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Partiopulaa? 
 
Puuttuuko sinulta tekemistä? Eikö partiota ole 
mielestäsi tarpeeksi? Nyt moni Ylviläinen varmasti 
älähtää; päinvastoin! Viime aikoina on tuntunut että 
partiota on vähän liikaakin. On ollut Pyry 2, Konkelo ja 
monia muita Ylviläisiä koskettaneita tapahtumia. 
Mutta miten asia on vuoden tai parin päästä? No 
minäpä kerron: jos loppuunpalaminen ei ole vielä 
vienyt mennessään, on Ylviläiselle paljon tekemistä. 
Ylvin tavalliset tapahtumat kuten kokoukset, leirit ja 
retket antavat tekemistä ja jos sekään ei vielä riitä, on 
tarjolla toisenlaistakin partiointia. Tarus on 
suomalaisen partiolaisen näkökulmasta suuri leiri, 
mutta vielä suurempaa on luvassa: EuroJamboree 
v.2005 Englannissa, Hylands Parkissa, Essexissä, 
lähellä Lontoota jonne odotetaan 20000 partiolaista 
ympäri Eurooppaa ja vieläkin suurempi 
MaailmanJamboree myös Englannissa v.2007, 
sattumoisin vielä samassa paikassa. EuroJamboreesta 
ja Maailmanjamboreesta kerrotaan lisää tulevissa 
Ylväisyissä, joten luepa lehtesi ja valmistaudu lähtöön. 
Allekirjoittanut on myöskin lähdössä jos budjetti 
kestää… Joten leirillä nähdään! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päätoimittaja 
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Kesän kovin leiri? 
No ei ainakaan Tarus, vaan 

Tursamania 2004 
Oletko sinä tulossa? 

No totta kai olet tulossa! 
Tässä muutama tärkeä info: 
Mikä?                  - Ylvin kesäretki vuonna 2004 
Koska?               - 9.-11.7.2004 
Missä?                - No kömmelissä tietenkin. 
Kuka?                 - Retkenjohtaja Risto Lievonen + Vaeltajat 
Paljonko?           - Vain 10 €, ei paljon laadukkaasta partiotoiminnasta. 
Miksi tulisin?     - 1. Hyvää harjoittelua Tarusta varten. 2. Ylvin ainoa retki 
                             koko kesänä. 3. Kaverisikin tulee. 
Mihin Ilmoittaudun? 
Kololle tiistaina 15.6. klo 17-19 tai 
            torstaina 17.6. klo 17-19 tai 
            tiistaina 22.6. klo 17-19 tai 
soittamalla retkenjohtaja Risto Lievoselle puh. 050-9121110 
                    Ja nyt kaikki mukaan! 

  
 Tarukselle on Ylvistä lähdössä 16. 
 Oletko sinä? 
 Yhteiskuljetus Otavan ja muiden samaan 
 savuun tulevien kanssa on jo järjestetty, 
 ja se tulee olemaan ilmainen. 
 Pian saat postissa leiriläisen kirjan ja 
 leirikirjeen, jos et ole jo saanut. 
 
 
 Hyvää Tarusta toivottaa 
 Ylvin Tarus-yhteyshenkilö 
 Joonas Laitinen ja 
 Ylväisyn toimitus. 
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partioparaati 
9.5.2004 

Tampereen Partiolaisten 50-vuotisjuhlaparaati vietettiin tänä vuonna auringon paistaessa 
ja muutenkin hyvässä säässä. Ylviläisiä paikalla oli n. 16, samaa luokkaa kuin viime 
vuonna. Paraatijuhlassa Ylviläisille jaettiin lähes ennätysmäärä kunniamerkkejä. 1.lk:n 
Mannerheimin soljen sai LPKJ Antti Rutanen. 2.lk:n Mannerheimin soljen saivat Henri 
Halmela ja Jussi Jaatinen. Hämeen Partiolaisten hopeisen ansiomitalin sai Pete Risku, 
Hämeen Partiolaisten pronssisen ansiomitalin sai Joonas Laitinen ja Hämeen 
Partiolaisten kuparisen ansiomitalin sai Tuomas Heikkilä. Onnea kaikille merkin saaneille! 
Merkkien jaon ja tervehdysten sun muiden puheiden jälkeen soi vihdoin Partiomarssi, 
jonka jälkeen paraati lähtikin liikkeelle. Reitti oli kaikille tuttu, sillä samaa reittiä käytettiin 
jo viime vuonna. Paraati päättyi jälleen Kyttälänkadulle, pikku kakkosen puistoon, josta 
ylviläiset lähtivät kuka mihinkin suuntaan. Tänä vuonna Ylvi sijoittui paraatikilpailussa 
yhdeksänneksi, joka on vain yhden sijan alempana kuin viime vuonna. Edellisenä iltana 
olisi ollut mahdollisuus osallistua ”maailman suurimpaan laavuyöpymiseen”, mutta 
Ylviläisiä ei syystä tai toisesta paikalla ollut. (Tiedo(s)tusongelmia?) 
 

 
Ylvi valmiina lähtöön. 
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PYRY II 
Leirireportaasi 

 

Talvileirin äidin paluu! Niin luvattiin leirimainoksessa ja -kirjeessä. Leirin johtajien tavoitteena 
ei ollut uusia Pyry -94:ää, mutta samat johtajat olivat uskaltautuneet leirin vetämiseen 
kymmenen vuoden tauon jälkeen. Pyry -94 oli Se talvileirin äiti, ollessaan ensimmäinen Ylvin ja 
Otavan yhteinen talvileiri. Helpoiten Pyry II:sta tulee mieleen plussapallojen PLOP ja iloiset 
laulavat leiriläiset, mutta mitä Pyry II:lla oikeasti tapahtui? 
 
Leirille osallistui 12 leiriläistä. Ylvistä leirille osallistui Tuplis, Iko, Petri, Mustis ja Tuomas sekä 
ylviläistynyt Anni. Otavan puolelta leirille oli tullut Riina, Essi, Anni, Jasmiini, Mira ja Tytti. Kaikilla 
leiriläisillä oli ainakin yksi talvileiri takana -rutiinien (esim. veden ja puiden kanto sekä tiskaaminen) 
pyörittäminen siis helpottui. Risto oli johtajista, leirin johtokaksikon lisäksi, ainut, joka vietti leirillä 
koko kuuden päivän ajan. Vierailevia, mutta ei yhtään vähäpätöisempiä johtajia olivat: aerobichullu-
Zeny, Henkka, Jussi, Jossu ja jumppaajarumpali-Ismo. Loistavana kokkina leirillä toimi Mari, jonka 
apuriksi loppuleiristä saapui Arto. 
 
Leiriläisistä muodostui kolme neljän hengen vartiota. Kaasunaamarien (sittemmin Kaasunaamojen) 
vartionjohtajana oli Tytti, Palokirvestä kädessään piti otavalainen Anni ja Sammuttimen kahvassa 
toimi toinen Anni. Johtajat ristivät itsensä Paloletkuksi. 
 
Maanantain aikana pystytettiin yöpymistelttahuvilat Kallioranta ja Kiviranta sekä varastoteltta. Teltat 
olivat hyvin pystyssä ja sytykkeet tehty ennen iltapimeää.  Vartiot kokeilivat onneaan iltapäivän 
aikana valaanpyynnin jalossa taidossa, valas oli hieman laihtunut joutuessaan elämään makean veden 
puolella. Loppuillasta kuultiin ennen kuulumaton tarina Kömmelin historiasta, josta selvisi mm., että 
Kömmelin on perustanut muuan Af Fröbel. Tämä tapahtui paljon myöhemmin kuin suuri taistelu 
roomalaisia vastaan, noin vuonna 1737. Hän myös historian mukaan rakensi Kömmelin hienon 
kartanon itselleen kodiksi. Samana iltana alkoi elää tarinat myös limaisesta mustasta lokista sekä 
kalvosinnapeista, jotka tulevat silloin kun ei pese hampaita.  
 

 
Leiriläiset ruokailemassa. 
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Toinen leiripäivä alkoikin sitten ehkä vähän huonosti nukutun yön jälkeen, kun on niin kiva supista 
kipinämikkona, ja reippaassa 22 asteen pakkasessa. Oman jännityksen perinteiseen toisen päivän 
koulutusohjelmaan antoi tieto, että leirille saapuu Ylen radiotoimittaja. Radiotoimittaja Seppo, 
rappuset alas päästyään, kyseli suorassa lähetyksessään Kaasunaamareilta tunnelmia leiristä ja Peteltä 
seuraavien päivien ohjelmaa. Radio-ohjelmaa oli ainakin sattumalta kuunnellut johtajakaksikon 
isukki. Koulutusrupeamien aiheet esim. retkivarustus, talvipukeutuminen ja retkiruoan suunnittelu 
olivat ennakko-opetusta seuraavien päivien haikille. Iltapäivä kuluikin suomalasten perinteisen 
talvisen urheiluharrastuksen parissa. Pyry II hiihtokoulussa oli harjoituksia perinteisellä ja vapaalla 
hiihtotyylillä sekä mäenlaskuharjoituksia. Mäenlaskun päätti joukkuemäen pituuslasku. 
 
Keskiviikkoaamuksi pakkasherra oli unohtanut Kömmelin ja niin voitiin iloisin mielin lähteä haikille. 
Haikissa oli kaikki perinteiset ainekset tallella eli matka taitettiin hiihtämällä ja yö vietettiin tulilla. 
Ennen yörastia oli tietoutta köysistä ja hätämajoittautumisesta. Leiriläisten mielikuvitus laitettiin 
valloilleen ruokalaulun sävellys- ja sanoitusrastilla, joka tuotti kolme erittäin hauskaa ruokalaulua, 
joista muuten kaksi koski, sitä ihanaa, aamupuuroa. Yörastilla on tarkoituksella varattu aikaa 
yöpaikan tekemiselle, majoitteen pystyttämiselle ja nakkisopan valmistamiselle. Leirin johtajat 
lähtivät turvallisin mielin yörastilta takaisin Kömmeliin, kun näimme, että kaikki vartiot olivat 
majoittautuneet kunnolla ja iloinen tuli paloi nuotiossa. 
 
Ennen ensimmäistä rastia haikin paluupäivänä oli yöpaikan siistiminen sellaiseen kuntoon, ettei 
kukaan huomaisi siinä kenenkään leiriytyneen. Ensimmäisellä rastilla keitettiin aamupuuro nuotiolla. 
Seuraavalla rastilla harjoiteltiin kartan lukua ja karttamerkkien tunnistusta ja viimeisellä rastilla ennen 
leiripaikkaa arvioitiin etäisyyksiä. Talvileirien yhteen niistä monista perinteistä kuuluu 
peseytymisreissu. Ja mikä sen parempaa kuin päästä haikin jälkeen saunottelemaan? Reissulla 
saunomisen lisäksi askarreltiin leirimerkki ja syötiin taivaallisia Karvakäsi-Pizzerian antimia. Lisäksi 
Zeny sai reissulla lisänimensä.  
 
Kummasti kamiinan lämpöisistä öistä alkoi supsuttelu kadota ja perjantaiaamuun herättiin jo 
huomattavasti rauhallisemman yön jälkeen. Perjantain ehdoton kohokohta oli se jokavuotinen 
Hankipallocup. Aamupäivällä ennen hangessa pallon perässä juoksua oli koulutusta hiihtovarusteista, 
suksien voitelusta ja heittoköyden heitosta. Pienenä vuolemistehtävänä oli heittoköyden painon 
tekeminen ja iloisena koulutusleikkinä Heikot jäät. Hankipallocupissa tapahtui ainakin seuraavaa: 
Ristolta kiellettiin maalien tekeminen, se selvästi huonompikuntoisempi leirinjohtaja sai tehtyä 
elämänsä ensimmäisen maalin sekä kaikki olivat lumisia ja hikisiä pelin jälkeen. Epävirallisessa 
hankipallocupin jatkossa pelattiin peli, jossa vastakkain olivat kaksitoista leiriläistä ja johtajien 
kunnon mukaan neljästä viiteen leirin johtajaa. Tämä peli päättyi kyllä tasan 2-2, mutta johtajien 
puolella olivatkin ehkä ylivoimaiset Risto ja Ismo. 
 

 
Yörastin tohinaa. 
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Leirin viimeisen päivän aamuna Ismo sai itselleen ansaitun lisänimensä herättäessään telttansa 
rummutussoololla ja rääkätessään leiriläisiä aamujumpalla. Aamujumppa oli hyvää verryttelyä päivän 
täyttäneelle telttojen purkaukselle ja tavaroiden ylöskannolle. Teltan purkauskisassa hävinnyt joukkue 
sai sen leirin odotetuimman tehtävän –wc-pyttyjen tyhjäyksen! Tästäkin tehtävästä selvittiin kunnialla 
ja leiri loppui lipun laskuun. 
 
Meillä johtajilla ei leiri lopu lipun laskuun, vaan tavaroiden kuivattamiseen ja paikalleen laittamiseen. 
Itse olen ollut lauantaina kotona suihkun raikkaana valmiina pienille päiväunille noin puoli viisi 
iltapäivällä. Päiväunistani ei vain tullut kovinkaan pienet, sitä nukuttiin sitten ensihätään kahdeksan 
tuntia. Minulle leiri oli pitkästä aikaa kosketus ns. tavalliseen partiotoimintaan. Väsy tuli, mutta kiva 
ja onnistunut sekä ainakin minulle elämyksiä täynnä ollut leiri on takana. Kiitos kaikille Pyry II:lla 
olleille! 
 
Kirjoitti: 
Pipsa Risku, leirinvarajohtaja 
Tarkisti: 
Pete Risku, leirinjohtaja ja Kömmelin muinaishistorian tuntija. 
 
 

 
Noin se hankipallo lentää. 
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konkelo 

24.4.2004 

Vihdoinkin se on ohi! Niin mikä? No Konkelo tietenkin, johan siitä 
on jo Ylväisyssäkin puhuttu. Jos olet edelleen aivan pihalla, tässä 
pari pikatietoa: Konkelo oli Hämeen piirin 
partiotaitomestaruuskilpailu Oranssille ja Vihreälle sarjalle. Sen 
järjestivät Ylvi ja Otava. Kilpailu pidettiin Pinsiön maastossa lau-  
antaina, 24.4.2004. Kilpailuun oli kaikkien järjestäjien kauhistukseksi ilmoittautunut 
jopa 85 kilpailuvartiota, eli n. 420 partiolaista. Järjestelyihin käytettiin todella paljon 
järjestäjien aikaa, jotta kilpailu saatiin kilpailijoiden kannalta mukavaksi. 
Kisapäivänä ihan kaikki vartiot eivät saapuneetkaan, mutta metsässä oli silti paljon 
väkeä, ja puuhaa riitti niin rastihenkilöstöllä kuin järjestelytoimikunnallakin. 
Onnettomuuksiltakaan ei valitettavasti vältytty, kun Sherwood -rastilta jouduttiin 
viemään muutama kisailija vierailemaan terveyskeskuksessa, yksi jopa TAYS:ssa 
asti, kun rastitehtävänä oli valmistaa jouskari.  Päivä kului vartioiden kulkiessa 
metsässä, ja lopulta, kun kaikki vartiot olivat saapuneet kisakeskukselle, syönyt ja 
käynyt suihkussa, oli jäljellä vain tulosten odottelua. Tulokset tulivatkin melko 
nopeasti, jonka jälkeen jaettiin palkinnot. Kun kisa oli onnellisesti ohi ja kisakeskus 
siivottu ja kaikki tavarat palautettu, saattoi järjestelytoimikunta huokaista 
helpotuksesta. Kovan työn jälkeen se oli vihdoin ohi. Ainakaan omasta puolestani en 
kuitenkaan aivan heti lähde uutta isoa kisaa järjestämään. 
 
Risto Lievonen 
Tulostoimiston Johtaja, Konkelo 
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Terveisiä Padasjoelta 
 

Oli synkka ja myrskyinen yo... 
No ei vais… Sää oli puolipilvinen, kun perjantaina 14.5. n. klo 20.30 saavuin vihdoin, ylvimäiseen 
tapaan puoli tuntia myöhässä, sovittuun paikkaan eli Padasjoelle, Iso-Tarus -järven rannalle, 
paikkaan, jonne ensi kesänä kokoontuu melkein 12000 partiolaista. Ensimmäisenä silmiini osuvat 
armeijan parakit, jonka jälkeen näen pienen joukon ihmisiä tulevan kohti. Pysähdyn heidän 
kohdalleen ja saan ohjeet mennä tupaan nimeltä Hauho. Kyseessä on Taruksen sähköjaoston 
koulutus. Hörpättyäni kupin kahvia lähden muiden perään tutustumaan leirialueeseen. Ensimmäinen 
varsinaiseen leirialueeseen kuuluva osa on (tulevan) portin jälkeinen suuri aukio, jonka laidalla on 
pieni, junan pohjasta rakennettu ohjelmalavan alku. Jatkamme matkaamme syvemmälle leirialueelle, 
ohitamme Savotta- ja Stocken-alaleirit ja lopulta saavumme Korpi-alaleirin alueelle. Hyvin pian 
löydänkin oman savumme paikan. Paikkamme vierestä kulkee leirin pääkatu ja paikkamme päässä on 
Korpi-alaleirin portti, joten olemme todella hyvässä paikassa. Paikallamme on vielä hieman risukkoa 
ja maa on melko kovaa hiekkaa, joten työtä vielä riittää. Paluumatkalla Hauho-tupaan kierrämme Iso-
Hervo- ja Iso-Tarus -järvien välissä menevältä tieltä, jolloin näen leirin uimarannan ja Iso-Hervo -
järven ylittävän sillan perustukset. Seuraavana päivänä kävelemme vielä kierroksen leirialueella, 
jossa on vielä hylsyjä ja poteroita armeijan harjoitusten jäljiltä, löytyypä keskikentältä jälkiä 
palaneesta autostakin, mutta armeija on luvannut täyttää poterot ja muutenkin siistiä aluetta vielä 
ennen leiriä. Leirin uimaranta Iso-Tarus -järven rannalla on ehkä hieman pieni ajatellen leirin kokoa, 
mutta eipä leirille uimaan lähdetäkään. Osaa leirin teistä ei ole vielä edes rakennettu, mutta silti teitä 
risteilee metsässä niin paljon, ettei tälläkään hetkellä savun paikoilta tarvitse paria minuuttia 
kauempaa kävellä ollakseen tiellä. Kun koulutus on ohi, ja on aika lähteä, ei voi olla ajattelematta 
tulevan leirin suuruutta, sitä ihmismäärää, joka varsinkin vierailupäivinä kulkee noissa metsissä. 
Toivottavasti tämä raporttini auttaa pahinta leirikuumetta. Taruksella nähdään! 
 

 
Kuva Korpi-alaleiriltä, savumme vierestä menevä tie. 
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Esittelyssä Haukka-vartio 

 

Tällä kertaa siis esittelyssä on Haukka-vartio. Vartio aloitti syksyllä 
2000, jolloin vartioon ilmestyi 2 vartiolaista. Ensimmäisen vuoden 
jälkeen tapahtui kuitenkin ns. uudistuminen, jolloin uusia 
vartiolaisia tuli peräti 9 kappaletta. Koska näin suuri vartio olisi joh- 

 

tajalleen melkoisen suuri rasite, oli osa uusista vartiolaisista siirrettävä Ilves-
vartioon. Tämänhetkiseksi vahvuudeksi on vakiintunut 5 vartiolaista + vj. Tässä 
lyhyet kuvaukset heistä kaikista: 
 
Vj Risto: Herra ja kuningas. Myös Ylväisyn päätoimittaja. 
Antti M: Muztis. Kaikessa mukana. 
Antti S: Tuplis. Melkein kaikessa mukana. 
Iko: Myös kaikessa mukana. 
Tuomas: Ei ihan vartion ilopilleri, mutta… 
Markus: Ihan liian usein ”mummolassa” 
 
Haukka-vartio kokoontuu perjantaisin klo 18.30 ja jatkaa vielä ainakin vuoden. 
 

 
Kuvaa vartiosta ei ole saatavilla, mutta ehkä parempi niin… 
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Näin Otavassa(ko?) 

 

 

 

Jatkoa seuraa… 

Solmuja ei tietenkään kannata 
opetella… 

 

...koska on tärkeämpiäkin asioita 

 

Retkeltä saattaa myös joskus unohtua jatkojohto. 

 



Pelisivut 

 13 

 
 

 
 

Ylväisyn pelivastaava on vääntänyt muutaman helpon kysymyksen johtajiston päänvaivaksi 
 
1. Aivojen paino koko ruumiin painosta on 
a) 2%   b) 7,5%  c) Minulla ei ole aivoja 
 
2. Maailman nopeimmassa vuoristoradassa on 
a) hidas vauhti  b) hurja vauhti  c) En tiedä, olen käynyt vain Särkässä 
 
3. Sophia Schliemann piti vuonna 1873 arvokasta kultadiadeemia, mutta mistä se oli löydetty? 
a) Ateenalaiselta kirppikseltä b) Troijan kaivauksista  c) Komerosta 
 
4. Kuinka korkea on maailman korkein puu? 
a) 0,111 km   b) 111m   c) 11100mm 
 
5. David Shealy on ottanut kipsivaloksen 
a) varpaistaan  b) haisuapinan jalanjäljistä   c) kasvoistaan 
 
6. Karbonadot ovat 
a) matoja   b) mustia timantteja  c) öö, jotain sukua purukumille? 
 
7. Poliisi on 
a) rankka ammatti  b) sininen   c) ystävä 
 
8. Englannin kuningas Henrik perusti Anglikaanisen kirkon koska 
a) hän oli hippi  b) hän tahtoi ottaa avioeron c) Setäni nimi on Henrik 
 
9. Maailman vanhimmat työkalut on löydetty 
a) Jussin takapihalta  b) Etiopiasta   c) Kiinasta 
 
10. John Watts Young on käynyt avaruudessa 
a) 0 kertaa   b) 3 kertaa   c) 6 kertaa 
 
Oikeat vastaukset: 

                              1. a 
2. b 
3. b 
4. kaikki 
5. b 
6. b 
7. c 
8. b 
9. b 
10. c 
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Ylväisy 20 vuotta sitten 
 

Tältä Ylväisy näytti vuonna 1984: 
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Suuri kilpailusivu 
 

Viime lehdessä alkanut kilpailusivu saavutti (köh köh) suosiota, joten miksemme 
jatkaisi hyvää palstaa? Joten tässä taas kilpailuja sivun täydeltä. Ja vastauksethan 
palautettiin tuttuun osoitteeseen eli Ylvin kololla olevaan ”ylväisyn toimitus” 
laatikkoon. 

 

Arvaa kuka! 
 

Eli tehtäväsi on löytää kuvasta yksi kuuluisa Ylviläinen. Oikein vastanneiden nimet 
julkaistaan seuraavassa Ylväisyssä. Vastaukset palautettava viimeistään syysretkelle! 
 

 
 

Edellisten kilpailuiden voittajat: 
Kuvassahan luurasi LPKJ Antti Rutanen. 
Tämän tiesivät (tai viitsivät osallistua…): 
Anni Jaatinen 
Joonas Laitinen 
Antti Mustalahti 
Arto Mäkinen 
Iko Raatikainen ja 
Tuomas Seppä 
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Viime lehden toisena kilpailutehtävänä oli kirjoittaa huima selitys siitä, miksei ollut 
kesäleirillä. Kilpailun osanottomäärä oli huikeat 2, joista puolueeton raati valitsi 
paremman. Voittajaselityksen oli tehtaillut Hirvi-vartion Elias parin luokkakaverinsa 
avustuksella. Kaikki pojot Eliakselle! Ja tässä se mestariteos on: 

En tullut kesäleirille, koska… 
Muurahainen pisti sormeeni metsässä ja lähdin kotiin itkien. Minä en edes kerinnyt 
selittämään äidille mitä oli tapahtunut, mutta itkun takia äiti soitti jonnekin. En 
tiennyt mihin äiti oli soittanut, mutta minut haettiin oikein viimeisen päälle komealla 
ulvovalla autolla jolla vilkkui sininen valo katolla. Ulvovan auton melu otti korvista. 
Minut vietiin TAYS:iin. 
Minua renkattiin paikasta toiseen enkä kerinnyt kunnolla lepäämään. Jouduin 
olemaan sairaalassa viikon, mutta vihdoin lääkäri sanoi, että voin lähteä kotiin eikä 
minua ollut pistänyt käärme. 
Olin ihan pihalla ja sanoin lääkärille, että muurahainen se minua oli pistänyt oli eikä 
käärme. 
Lääkäri pyörtyi ja soitin alakerrasta kaksi ulvovan auton kuskia yläkertaan. Äiti oli 
tietysti luullut, että minua oli pistänyt käärme eikä muurahainen ja soitti ulvovan 
auton siksi, että olen käärmeille allerginen. Siinä meni kesäleiriviikko. 
 
Elias. 

 
Eliaksen tarina päätyi lehteen, koska siitä huomasi, että sen eteen on todella nähty 
vaivaa ja siitä löytyi vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Vaikkakin tarina oli täyttä 
puutaheinää, sillä Elias todella oli kesäleiri Kauhalla. Toinenkin kilpailuun 
osallistunut tarina oli hyvä, mutta vain yksi voidaan valita, joten parempi onni ensi 
kerralla. 
 
Toimitus. 
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Ei määrä, vaan laatu  

Ylvin tärkeät yhteystiedot 
Titteli Nimi Osoite Puhelinnumero e-mail 

LPKJ Antti 
Rutanen 

Lielahdenkatu 
33 B 11, 33410 
Tampere 

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 

 

Jussi 
Jaatinen 

Anninpolku 3 
34130 
YLINEN 

050-5636931 jussijaatine 
@luukku.com 

 

Henri 
Halmela 

Naavatie 1  
39160 
JULKUJÄRVI 

0400-625490 mortti86 
@hotmail.com 

 

Risto 
Lievonen 

Rantatie 3 C 17 
33480 
YLÖJÄRVI 

050-9121110 rillu@jippii.fi 

KALUSTO-
PÄÄLLIKKÖ 

Tuomas 
Heikkilä 

Paimenentie 4 
33470 
YLÖJÄRVI 

040-7734169 tuomas_heikkila 
@hotmail.com 

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.ylvi.tk 

 

 


