytykkeiden tekoa ja 
pohdittiin mitä turvallisuusseikkoja täytyy ottaa 
huomioon nuotion kanssa. Sudareita vanhemmat, eli 
vanhan partio-ohjelman vartiolaiset, harjoittelivat 
samoja asioita ja tekivät Kömmeliin paljon sytykkeitä. 
Iltapalaksi syötiin jälleen kerran reilusti makkaraa 
pitkään ja hartaasti. Yöllä vartiolaiset toimivat 
keskenään kipinämikkoina ja sudareiden teltassa 
kipinässä istuivat johtajat.

   Sunnuntaina retkellä sudenpennut kävivät 
tutustumassa maastoon sitä vanhempien käydessä 
kisaa teltan ja muiden tavaroiden purkamisesta ja 
pakkaamisesta. Välissä vähän leikittiin ja syötiin 
hernekeittoa makkaralla. Ihan kivaa oli reissulla, 
kun säästyttiin vahingoilta ja ruokaa riitti. No oli 
muutenkin.

Mustis

16



Missä Ylvi luuraa?

Tässä lehdessä on tapahtunut suuria muutoksia, joten otetaan nyt uusi kilpailu tähän lehteen. He 
jotka vastaavat oikein, tulevat saamaan hienon palkinnon! Mainetta ja kunniaa kylän parhaassa 
lippukuntalehdessä, se jos mikä on paljon!
   Eli kilpailun säännöt ja ohjeet ovat yksinkertaiset, joten kaikilla on mahdollisuus voittaa! Alla on 
kuva, joka on eräältä tutulta retkipaikalta, keksi mistä kuva on! Sen suuren ahaa-elämyksen jälkeen 
lähetä päätoimittajalle sähköpostia osoitteeseen ylväisy@ylvi.fi otsikolla ”Missä Ylvi luuraa”. 
Kerro viestissäsi luulemasi/tietämäsi/kuvittelemasi/arvaamasi vastaus ja alle nimi ja ryhmä, niin 
voit saada nimen lehteen! 

Ja retkipaikan kuvana:

Seuraavassa numerossa käsittelyssä kyseinen retkipaikka mitä luultavammin.

Päätoimittaja
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Vaeltajaryhmä

!"#"$"%"&
Olavi, tuo hiljaisuudessaan retkiä tekevä vaeltajaryhmä. Ryhmän jäsenet eivät ole 
tiedossa edes lippukuntien hallituksilla. Retket suuntautuvat milloin minnekin. Ketä ovat 
nuo salaperäiset partiolaiset? Tässä jutussa valotetaan hieman Olavin toimintaa.

Jo 90-luvulla perustettu Olavi oli 
aktiivinen vaeltajaryhmä, joka koostui 
Otavan ja YLVIn vaeltajista. Silloin 
retket suuntautuivat kauaksi, jopa 
Suomen ulkopuolelle. Lapissa oli 
k i i p e i l y ä j a m e l o m i s t a j a 
Kebnekainenkin on valloitettu Olavin 
toimesta. Retkivalikoimaan kuului 
myös Pirkanmaalla perinteiset retket. 
Tällöin Olavin jäsenet olivat myös 
mukana lippukuntien aktiivisessa 
t o i m i n n a s s a h a l l i t u k s i s s a j a 

vastuullisissa tehtävissä.
Toiminta hiipui tultaessa 2000-luvulle. Kaikki suuntautuivat opiskeluihinsa ja osa muutti kauaksikin 
opiskelun ja työn perässä. Vuonna 2005 Olavin toiminta käynnistettiin uudelleen. Suurimmalla 
osalla oli opiskelut opiskeltu ja ankara puurtaminen työssä ja arjessa oli rutinoitunut. Oli aika päästä 
takaisin juurilleen. 
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Aluksi pidettiin yksi perinteinen retki Pinsiön 
suunnalla ja kiinnostusta retkeilyyn esiintyi 
monella. Päätettiin elvyttää Olavin toiminta. 
Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin valita 
ryhmälle uusi puheenjohtaja joka vuosi, joka pitää 
huolen ryhmästä ja ryhmän tavoitteista. Tavoite 
ryhmällä on pitää vähintään yksi retki vuodessa. 
Tämä tavoite on toteutunut loistavasti , 
pääsääntöisesti vuodessa on järjestetty  kaksi 
viikonlopun mittaista retkeä. Olaville tehtiin myös 
omat kotisivut, jonne liitetään kuvat retkiltä ja 
r e t k i k e r t o m u k s e t . Vi e s t i n t ä t a p a h t u u 
sähköpostiryhmän kautta ja kerran vuodessa on 
kokous ja puheenjohtajan vaihto. 

Olavin sähköpostiryhmässä on tällä hetkellä 18 
jäsentä. Retkillä käy neljästä kymmeneen 
henkilöä. Suurimmalla osalla on perhettä, 
vuorotyötä, asuvat kauempana tai muuta menoa, 
niin osallistuminen on vaihtelevaa, mutta aina retkille on tullut sopivasti osallistujia.

Tällä toimivalla konseptilla on tarkoitus jatkaa ja ehkäpä joskus Olavit saavat aikaan jopa 
pidemmän vaelluksenkin, niin kuin ennen vanhaan…
Olavilla käytössä Googlen hyvät ja ilmaiset palvelut; kotisivut, sähköpostiryhmä, kuvapalvelu ja 
Google Docs. Lisää Olavista ja retkistä voit lukea osoitteesta: 
http://sites.google.com/site/olavivaeltajat/.

Olavi
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Tulossa ja menossa!

1.12.-31.3. Laturetkikilpailu Ollin Kilpa
1.1.-30.4. Verenluovutuskampanja Tallun Tempaus

14.2. Juhlavuoden avaustempaus
Vk 9 Talvileiri

11.4. Lippukunnan kevätkokous
23.4. Yrjönpäiväjuhla

24.-25.4. Lippukunnan pt-kisat
25.4. Partioparaati Tampereella

Huhtikuussa myös lippukunnan kevätretki ja Kömmelin talkoot
Kesällä Kesäleiri ja siirtymätapahtuma

Tapahtumista tulee lisätietoa lähempänä, kysy lisää johtajaltasi, hän osaa neuvoa.

Ylväisy
 - s

e parempi 

lippukuntalehti


