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Ylväisy – 
Kiitos ja anteeks 

Tekniset tiedot 

 

Jutut: Ylvin jäseniltä 

Kuvat: Juttujen tekijöiltä tai netistä 

Yhteenkursimispaikka: Herwood 

Painopaikka: Päätoimittajan työpöydän Samsung 

Kiitokset: Tekijöille 
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Tyhjäntoimittajanpalsta 

Hei. Minä olen Ylväisyn päätoiminen tyhjäntoimittaja. 
Minulla ei ole liiemmin seuralaisia, saatika avustajia. 
Tätä lehteä kirjoitellessa on tapahtunut kaikenmoista. 
Esimerkiksi muutama vallanpitäjä on maailmalla vaihtu-
nut. Kirjoittaja on suorittanut velvollisuutensa valtiolle ja 
kotiutunut 362 aamun jälkeen, sekä siirtynyt teknilliselle 
yliopistolle Hervantaan. Ylvi ja Otava järkkäsi partiotai-
tokisat piirin seikkailijoille. Kaikkea pientä siis. Yhtenä 
suurena ajatuksena on ollut Ylväisyn tulevaisuus. Pitäi-
sikö jatkaa kuolevalla paperi/pdf-versiolla, vai muuttaa 
lehti Bylväisyksi tai Nylväisyksi. Jokin nettiversio voisi 
tehdä terää. Juttujakin sinne voisi tulla hieman nykyistä 
tahtia nopeampaa. Päätoimittajan ajatus siis on ollut 
jokin tämmöinen blogityylinen ratkaisu. Kaikki saisivat 
kirjoittaa omasta tapahtumastaan helposti. Loisi jonkun 
helppokäyttöisen pohjan, mille vain kirjoittaisi ja lisäisi 
kuvat niille  varattuihin  kohtiin.  Pistetään  mietintään…   

   Muita asioita jotka ovat askarruttaneet 
pää/tyhjäntoimittajaa. Otathan rohkeasti yhteyttä ja ker-
rot omat mielipiteesti alla esitettyihin asioihin. 

1. Maksalaatikko. Miksi maistuu pojille, mutta ei ty-
töille? 

2. Mikä niitä porilaisia oikein vaivaa? 

3. Miksi Kummelin Kultakuume on oikeasti hyvä 
elokuva? 

4. Onko tässä mitään järkeä? 

5. Mitä käy jos Lemmy kuolee? Räjähtääkö galak-
sit? 

6. Miksi suomen autoverotus on mitä on? 

7. Miksi uuni pitää lämmittää 200 asteeseen, vaik-
ka vesi kiehuu sadassa asteessa (toim.huom. 
Otavan lpkj:n kysymys) 

8. Miksi Jalaksen kengät on mukavammat kuin 
Sievin? 

9. Miksi nallekarkit ei mene tasan, vaikka niitä olisi 
tasamäärä? 
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Viva La Revolution! 

 

Maailmalla on viime aikoina vaihdettu hallitsijoita tiheään. Libyassa ja Egyptissä on valta 
kutakuinkin vaihtunut, Yemenin vallanvaihdos on vaiheessa ja Belgiassa hallitus puuttuu 
kokonaan. 

Uutisia seuraillessani aloin miettiä, minkälainen hallinto meillä Ylvissä on. Ensin ajattelin että tietysti 
demokratia, sillä valtaa käyttää se porukka, joka sitä on valittu käyttämään. Lippukunnan jäsenet 
valitsevat vuosittain hallituksen sitä valtaa käyttämään. 

MUTTA. Onko Ylvi sittenkään demokratia? 

Lippukunnanjohtaja näkyy melko paljon hallitusta enemmän lippukunnan jäsenistölle, eli kansalle. 
Olisiko kyseessä sittenkin monarkia, jossa kuningas lippukunnanjohtaja toimii ns. paraatijohtajana 
hallituksen tehdessä kaiken oikean johtamisen? 

No ei. Lippukunnanjohtajalla on ehkä liikaakin valtaa asioihin (vaikka kruunu puuttuukin), joten 
ehkä elämmekin diktatuurissa? 

Niin sen täytyy olla. Mutta diktaattorit 
nykymaailmassa haluavat pysyä vallassa niin kauan 
kuin mahdollista, kun taas heidän kansansa 
haluavat heistä eroon. Ylvissä taas tilanne on 
päinvastainen. Vallankumousta ei tule, koska 
diktaattori (lpkj) haluaa luopua vallastaan, mutta 
kansa ei millään halua päästää diktaattoriaan 
lähtemään. 

Näin ollen päästään johtopäätökseen, että Ylvin 
poliittinen järjestelmä on käänteinen diktatuuri. 
Kukaan ei halua kalifiksi kalifin paikalle, vaikka kalifi 
haluaisi väistyä kalifin paikalta... 

P.S. Palkataan lippukunnanjohtaja. Homma on 
helppoa, palkka on hyvä ja tehtävä vakituinen. 
Yhteydenotot nykyiseen lippukunnanjohtajaan. 

 

 

Entinen dikt lippukunnanjohtaja Muammar Gaddafi 
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Vaellusmahdollisuuksia Itävallassa 
 
Viime syksy ja talvi tuli vietettyä vaihto-opiskellen 
Itävallan Grazissa. Graz on hieman Tamperetta isompi 
kaupunki eteläisessä Itävallassa lähellä Slovenian rajaa.  
Kaupunki on myös Steiermarkin osavaltion pääkaupunki. 
 
Itävallassa vaeltaminen on yleinen harrastus ja 
suosituimmilla vaellusreiteillä onkin välillä melkein 
ruuhkaa hyvällä ilmalla ja varsinkin viikonloppuisin. 
Itävaltalaiset lähtevät usein koko perheen kanssa 
viikonloppuna ulkoilemaan vaellusreiteille ja pysähtyvät välillä lounaalle johonkin reitin varrella 
sijaitsevaan  majataloon  tai  ”Jausenstationiin”  eli  pieneen  ravintolaan  jossa  saa  pientä  tai  
isompaakin purtavaa ja jossa usein toimii myös jonkinlainen kioski.  
 
Itävallassa  risteilee  lukemattomia  ”Weitwanderwegejä”  eli  kaukovaellusreittejä  sekä  lyhyempiä  
yhden tai kahden päivämatkan pituisia reittejä. Kaikki reitit on numeroitu ja merkattu puihin 
maalatuin Itävallan lipuin. Opasteita ja karttojakin löytyy maastosta kohtuullisesti. Vuodenajasta 
johtuen jäi hienot ja pitkät alppivaellukset tekemättä, mutta Grazin lähialueella tuli tehtyä useita 
päiväretkiä. Grazin lähiympäristön vaellusreitit on listattu näppärästi paikallisen 
joukkoliikenneyhtiön sivuilla, josta saa ladattua niin reittien kartat, korkeusprofiilit, välimatkat kuin 
arvioidut vaellusajat. Samalla sivulla oli listattu joukkoliikenteen linjat ja pysäkit reitin päätepisteissä 
ja tärkeimmissä risteyskohdissa. Homma siis sujui niin, että bussilla reitin lähtöpisteeseen, 
muutaman tunnin vaellus ja toisella bussilla tai junalla takaisin kotiin. Ja mainittakoon vielä, että 
joukkoliikenne alueella toimi mainiosti myös viikonloppuisin, eikä bussia tarvinnut kauaa odottaa 
rankan ylös-alas-kävelyn jälkeen reitin lopussa.  

 
 
Kernstockwegin korkeusprofiili. H merkkaa bussipysäkkiä. 
 
Kuten arvata saattaa, maasto tuossa alppimaassa on aika lailla erilaista kuin Suomessa. Mäet ovat 
jyrkkiä, joten nousuissa riittää kiipeämistä ja laskuissa vastaavasti saa helposti polvet kipeäksi. 
Metsämaasto Itävallassa poikkeaa aika lailla suomalaisesta. Metsät ovat pääasiassa lehtimetsiä, 
joissa on helppo kävellä, koska maa on täynnä lehtiä ja risukkoja esiintyy harvoin. Maisemat ovat 
upeita koska useimmiten reitit kulkevat kukkulalta toiselle ja välillä pääsee ihastelemaan mm. 
puroja ja vesiputouksia.  
 
Suosittelen ehdottomasti tutustumaan Itävaltalaisiin vaellusreitteihin, jos satut joskus liikkumaan 
kyseisessä maassa. Pieni vaellusretki ei vaadi juuri mitään etukäteisvalmisteluja, koska eväätkin 
saa ostettua reitin varrelta, joten lähtökynnyksen pitäisi olla riittävän matala jokaiselle. 



Ylväisy 1/11 

7 
 

 

 
Joulukuinen näkymä Grazin länsipuolelta. 
 
 
Grazin lähikukkuloiden korkein kohta, Fürstenstand, nousua laaksosta noin 400 metriä. Grazin 
kaupunki näkyy taustalla. 
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Haukkalauma sudenpentukisassa Mäntässä 

Sudenpentujen tämän vuoden piirin partiotaitokisa järjestettiin Mäntässä 7.5.2011. Ylöjärven Viitta-
veljien Haukka-lauma sijoittui 20. ”Taitava sudenpentu 2011”-kilpailuissa. Palkintosija jäi vain 2,65 
pisteen päähän tasaväkisessä kilpailussa. Haukka-lauman kilpailujoukkueessa olivat mukana Neo 
Tuomainen, Riku Uotila, Niklas ja Mikael Lenander, Vertti Nuotio, Miika Keränen, Risto Auri ja Atte 
Mäkinen. Saattajina olivat lauman mukana Miikan isä Jaakko ja Riston isä Jukka sekä Aten äiti 
Annamari, joka on samalla Haukka-lauman akela. Kilpailureitti kulki Mäntänvuoren retkeily- ja 
luonnonsuojelualueella kauniissa aurinkoisessa kevätsäässä. Kilpailureitin pituudeksi ratamestari 
oli ilmoittanut neljä kilometriä.. Rasteilla oli tehtävänä mm. linnunpöntön valmistus, kaurapuuron 
keittäminen Trangialla (Neo:  ”Tää  on  parasta  kaurapuuroa  mitä  ikinä  oon  syönyt!”), haavan ja nil-
kan nyrjähdyksen ensiapu ja origami-lintujen taittelua. Viimeisenä rastina oli koko joukkueen pus-
sihyppely. Tämän jälkeen juoksimme vielä maaliin puolen kilometrin matkan ja ehdimme täpärästi 
juuri ennen kisan päättymistä! 

  

Jaakko Keränen 
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Kannatusjäseneksi? 

 

Syyskokouksessa lippukunta päätti ottaa käyttöön kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksu on 
tarkoitettu vanhoille lippukuntalaisille ja partiolaisten vanhemmille. Kannatusjäsenmaksu vuodelle 
2012  on  20€,  ja  sillä  kannatusjäsen  saa  seuraavat  edut: 

- Oikeuden lainata kalustoa lippukunnan varastosta. 
- Kutsun kannatusjäsenretkelle kerran kesässä. 
- Tietoa lippukunnan tapahtumista suoraan sähköpostiin. 

Liittyminen kannatusjäseneksi on helppoa. Laita sähköpostilla seuraavat tiedot osoitteeseen 
ylvi@ylvi.fi otsikolla liittyminen kannatusjäseneksi 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

 

Kannatusjäsenmaksu maksetaan lippukunnan tilille FI33 2315 1800 0037 37 

Kannatusjäseniltä kerätyt varat käytetään joko kalustohankintoihin tai retkeilytoimintaan. 

Kannatusjäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan, ja loppuvuodesta kannatusjäsenille lähetetään 
uusi  esite  kannatusjäsenyydestä.  ”Ostopakkoa”  ei  ole,  vaan  kannatusjäsenyyden  voi  irtisanoa  
koska vain. 

Kannatusjäsenistä kootaan rekisteri, jonka tietoja voidaan käyttää lippukunnan tapahtumien 
suoramarkkinoinnissa ja talkooavun kyselemisessä. Tietoja ei luovuteta muille toimijoille. 

Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta lippukunnan kokouksissa. 

 

Ylväisy – 
Joskus ja jouluna 
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Ylvin Syysretki 

 

   Jotenkin kummasti tuli syksy. Samalla tuli Ylvin suosituin tapahtuma, syysretki. Syysretki pidettiin 
15.-16.10. Kömmelissä. Koska edellisenä viikonloppuna oli ollut Timanttiliiga, koki retken järjestäjä 
oikeutetuksi pitää yhden yön retken. Retki oli hyvin perinteinen. Leikittiin majakkaa ja lipunryöstöä, 
käytettiin puukkoa ja syötiin hyvin. Retkellä oli 13 lasta ja johtajana Mustis, kokkina Risto, toteutta-
massa ohjelmaa lauantaina päivällä Arttu ja illan ja sunnuntain Jere. Kaikilla tuntui olleen kivaa ja 
haavereilta vältyttiin. Lisäksi säät suosivat. Retkellä kävi myös vierailemassa Ylvin tulevan Viljakka-
lan haaran vetäjät. 

 

 

”Tulehan Sakkeus  alas  sieltä  puusta” Joku turistikin siellä kävi 

Sää oli oikeasti hyvä, eikä edes kovin kylmä 
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Timanttiliiga 

 

Ylöjärveläiset partiolippukunnat järjestivät 
8.10.2011 Hämeen partiopiirin syysseikkailija-
kisat. Kisojen nimi oli Timanttiliiga. Kilpailun 
suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin alkuvuo-
desta ja valmiiden materiaalien ansioista 
suunnittelu kävi nopeasti ja helposti. Alku-
kesästä oli jo hyvin tiedossa kuinka homma 
toimisi. Kilpailussa lähtökätevyytenä oli peri-
skoopin rakentaminen, joka sujui ryhmiltä 
vaihtelevasti. Palautuspisteellä oli kaikkea 
lähtien lautakasasta päättyen mallikappaletta 
vastaavaan yksilöön. Muita rasteja oli perin-
teiset suunnistus, ensiapu ja solmut. Toinen kätevyys oli kynän valmistaminen. Kilpailijoille annet-
tiin hieman sormea vahvempaa pajua ja grafiittilyijyä, joista muotoutui erinäisiä kyniä muistuttavia 
virityksiä. Muita tehtäviä olivat esimerkiksi spagetista solmun tekeminen, palapelin rakentaminen 
sekä puiden tunnistaminen lehdistä. Vartioita osallistui 65 joista 64 saapui paikalle. Kisapäivä ja 
kisapäivää edeltävät valmistelut sujuivat järjestäjistä huolestuttavan hyvin ja kisalle löydettiin jopa 
voittajavartio! Yksikään vartio ei keskeyttänyt ja ensiapupalvelujakaan ei liiemmin tarvittu. Voittaja-
vartio oli BastuhÅnung Kuoreveden Kotkista, toiseksi sijoittui Harjun Veikoista Naula ja kolmantena 
oli Tampereen Lokeista Pingviinit. Paras ylöjärveläisvartio oli Genre Otavasta. Ylvin vartiot sijoittui-
vat sijoille 18, 50 ja 61. 

   Ylväisyn (pää)toimittajan ja kisojen tulospäällikön 
näkökulmasta kisa sujui suunnilleen näin: 

- Tulin paikalle 

- Söin aamupalan 

- Join aamukahvin 

- Otin pari valokuvaa 

- Söin lounaan 

- Join päiväkahvin 

- Kirjoitin tuloksia koneelle 

- Join kahvia 

- Kirjoitin tuloksia koneelle 

- Join kahvia 

- Kirjoitin tuloksia koneelle 

- Tulostin tulokset 

- Otin pari valokuvaa lisää 

- Kasasin kamani 

- Lähdin kohti kotia 
Kisanjohtaja Jussi 
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Esittele retkivarusteesi: Osa Mustis 

Aloitetaan Ylväisyyn uusi juttusarja, eli esittele retkivarusteesi. Homman idea on hyvinkin 
yksinkertainen,  kysellään  henkilöiltä  typer…oleellisia  kysymyksiä  liittyen  heidän  retkeilyvarusteisiin.  
Ensimmäisenä uhrina varusteitaan saa esitellä istuvan hallituksen kirjailija, eli sihteeri ja Ylväisyn 
päätoimittaja,  Antti  ”Mustis”  Mustalahti. 

Ensin  muutama  typer…oleellinen  kysymys: 

Nimi ja ikä: Antti Mustalahti, 20v 

Kauanko olet ollut partiossa: 12 vuotta? 

Tietokoneen merkki: IBM 

Mersu vai Bemari: Mersu 

Haglöfs vai Halti: Haglöfs 

Teltta vai kämppä: Kämppä... 

Kesä vai talvi: Kesä 

 

Ja  asiaan…   

Millaiseen kantolaitteeseen tavarat, kun lähdet retkelle? 

- Päiväreppuna toimii Haglöfs Tight Pro L, väriä musta. Todella hyvä reppu, toimii 
koulureppunakin jo neljättä vuotta.  

- Rinkkana Haltin Scout 65. Riittävän suuri retkelle, vaellusta ei ole kokeiltu, luulisi siinäkin 
toimivan. Oikein mukava selkään. 

- Kämppäreissuja  varten  ”keikkakassina”  toimii  
Hagorin 60 litran kassi. Kyseinen yritys muuten 
valmistaa Israelin armeijalle tuotteita, joten ainakin 
hinta-laatu-suhde  on  kohdallaan… 

 

 

Millaiset jalkineet jalkaan? 

- Reissuun lähdetään Jalaksen valmistamilla M/05 –
maihareilla,  samaa  tavaraa  mitä  Puolustusvoimat  käyttää…  
Vanhat M/91 –maiharit hajosivat joten pakko oli keksiä 
jotain tilalle. Vuoden kun piti jalkoja M/05:ssa, niin valinta oli 
aika  helppo… Lisäksi ovat mukavat ja tukevat jalkaan. 

- Kesällä  Kömmelissä  Crocsit  on  toimivat… 
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No mitäs sitten vaatteiksi päälle? 

- No maastopuvut on havaittu toimiviksi. Tällä hetkellä itsellä 
Venäjän armeijan muutaman vuoden takainen malli, kyseinen 
puku saanut huomiota suomalaismediassa, koska kuvio on 
hyvin lähellä suomalaisten M/05 –maastopuvun  kuviota…  
Aikaisemmin ollut jenkkien käyttämiä BDU-vaatteita, joita voi 
hyvinkin suositella, hinta ja laatu kohtaavat. Vaatteita kannattaa 
katsoa osoitteesta www.varusteleka.fi, armeijavaatteet kun on 
yleensä  suunniteltu  metsään… 

- Hanskoiksi voi suositella lämmöllä ihan perinteisiä 
rautakauppojen työhanskoja. Ovat kestäviä ja halpoja. Talvella 
toki kunnon nahkarukkaset ovat kova sana, varsinkin jos niiden 
alla ovat vielä ohuet tumput tai sormikkaat. 

- Yksi hyväksi havaittu kauppa on myös Erätukku. 
Käsittämättömän edullisesti hyviä teknisiä alusasuja ja 
kerrastoja (Ylväisyn toimitus suosittelee!). 

 

 

 

 

 

Ylväisy –  

Ei kai taas… 



 Ylväisy 1/11 

 14 

Ylvin pistejahti 

 

Ylvillä oli käynnissä toimintakaudella 2010-2011 ns. Motivaatio 10+ -projekti, jonka tarkoituksena 
oli parantaa toiminnan laatua eri tavoin, sekä samassa oli motivaatiota nostattamassa pistejahti. 
Parasta pistejahdissa oli, että se oli jaettu jokaiselle eri ikäkaudelle. Pisteitä sai kaikista Ylvin ta-
pahtumista, Ylväisyn jutuista, varainhankinnasta ja kuvien lisäämisestä nettisivuille. Palkinnot ki-
sassa olivat huimat. Kaikille voittajille lahjoitetaan kunniakirja Ylvin parhaalle johtajal-
le/tarpojalle/seikkailijalle/sudarille sekä mahtavat tavarapalkinnot. 

Palkinnot jaetaan itsenäisyyspäivän juhlassa.  

Sarjojen voittajat pisteineen: 

Sudenpennut: Riku Uotila, 13 p. 

Seikkailijat: Veeti Lukin, 10 p. 

Tarpojat: Daavid Arvonen, 13 p. 

Johtajat: Arttu Nygård, 50 p. 

 

 

 

Voittajan on helppo hymyillä – Arttu Nygård 
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Hallitusesittely 

 

Ylväisy julkaisee ensimmäisenä mediana esittelyn Ylvin hallituksesta vuodelle 2012! 

Lippu/valtakunnan hallitsijana Risto Lievonen 

Valtakunnan valtikkaa lippukunnanjohtajan apulaisena havittelee itselleen Juha Hakala 

Valtakunnan kirjailija, eli sihteeri ja julkaisun päätoimittaja, Antti Mustalahti 

Valtakunnan kirstun päällä istuu Arttu Nygård 

Valtakunnan varustamisesta pitää huolta Jere Näräkkä 

Lisäksi suorakulmaisen pöydän äärellä istuvat Iirot, Nygård ja Reinola. 

Nygårdin homma on pitää seikkailijoista huolta. 

Reinola vuorostaan ohjaa tarpojien joukkoa. 
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Norjan vaellus 

 Risto, kaksi Nygårdia, Jarkko, Henkka ja Aake ahtautuivat tavaroineen pakettiautoon, ajoivat Nor-
jaan ja takaisin. Tämä tapahtui 23.–30.7.2011. Alla on muutama eri versio tapahtuneesta. 

 

Iiron versio tapahtuneesta 

 

Tarkoituksena oli siis ajaa lujaa Tornion ja 
Pohjoisruotsin kautta Etelä-Norjaan, jossa 
vaeltaisimme viisi päivää ja ajaisimme sen 
jälkeen lujaa samaa reittiä takaisin. Reissu 
lähti käyntiin kun Risto lauantaina seitsemäl-
tä tuli hakemaan Metsäkylästä, josta läh-
dimme vuokra-autolla varastolle hakemaan 
varusteita ja muita mukaanlähtijöitä. Kun 
auto oli pakattu ja kaikki oli saapunut paikal-
le, lähdimme ajelemaan Tornion suuntaan. 
Mukaanlähtijät eli minä, Aake, Rike, Arttu, 
Henkka ja Jarkko huomasivat nopeasti, että 
auto ilman ilmastointia ja ulkolämpötila +24 
ei ollut mukavaa…   

   Menomatka sujui ihan hyvin, koska kuskeja oli kolme, joten ajovuorot olivat lyhyitä.  Mutta Oulun 
kohdalla Risto totesi, että ei aja samaa reittiä takaisin. Joten Risto ja Arttu lähtivät Oulun keskus-
tasta etsimään matkatoimistoa, josta saisi paluumatkalle laivaliput Tukholmasta Turkuun. Liput 
saatiin ja matka jatkui ongelmitta Tornioon. Ruotsin puolella puhkesi autosta toinen takarengas, 
mutta onneksi autossa oli vararengas ja sen vaihto onnistui ongelmitta.  Ensimmäiset kosketukset 
jonkinlaisiin vuoriin saatiin Pohjois-Ruotsissa. Telttoina meillä oli mukana kaksi lippukunnan vael-
lustelttaa, joihin kuusi henkeä mahtui komeasti. Toisena ajopäivänä ajettiin aamusta iltaan suurin 
pirtein koko ajan, jotta kerittiin illaksi määränpäähän, Jotunheimin kansallispuistoon.  Auto jätettiin 
parkkipaikalle ja otimme mukaan kaiken mitä tarvitsimme edessä olevan neljän päivän vaelluksen 
aikana, vaikka lähtö oli vasta seuraavana päivänä. Budjetti ei sallinut telttapaikan ostamista parkki-
paikan vierestä vaan meidän piti kävellä kilometrin verran pois siitä, jotta saimme pistää leirin pys-
tyyn. 

   Lähtö vaellukselle oli dramaattinen, koska heti piti nousta sata metriä ylöspäin. Yllätti kuinka hel-
posti siinä väsyi ja joutui pitämään taukoja todella usein. Suunnitelmamme antoi valita kahden välil-
lä, kiipeäisimmekö Pohjoismaiden toiseksi korkeimmalle huipulle Glittendidille vai kiertäisimmekö 
sen. Päätimme kiivetä. Kiipeäminen otti voimille niin fyysisesti kuin henkisesti. Koko ajan, kun luuli 
näkevän huipun, selvisikin että se oli vaan valehuippu. Jossain kohtaa nousua vuori meni pilveen 
ja siellä se pysyi, eli ei ollut mitään katseltavaa kuin kiviä. Itse vuori näytti isolta kivikasalta. Emme 
edes päässeet huipulle asti koska viimeiset viisi metriä huipusta oli jään peitossa ja toisella puolella 
oli sata metriä pudotusta. Pääsimme kuitenkin alas vuorelta ensimmäiseen yöpaikkaan Glitterhei-
miin, jossa ostimme telttapaikan ja oikeuden kolmen ja puolen minuutin suihkuun. Päätimme Spit-
terstuulenissa, siirtyä neljän päivän vaelluksen sijaan suunnitelmaan, jossa palaamme takaisin 

Lähdössä vanhalta seurikselta maailmalle. 
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autolle ja teemme päiväreissuja. Glitterdind otti sen verran voimille, että ajattelimme päiväreissujen 
olevan mukavampia. 

   Paluumatka autolle oli mukava maisemien suhteen ja polku kohtalaisen helppoa kävellä. Nähtiin 
hienoja solia ja vuoristojärviä. Kartta antoi tälle matkalle neljä tuntia ajaksi mennä. Meillä meni seit-
semän…  Onnistuin  tällä  matkalla  kuitenkin  jotenkin  telomaan  polveni, että kävelystä ei tullut oikein 
mitään. Illalla minä ja Risto käytiin autolla kaupassa ja muut pisti teltat pystyyn. 

   Reissun pääkohde, eli Galdhöpiggen jäi multa kiipeämättä, koska polvi ei sitä sallinut. Päivä kului 
ottamalla aurinkoa ja lukemalla kirjaa. Vikana päivänä Jotunheimissa meidän oli tarkoitus tehdä 
pieni päiväreissu. Meillä kuitenkin oli kaksi raajarikkoa, joten tuntui paremmalta ajatus ajamaan 
lähtemisestä rauhassa kohti Tukholmaa. Kun Norjassa oltiin, niin olihan sitä pakko turskaa syödä 
Joten käytiin ostamassa sitä. Valmistettiin jossain Norjalaisella taukopaikalla leivitettyä turskaa ja 
ranskalaisia. Yö nukuttiin jossain Ruotsalaisessa metsässä. Viimeinen päivä kului pyörimällä Tuk-
holmassa ja odottelemalla laivan lähtöä. 

   Reissu onnistui ihan hyvin, paitsi omalta osalta polven kipeytyminen ja Galdhöpiggen huiputuk-
sen estyminen vähän latisti tunnelmaa loppureissusta. Maisemat olivat todella hienoja. 

 

Henkan versio tapahtuneesta 

 

Lähdettiin matkaan aikaisin lauantaiaamuna varastolta. Suomen puolella matkalla ei tapahtunut 
mitään erikoista. Kun päästiin Ruotsin puolelle, niin autosta puhkesi takarengas jossain pikkukau-
pungissa. Rengas vaihdettiin ja matka jatkui. Tien varressa oli hyvä uimaranta, jossa käytiin ui-
massa, kun porukka rupesi olemaan väsynyttä. Uinti piristi ja jatkettiin vielä jonkin matkaa, kunnes 
leiriydyttiin kohtalaisen hyvälle taukopaikalle. Siinä yöpymispaikkaa etsiessä tuli kai ajettua jonkun 
sopulinkin päälle. R.I.P. Iltapalaksi oli muutama siivu sop...pekonia ja joitain makkaran siivuja. Oli 
suolaista ja rasvaista. Aamulla matka jatkui pienellä kiireellä, kun tuli nukuttua hieman suunniteltua 
pidempään. Ruotsin puolella matkaan sisältyi vielä porojen väistely jotka norkoilivat keskellä tietä. 
Nähtiin yksi strutsifarmikin. Lopulta tiukkojen rajatarkastusten jälkeen olimme vihdoin Norjassa. 

Maisemat olivat huikeat jo Ruotsin 
puolella, mutta paranivat vain matkan 
edetessä. Yhden kerran pysähdyttiin 
laittamaan ruokaa taas vaihteeksi. 
Pikkuhiljaa iltaa kohden alettiinkin 
olla jo määränpäässä. 

   Mutkaisen vuoristotien jälkeen ol-
tiinkin sitten Spiterstulenissa. Auto 
jätettiin parkkipaikalle ja yöpyminen 
tapahtui   noin   kilometrin   päässä   ”ho-
tellista”, ettei tarvinnut maksaa teltta-
paikkaa. Iltapalaksi olikin sitten pyttä-
riä ja kananmuna. Aamulla syötiin 
puuroa ja ruvettiin valmistautumaan 
noin 60 kilometrin vaellukselle, joka 

Kohti Glittertindeniä 
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oli siis alkuperäinen suunnitelma. Kukapa olisi arvannut, että koko Jotunheimenin kansallispuisto 
olisi yhtä kivilouhikkoa. Samaan aikaan reitin alusta lähti pari työmiestä, jotka ristimme nepalilaisik-
si. Nepalilaiset harppoivat menemään rinnettä ylös ja karistivatkin meidät äkkiä kannoiltaan. Koko 
reitti alkoikin kivasti suhteellisen jyrkällä ja pitkällä nousulla. Ekan nousun ylös päästyä näkyikin jo 
reitin seuraava etappi. Glittertind. Muutaman metrin matalampi, kuin reissumme pääkohde Gald-
höpiggen.  Sinne  piti  silti  kiivetä.  Matkaa  Glittertindin  ”juurelle”  ei  montaa  kilometriä  edes  ollut, mutta 
reittihän oli alun alkaenkin pelkkää kivikkoa ja sitä se olikin koko reissun ajan. Se teki matkantait-
tamisesta raskasta jo heti alussa. Sitten ylitettiin tosi leveä vuoristopuro kiviä pitkin loikkien ja Risto 
muli. Kun oltiin päästy hengissä yli tois puol jokkee, niin alettiin olla melko lähellä kohtaa, josta 
nousu vasta todella alkoi. Jos kyseisenä päivänä ei olisi ollut niin pilvistä ja vuoren huippu olisi nä-
kynyt, emme ehkä olisi lähtenyt kiipeämään..  Tähän  mennessä  ”nepalilaiset”  olivat  laittaneet  teltat  

pystyyn ja heiluivat lapioiden kans-
sa vuoren rinteessä. Ne oli työmie-
hiä jotka pitivät reitit kunnossa. Jyr-
kän nousun jälkeen alettiin olla jo 
pilvien korkeudella. Kohta ei enää 
nähnytkään juuri kymmentä metriä 
pidemmälle. Tässä vaiheessa ru-
pesi jo kunnolla rinkka ja jalat pai-
namaan, paitsi Artulla joka paineli 
kärppänä menemään. Nousu jatkui 
loivasti ja pitkään. Lukuisten vale-
huippujen jälkeen oli jo oikea huip-
pu lähellä. Huipulla olikin muutamia 
ihmisiä ihastelemassa pientä jää-
nokaretta joka oli vuoren huippu. 
Vuoren vastakkainen rinne olikin 
miltei pystysuora pudotus ties kuin-
ka monta metriä. Pilvien takia hui-
pulta ei nähnyt sitten yhtään mi-
tään.  

   Reitti olisi jatkunut jäätikön pääl-
tä, mutta päätettiin kiertää se hieman 
alempaa. Kun jäätikkö rupesi loppu-

maan, palattiin takaisin reitille. Tässä vaiheessa reitti alkoikin vähitellen mennä alaspäin. Kun oltiin 
taas päästy pilvien alapuolelle, avautui edessä komeat maisemat, ja armoton vitutus. Yöpymis-
paikka näkyi, ja se oli ihan törkeen kaukana. Siitä sitten lähdettiin valumaan alaspäin, josta ei mei-
nannut tulla loppua millään. Määränpää ei tuntunut lähestyneen tippaakaan ainakin puolen tunnin 
kävelyn aikana. Nilkat ja polvet huusi hoosiannaa päivän kivikossa könyämisen jälkeen, mutta 
pakko oli jatkaa. Tulihan se yöpymispaikkakin lopulta, joka oli nimeltänsä Glitterheim. Samantapai-
nen paikka kuin Spiterstulenkin. Ja totta kai vielä ennen perille saapumista oli vähän jyrkempi alas-
tulo, joka mentiinkin sitten puolijuoksua alas. 

   Risto meni maksamaan telttapaikasta ja me muut venattiin talon kuistilla. Sitten mentiin palavee-
raamaan sisälle, joka oli täynnä porukkaa ja ihme paikka muutenkin. Pöydässä sitten päätettiin, 
ettei kävelläkään ihan sitä kuuttakymmentä kilometriä joka oli alkuperäinen suunnitelma, koska nyt 
oltiin kävelty noin 15 kilsaa.. Sitten laitettiin teltat toisen talon taakse ja tehtiin pussisapuskaa. Sen 

Arttu ja Aleksi Glittertindenillä 



 Ylväisy 1/11 

19 
 

jälkeen oli enää suihkussa käynti. Suihkussa kun laittoi viisi kruunua masiinaan, niin sai muutaman 
minuutin lämpimän suihkun. Lopen uupuneena päivän patikoimisesta mentiin nukkumaan. 

   Aamulla syötiin jälleen puuroa. Kun oltiin syöty ja teltat pakattu, lähdettiin takaisin kohti Spitersu-
lenia, mutta eri reittiä kuin oltiin tultu. Tällä kertaa ei ollut niin suuria nousuja, mutta aivan saman-
laista louhikkoa kyllä. Ja sitä riitti. Pidettiin evästauko ennen päivän suurinta nousua. Nousu meni 
aika kivuttomasti. Ylempänä olikin sitten pieniä kirkasvetisiä vuoristojärviä jotka olivat muodostu-
neet sulamisvesistä. Jonkin matkan päästä avautui laaja ja tasainen kivikkoerämaa, jee. Siitäpä 
sitten vaan painelemaan. Sitä kun oltiin aikamme kävelty, niin oltiin saman ison vuoristopuron var-
rella, joka edellispäivänä ylitettiin. Nyt vain mentiin takaisin toiselle puolelle. Tällä kertaa muli Aake. 
Tässä vaiheessa oltiin jo melko lähellä. Lopuksi oltiin taas sen samaisen jyrkän rinteen yläpäässä 
ja alhaalla häämötti määränpää. Vaihteeksi laskusta ei meinannut tulla loppua, joten itse juoksin 
miltei koko matkan alas. Alhaalla käytiin viemässä kamat tutulle telttapaikalle. Sitten Risto ja Iiro 
lähtivät hakemaan iltapalaa autolla jostain. Me muut pystytettiin teltat. Seuraavana päivänä lähdet-
täisiinkin sitten valloittamaan reissun pääkohdetta, Galdhöpiggeniä. 

 

   Kun aamusella valmistauduttiin lähtöä varten, 
oli sääennustuksessa luvattu aurinkoista säätä. 
Vielä aamulla oli aika pilvistä mutta rupesi kyllä 
selkenemään päivää kohden. Ilmeisesti hyvän 
sään takia monella muullakin ihmisellä oli aiko-
mus kiivetä vuorelle. Ja niitähän riitti. Reitin 
alussa Iiro joutui jäämään autolle koska polvi ei 
kestänyt. Jatkettiin sitten viidestään. Heti alusta 
alkaen meitä hiillostivat takaa pienet norjalaisty-
töt ja –pojat, jotka sitten yllätys yllätys loikkivat 
meidän ohi melko pian. Kuulemma näytti kieltä-
kin Artulle joku tyttönen. Siinä sitten itsetunto 
pohjissa jatkettiin matkaa. Kun edellisinä päivinä 
oli ihmisiä ollut vain muutamia, oli nyt ihan pirus-
ti. Siinä kaikenmaailman vuorenvalloittajien se-
assa jatkettiin matkaa. Onneksi sää rupesi selje-
tä, sillä mahtavat maisemat olisivat muuten jää-
neet näkemättä. Alla avautui laajoja jäätiköitä ja 
kymmenien, ellei jopa satojen metrien jyrkäntei-
tä. Kaukana näkyi myös reitti Glittertindille. Otet-
tiin siinä kuvia ja syötiin eväitä. Sitten tulikin jo 
välietappi, joka oli ensin jyrkkä nousu ja heti 
jyrkkä alastulo. Välietapin huipulta otettiin kuvia. 
Sieltä näkyikin sitten jo kioski, joka oli Galdhö-
piggenin huipulle rakennettu. Siinä kun oltiin 
taas jonkin aikaa kivuttu, oltiin huipulla, viimein. 
Huippu olikin sitten niin täynnä porukkaa, ettei 

sekaan meinannut mahtua. Ensin käytiin sisällä kioskissa. Varmasti maailman kalleimpia paikkoja 
ostaa kokista tai suklaata tai ylipäänsä mitään. Sitten otettiin paljon kuvia ja ihailtiin maisemia, pi-
dettiin joitain juhlallisuuksia ja otettiin ryhmäkuva. Ehkä jotain puolituntia huipulla oltuamme läh-
dimme takaisin alaspäin, hitaasti ja vaivalloisesti, sekä Ice Powerin voimalla.  Jälleen kerran pikku-

Arttu Galdhöpiggenillä 
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lapsosia ohitti meidät iloisesti loikkien karussa kivikossa. Todettiin, etteivät paikalliset tunne käsitet-
tä itsesuojeluvaisto. Kumma kun eivät jalkojansa taittaneet. 

   Muutaman tunnin päästä oltiin taas vaihteeksi Spiterstulenissa, jossa Iiro jo meitä odottelikin. 
Iltasella päätettiin, että tämä paikka on nyt nähty ja aamulla lähdettiinkin jo kotia kohti. Matkalla 
yövyttiin ensin jossain leiriytymispaikalla Norjan puolella ja syötiin turskaa ja ranskalaisia jossain 
välissä. Sitten käytiin vielä Lillehammerissa ja Ruotsin puolella yövyttiin jossain random metikössä. 
Oltiin muutama tunti Tukholmassa ja lopulta päästiin laivaan. Laivalla käytiin suihkussa ja osa kävi 
saunassa. Mä, Aake ja Jake syötiin laivan raflassa hampurilaiset. Aikaisin aamulla oltiin sitten Tu-
russa, ja noin puolilta päivin kotona. 

 

Jarkon versio tapahtuneesta 

Lauantaina oli lähtö seurikselta siinä viiden aikaan aamulla .Pakussa ei ollut ilmaistointia ja ajo oli 
aika kuumaa .Ajeltiin koko päivä ja oltiin yö jossain tien vieressä Ruotsissa. Matkalla pysähdyttiin 
välillä keittämään kaasulla ruokaa. Sunnuntaina ajettiin taas koko päivä ja Iiro ajoi melkein poron 
päältä. Siinä matkalla tapettiin myös yksi sopuli. Päästiinkin jo Norjaan asti. Norjassa maisemat 
vain paranivat mitä korkeammalle päästiin. Illalla oltiin perillä Spiterstulenissa. Nukuttiin yö kilomet-
rin päässä hotellista eikä tarvinnut maksaa leiriytymistä. 

   Maanantaiaamusta syötiin puurot ja lähettiin kävelemään Glittertindille. Vuori näytti melko nope-
alta ylittää alhaalta päin katsottuna, joten lähdettiin sitten ylittämään sitä. Ylityksessä kesti noin 10 
tuntia ja reitti oli kivikkoista ja nilkat oli kovilla. Taukoja pidettiin noin 10 minuutin välein. Huipulla oli 
pilvistä eikä nähnyt mitään. Ihan huipulle asti ei päästy, koska se oli lumen peitossa eikä ollut va-
rusteita lähteä kiipeämään. Huipulla oli hurja pudotus alas jäätikölle. Energiaa kului paljon ja koko 
ajan täytyi muistaa juoda ja syödä jotain. 

   Illalla oltiin perillä leirintäalueella, jossa pääsi käymään suihkussa ja huussissa. Jalat olivat ai-
ka kovilla pitkän päivän jälkeen ja porukka oli väsynyttä. Tehtiin pussiruoat trangialla ja mentiin 
ajoissa nukkumaan. 

   Tiistaiaamulla päätettiin kävellä takaisin Spiterstuleniin. Matka takaisinpäin meni nopeammin, 
koska ei ollut nousuja niin paljon. Spiterstuleniin päästiin suhteellisen ajoissa. Rinkan kanssa käve-
lyt oli tässä vaiheessa tehty. 

   Keskiviikon tavoite oli Galdhöpiggenin huiputus. Matka ylös tuntui suhteellisen helpolta ilman 
rinkkoja. Matkalla oli vaihtelevaa maastoa ja lunta. Otettiin paljon kuvia ja saatiin nauttia auringon-
paisteesta. Iiro oli kääntynyt ekan 100 metrin jälkeen takaisin polvensa takia. Ristolla meni nilkka ja 
kävely oli vähän hitaampaa. Huipulla oli paljon porukkaa ja käytiin kahvilassa ja katseltiin maise-
mia. Siellä ei ollut yhtään lunta ja pilvet hälvenivät juuri sopivasti. Huipulla viivyttiin noin tunnin ver-
ran ja sitten taivallettiin takaisin alas. 

   Torstaina ei jaksanut enää lähteä vaeltamaan pitkälle joten tehtiin vain pieni aamukävely, jonka 
jälkeen päätettiin lähteä paluumatkalle. Illalla löydettiin itsemme jostain Ruotsin metsästä ja siellä 
tehtiin hodareita. Lauantaina mentiin Tukholmaan kiertelemään ja odottamaan laivaan pääsyä. 
Laivalla vietetyn yön jälkeen lähdimme sunnuntaina Turusta ajamaan kohti Ylöjärveä. Varaston 
pihalla vielä viimeisteltiin lippu ja otettiin kuvat. Hieno reissu oli ja muistaa varmasti kauan! 
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Ylvi  kokkaa… 

….Se  kokkaa,  se  kokkaa,  se  kokkaa,  pekonia  
makkaraa…  Ylväisyn uudella 
kokkauspalstalla opetellaan ja kerrotaan 
uusia ja maukkaita ruokia. Aloittakaamme siis 
vastoin kaikkia luonnonlakeja 
KASVISRUUALLA (tai no ei siinä ainakaan 
lihaa  ole…)  tämä  juttusarja. 

Fish  ’n  Chips  Ylvin tapaan 6 hengelle. 

 Ainekset: 

- 2 kg Turskaa fileinä 
- 3 kg ranskalaisia 
- kokonaisia katkarapuja 
- kastiketta, esimerkiksi Remoulade 
- 2 sitruunaa 
- kananmunia 
- vehnäjauhoja 
- korppujauhoja 
- suolaa 
- pippuria 
- öljyä 

 Valmistus: 

1. Leikkaa turskafileet noin 5x5x10cm 
siivuiksi. 

2. Riko lautaselle kananmuna ja sekoita 
keltuainen ja valkuainen hyvin. 

3. Kieritä turskanpala kananmunassa, 
että joka puolella palaa on munaa. 

4. Laita toiselle lautaselle vehnäjauhoja ja 
kierittele turska niissä. 

5. Laita kolmannelle lautaselle 
korppujauhoja, suolaa ja pippuria. 
Sekoita hyvin ja kierittele turskanpala 
sekoituksessa. 

6. Toista kohdat 3-5 niin kauan kuin 
turskaa riittää. Tarvittaessa lisää 
munia, jauhoja ja mausteita. 

7. Laita ranskalaisia kuumalle 
muurikkapannulle. Älä säästele öljyä. 

8. Heitä leivitetyt turskanpalat 
ranskalaisten viereen pannulle ja 
paista joka kyljeltä kauniin 
kullanruskeaksi. 

9. Lisää ranskalaisten kaveriksi 
kokonaisia katkarapuja 5-6kpl / syöjä 

10. Asettele lautaselle, lisää kastike ja 
sitruunansiivu ja nauti. 
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Millainen puhelin metsään? Hajoaakohan tämä retkellä? Kestääköhän tämän akku retken ajan? 

Yllä olevat kysymykset askarruttavat partiolaisia aina välillä. Ja partiolaisten vanhempia. Tästä 
syystä maan paras lippukuntalehti päätti pohtia hieman asiaa ja tehdä tutkimusta. Tutkimukset 
perustuvat omakohtaisiin kokemuksiin ja lukemisiin internetistä. Testiin on otettu edustajia vain 
Nokian ja Androidin-puhelinten kastista. 

Merkin valinta. 

 Ottaako tuttu ja turvallinen Nokia, vaiko uusinta villitystä oleva Android-puhelin? Nokiaa ovat var-
masti kaikki käyttäneet ja täten sitä osataan käyttää suoraan paketista. Lisäksi Nokian halvemmat 
mallit on todettu suhteellisen toimiviksi. Android-käyttöjärjestelmä on Googlen käsialaa ja sitä käyt-
tää moni puhelinvalmistaja, kuten korealainen Samsung, taiwanilainen HTC ja kiinalainen ZTE.  
Android on levinnyt suhteellisen nopeassa ajassa erittäin suosituksi puhelinkäyttöjärjestelmäksi. 
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Muutamia malleja ja kokemuksia. 

Nokia 3710 

- Kestää kostetutta ja kolhuja, ei siis tarvitse met-
sässä laittaa välttämättä muovipussiin. 

- Kestää jopa Nygårdin. 

- Hintaluokka järkevä (150e). 

- Hillityt värivaihtoehdot. 

- Ei 3g-ominaisuuksia. 

- Kaikkialta löytyy Nokian laturi. 

- Idioottivarma käyttää. 

- Ostamalla Nokiaa tuet (ainakin periaatteessa) ko-
timaista yrittämistä. 

- Jopa Nygård osaa käyttää, joten käyttöliittymä on 
todella helppo. 

- Kaikki oleelliset perusominaisuudet löytyvät. 

 

 

Samsung Xcover 271 (B2710) 

- Kestää Nokiaakin enemmän, 
puhelimessa IP67-luokitus, eli 
kelpaa kestävyytensä puolesta 
USA:n armeijalle… 

- Kestää gonakuskin 

- Halpa (130e), akku kestää kau-
an 

- 3g-ominaisuudet löytyvät 

- Pystyy käyttämään hanskatkin 
kädessä, ei tarvitse talvellakaan 
palella… 

- Kunnon metsuripuhelin 

- Latureita ei löydy joka nurkasta 

- Jos heität tällä vesilintua, se voi 
kuolla. 
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Nokia 9300 

- Kommunikaattori, tällä kiireisimmätkin partiolaiset 
pystyvät hoitamaan asiansa, myös metsässä. 

- Akku kestää vain muutamia päiviä ison näytön takia 

- Isolta näytöltä on hyvä lukea päivän uutiset netistä 

- Tarvitsee jonkin vettä pitävän suojan (allekirjoittanut 
käytti kyseistä puhelinta armeijassa Rovajärven 11 
päivän harjoituksen ladaten joka päivä ja pitäen 
muovipussissa…) 

- Kestää Mustiksen 

- Saa  paljon  ”hyödyllisiä”  ohjelmia 

- Saa edullisesti käytettynä (alkaen 30e), ei haittaa 
niin paljoa jos hajoaa (kun vertaa uuteen kommuni-
kaattoriin) 

 

 

Motorola Defy+ 

- Android-puhelin, jossa suuri kosketusnäyttö 

- Kalliimpi hintaluokka (300e) 

- Pitäisi kestää hieman jo iskua ja kosteutta 
(eli voinet puhua vesisateessa?) 

- Löytyy hassunhauskoja ohjelmia varmasti 
täyttämään jokaisen tarpeet. 

- Micro-usb-laturi, eli uusi älypuhelinten laturi-
tyyppi, kaikki valmistajat käyttävät. 

- Ensimmäisiä kosketusnäyttöisiä metsurimal-
leja. 

- Isoa kosketusnäyttöä on kiva hipelöidä. 

- Iso kosketusnäyttö syö tuhottoman paljon 
virtaa, eli akku ei kestä kovinkaan kauaa. 

- Android-puhelimet ovat Googlen käyttöjär-
jestelmällä, joka vaikuttaa kovasti olevan 
suomennettu  Google  Translatorilla… 
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Esittele retkivarusteesi: Osa Rike 

 

Muutama sivu sitten ollut huippusuosittu juttumme, esittele retkivarusteesi on täällä taas! Tällä 
kertaa toimituksen haastateltavaksi löytyi kaukaa etelästä lippukunnanjohtajamme, Risto Lievonen. 

 

Nimi ja ikä: Risto Lievonen, 25 

Kauanko olet ollut partiossa: 18 vuotta 

Tietokoneen merkki: Ei oo merkkiä, ihan oma rakennelma 

Mersu vai Bemari: Mersu jos näistä pitää valita 

Haglöfs vai Halti: Halti, 1-6 

Teltta vai kämppä: Teltta tietenkin 

Kesä vai talvi: Kesä 

 

Millaiseen kantolaitteeseen tavarat, kun lähdet retkelle 

- Riippuu vähän reissusta. Jos lähdetään löhöämään tai 
kurssille, keikkalaukku mallia Mil-Tec, 98L. Jos taas mennään 
vaeltamaan, Savotta Tunturisusi L –putkirinkka, 85L 
 

 

 

Millaiset jalkineet jalkaan? 

- Tämäkin riippu reissusta. Vaellukselle 
vaelluskengät, pilkkireissulle talvisaappaat 
huopavuorella ja melomaan kumppareissa 
tai lenkkareissa. 

 
 

 

 

No mitäs sitten vaatteiksi päälle? 

- Talvella pilkkihaalari, on lämpimin varuste mitä oon ikinä omistanut. Ja pitää myös aika 
hyvin vettä. Kesällä kelistä riippuen shortsit ja t-paita tai metsähousut ja –takki. 
Maastopukukin on usein päällä. 
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Puuha(maa)sivu 

 

Puuha(maa)sivulla on tällä kertaa tuttuja turvallinen. Täytä vihjeiden perusteella oikeat vastaukset 
ja keskelle muodostuu kiva sana. 

 

1. Paras lippukunta 

2. Apuväline suunnistuksessa 

3. Märkää 

4. Huono lippukunta 

5. Srk:n edesmennyt  ”auto” 

6. Tärkeä retkivaruste 

7. Aina kaulassa partiossa 

8. Täällä pidetään kokoukset 

9. Tarkemmin sanottuna 
kokoukset pidetään tässä 
tilassa 

10. Retkipaikkojen kuningas 

 

Toisena  puuhasteluna  on  hieman  haastavampi  tehtävä,  eli  ns.  ”yhdysyhdyssanat”.  Tarkoituksena 
siis lisätä kahden sanan väliin yksi sana, jolloin muodostuu kaksi yhdyssanaa. 

vessa ___________________ partio 

taka ___________________ lamppu 

pikku ___________________ pukki 

syys ___________________ keitin 

taika ___________________ veljet 

lupa ___________________liisa 

nakki ___________________keli 

leiri ___________________kyyhky 

 

 

 

 

 

 

Ratkaisut: 

Ensimmäinen tehtävä: Ylvi, kompassi, vesi, Otava, Pantteri, vessapaperi, partiohuivi, seuris, kolo, Kömmeli 

Toinen tehtävä: paperi, tasku, joulu, retki, viitta, lappu, suoja, kirje 
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