
. . .on  taas  täällä.  Lauantai  on 

mennyt majoittuessa, syödes -

sä  ja  iltanuotioidessa.  Il -

lan  päätteeksi  sisällä 

majoittuvat  pääsivät 

vielä  nauttimaan 

saunan  läm-

möstä. 

Vaikka 

päivä  olikin  rai-

lakas  ja  me-

luisa, lopul-

ta  illan  rauha  hiipi 

leiriin  meluisaan 

ja  peitteli  sen 

mustalla  telt -

takankaal-

laan.
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Hyvä ja ei-niin-hyvä 

Huovat kannattaa ottaa yöksi 
pois kumppareista, silloin niin 
kumpparit kuin huovatkin kui-
vuvat paremmin!

Talvella  kaminateltassa yöpyes-
sä  kannattaa  jättää  huovat 
kumppareihin, että ne on aamul-
la nopea vetää jalkaan.

Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- erä- ja muitakin vinkkejä.

Anna risut, ruusut ja kävyt tälle palstalle. 
Pura kaikki tunteesi, mitä ikinä ne onkaan!

   M ik s i  ma a sto le ik i s s ä  
   s attuu  a in a  j otak in?? ! !

ValitusPalat

Miksi kaikki aina vaan
valittaa kaikesta?

Eikö olis kiva antaa
joskus kehujaki?

-Anonymousse (suklaamousse)
On muuten hyvää ja onneks 
sitä on tännää RUOKANA!
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Tänään ruuaksi?

La 
1.3. 

Puuroa ja leipää + kaakaota, 
jauhelihaa ja perunoita, 
suklaamoussea, Pirkka-pastaa

Su 
2.3.

Lounas: 
Päivällinen:
Iltapala:

 Ulkona Pirkka-pastaa

Ma 
3.3.

Lounas:
Päivällinen: 

Iltapala: 

Haikilla Pirkka-pastaa, makkaraa, 
lihiksiä, leipää
-''-

Ti 
4.3.

Lounas:
Päivällinen: 
Iltapala: 

Broileripataa
Laskiaispullia

Ke 
5.3. Brunssi  & Koillisportti  

Menoa Mahjossa
Ruoktu-partioleirillä 1.-5.3.2014 oli maastoleikki. 
Leiri oli Siiranjärvellä. Lähdettiin maastoleikkiin 
2.3.2014 joskus päivällä kello 12.30. Siellä oli 
melkein metri lunta ja jos siellä käveli, upposi 

kokonaan. Maastossa me oltiin noin kaksi tuntia 
ja sen jälkeen tultiin kämpälle tekemään 

Trangioilla ruokaa. -Juho Matinlauri
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Haikki

Haikille lähdettiin maanantaina joskus kahdentoista 
aikaan. Hiihtelimme porukassa johon kuuluivat Pete, 
Asser, Jussi, Jepu, Saara, Maria ja minä. Hiidimme 
mystistä reittiä, ja teimme pari ylimääräistä lenkkiä. 
Perillä oltiin kuitenkin hyvään aikaan. Eväiden syömisen 
jälkeen osa (ainakin Naalit miinus Mestari) meni 
lapioimaan lumikuoppaa. Mökillä myös Miika ja Mosku-
koira (hullu ja raivo koira joka halusi syödä kaikki ja 
kaikkien eväät  t. Maria). Jotkut tekivät illan aikana 
äärimmäisen herkullisen näköistä kalakeittoa ja ilta 
menikin hyvässä tunnelmassa Mestarin tarinoita 
kuunnellen. Osa meni nukkumaan kahdeksan maissa. 
Lumikuopassa oli kenttää. Aamulla heräsimme viideltä 
ja lähdimme kuuden maissa hiihtämään. perille 
pääsimme hieman seitsemän jälkeen ja oli aika mukava 
käydä saunassa ja mennä syömään. 
Saara ei tykännyt haikista. Tehnyt Sara


