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Pääkirjoitus

Muutoksia

Kun	lähdetään	vaeltamaan	ensim-
mäisiä	kertoja	metsään,	tulee	usein	
hetkiä,	kun	saattaa	sanoa:	”Missä-
hän	me	oikeen	ollaan”?	Useimmil-
le	iskee	tässä	vaiheessa	paniikki,	
mutta	ei	kaikille.	Minua	inspiroi	
tämän	tekstin	kirjoittamisessa	eräs	
vartio,	joka	eräretkellä	koki	muuta-
mia	vastoinkäymisiä	vaeltaessaan,	
mutta	toisin	kuten	voisi	luulla,	he	
olivat	tyynin	rauhallisia	ja	kestivät	
yön	pimeydessä	todella	reippaasti.	
Loppu	hyvin,	kaikki	hyvin,	kukaan	ei	
jäänyt	metsään	ja	tämä	oli	varmasti

opettavainen	kokemus	vartiolle.

Itsekin,	ollessani	vielä	vartios-
sa,	eksyin	ryhmäni	kanssa	melko	
usein.	Taisimme	saada	jonkinlaisen	
maineenkin	lippukunnassamme	
ansioituneen	eksymisemme	takia.
Nämä	kokemukset	ovat	kuitenkin	
olleet	hyödyllisiä,	sillä	nyt	osaan	
itse	kuvitella	millaista	eksyneellä	
vartiolla	voi	olla.	Apua	oli	myös	
omista	johtajistani,	jotka	aina	osa-
sivat	neuvoa	meidät	oikealle	reitille	
ja	rauhoittelivat.	Usein	sitä	huoma-
si,	ettemme	ollutkaan	niin	eksyksis-
sä	kuin	luulimme,	piti	vain	keskittyä	
ja	rauhoittua.

Harjoitus	tekee	mestarin	pätee	
todella	hyvin,	erityisesti	partiossa.	
Kukaan	ei	ole	syntyessään	suunnis-
tusmestari,	vaan	sekin	taito	pitää	
oppia,	yleensä	virheiden	kautta.	
Eksymiset	ja	virheet	kuitenkin	ovat	
niitä,	mistä,	ensinnäkin	tulee	haus-
koja	muistoja,	joille	nauraa	myö-
hemmin,	ja	joiden	opit	seuraavaa	
kertaa	varten,	jos	vaikka	itse	olet	
joku	päivä	se,	joka	joutuu	neuvo-
maan	jonkun	oikealle	reitille.
	
Milla Savo
Päätoimittaja
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Tunguska

Näin	 alkoi	 Tunguska,	 Tapiolan	Met-
sänkävijöiden	 ja	 Laajalahden	 Erä-
veikkojen	 yhteinen	 kesäleiri.	 Se	
pidettiin	 Poikkipuolisen	 järven	 ku-
peessa,	Somerolla	27.7.	–	3.8.	Paik-
ka	 oli	 ihanteellinen	 leiriä	 varten;	
Käytössämme	 oli	 kaksi	 saunaa	 ja	
hyvä	uimaranta,	joita	hyödynsimme	
enemmän	 kuin	 ahkerasti.	 Uinti	 ja	
melonta	olivatkin	suosituimpia	ajan-
vietteitä	leiriläisten	keskuudessa.

Ensimmäiset	 neljä	 leiripäivää	 su-
denpennut,	 seikkailijat	 ja	 tarpojat	
yrittivät	selvittää,	mitä	avaruusolen-
not	olivat	ja	mitä	ne	tahtoivat	meis-
tä.	 Kaikki	 huipentui	 sudenpentujen	
viimeisenä	 iltana	 leirinuotiolla,	 kun	
muutama	 johtaja	 sattui	 näkemään	
avaruusolentoja	järven	vastarannal-
la.	 Sinä	 iltana	 Janne,	eräs	 Laajalah-
den	 Eräveikkojen	 johtajista,	 sytytti	
järven	 palamaan,	 jotta	 pystyimme	

Ihan ufoa!

Avaruusolennot olivat 
laskeutuneet lähettyville, 
ja tehtävänämme oli selvit-
tää miksi. Suojautumiseen 
käytimme foliokypäriä, 
jotka estivät muukalaisia 
aistimasta meitä. Jokaisella 
leiriläisellä oli lisäksi oma 
erityinen miekkansa muka-
na siltä varalta, että kimp-
puumme hyökättäisiin…

karkottamaan	 muukalaiset	 pois	
Poikkipuoliselta.

Sudenpennut	 lähtivät	 vanhempi-
en	matkaan	 vierailupäivänä,	 jolloin	
vieraille	 tarjoiltiin	 hernekeittoa	 ja	
järjestettiin	 pientä	 ohjelmaa,	 ku-
ten	 leiriolympialaiset.	 Seikkailijat	 ja	
tarpojat	 taas	 suuntasivat	 metsään	
haikille	 eli	 yön	 yli	 kestävälle	 vael-
lukselle.	 Liesjärven	 kansallispuiston	
maisemissa	 heidän	 piti	 muun	 mu-
assa	ylittää	järvi	rakentamalla	lautta	
rinkoista.	 Kaikki	 selvisivät	 kuitenkin	
enemmän	 tai	 vähemmän	 märkinä	
maaliin	 ja	 sieltä	 viimeisien	 päivien	
viettoon.	Haikin	jälkeen	oli	taas	mu-
kava	saunoa	ja	pulahtaa	järveen.

Leiri	oli	omasta	mielestäni	yksi	par-
haista	pitkään	aikaan.	Tunnelma	oli	
jotain	sellaista,	mihin	suurleireillä	ei	
pääse.	 Herkullisista	 aterioista	 vas-
tasivat	 Jyri	 ja	 Janne,	 joiden	 valmis-
tamat	 pyttipannu	 ja	 wrapit	 saivat	
paljon	kehuja.

Kiitos	 huippuhauskan	 kesäleirin	 to-
teutuksesta	 kuuluu	 erityisesti	 leirin	
johtajille,	Hetalle	 ja	Maijulle,	 ja	tie-
tenkin	 kaikille	 mukana	 olleille	 par-
tiolaisille!

Paula Pönni
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Vierailupäivänä riitti vilskettä

Leirillä rakennettiin myös trimaraani kanooteista
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Iltanuotiolla oli tunnelmaa

Mäkiautolla pääsi vauhdin hurmaan
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Haikki pidettiin Liesjärven kansallispuistossa

Uiminen oli leirin suosituimpia ohjelmia
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Näillä	sanoilla	alkoi	Nuuksion	
Mustalammelle	järjestetty	eräretki.	
Retkestä	ei	tosin	tullutkaan	aivan	
tavallinen	erätaitojen	virkistys	-vii-
konloppu,	vaan	tosi-tv:llä	varustettu	
vaellus.

On	ensimmäisen	ohjelman	vuoro	
ja	lounasaika.	Johtajat	keräävät	
pöydälle	hampurilaisia,	kastikkeita,	
salaattia,	tomaattia,	sipulia	ja	muu-
ta.	Tehtävänä	on	tehdä	mahdolli-
simman	herkullinen	hampurilainen	
johtajallenne.	Vartiot	ryhtyvät	kii-
reesti	kokkisotaan,	mutta	jokaisen	
mielessä	varmasti	on,	eikö	hampu-

Retkiraportti

Welcome to the Amazing Race

rilaista	saisi	syödä	itse?	Kokkisodan	
jälkeen	vartioiden	ilmeet	kuitenkin	
kirkastuvat,	kun	he	saavat	tehdä	
itselleenkin	hampurilaiset.

The	Amazing	Race	alkoi	ja	kokkiso-
dan	voittanut	vartio	lähti	matkaan.	
Ei	kauaa,	niin	toinenkin	vartio	
päästettiin	lähtemään	ja	innostus	
olikin	jo	suurta.	Rasteilla	vartiot	
kohtasivat	muun	muassa	ohjelmat	
Kuorosota,	Talent	ja	Muodin	huipul-
le,	jossa	heidän	oli	tehtävä	partio-
mainen	asukokonaisuus	kankaista	
ja	muusta	mitä	metsästä	löytää.
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The	Amazing	Race	saatiin	päätök-
seen	lopulta	illan	suussa	ja	vartiot	
saivat	alkaa	tehdä	iltapalaa.	Laavut	
oli	onneksi	jo	pystytetty,	joten	kun	
pimeys	saapui,	pystyivät	he	mene-
mään	suoraan	nukkumaan.	

Seuraava	päivä	meni	palkintojen	
jaossa,	ja	aamupuuron	teossa.	Retki	
oli	onnistunut	ja	vartiot	pärjäsivät	
hienosti	pienistä	vastoinkäymisistä	
huolimatta	The	Amazing	Racellä.	

Milla Savo	
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Karhunkierros

Tapiolan	Metsänkävijöiden	perin-
teinen	partiotaitokilpailu	pidettiin	
tänäkin	vuonna	Nuuksiossa.	Tänä	
vuonna	kilpailureitti	kulki	Salmen	
retkeilyalueen,	Antias-järvien	ja	
Pöksynhaaran	kautta	Velskolaan.	
Karhunkierros	starttasi	20.	touko-
kuuta	2011,	kun	tarpojat	vaelsivat	
parin	kilometrin	matkan	Pikku-Pa-
rikkaan	keittokatokselle	ja	majoit-
tuivat	sinne	yöksi.	Lauantai-aamuna	
seikkailijat	saapuivat	Etelälahden	
leirintäalueen	pysäköintialueelle,	
josta	siirryttiin	kisan	lähtöpaikalle	
Pikku-Parikkaalle.	Vartioiden	en-
simmäisenä	tehtävänä	oli	rakentaa	
mahdollisimman	monta	erilaista	
nuotiota,	sytyttää	niistä	paras	ja	

Karhunkierroksella testattiin erätaitoja

valmistaa	trangialla	popcornia.

Antias-järvillä	vartiot	valmistivat	
ruokaa,	ja	täysillä	vatsoilla	oli	
mukavaa	jatkaa	matkaa	kohti	itää.	
Valkealammen	rannalla	vartioiden	
piti	tunnistaa	suussa	oleva	karkki	
maun	perusteella.	Joka	partiolaisen	
suosikkirastilta	käveltiin	puolisen	
kilometriä	Pöksynhaaraan,	jonne	
vartiot	pystyttivät	laavunsa.	Illan	
ohjelmassa	oli	vielä	vierailu	lähistön	
kahdelle	luolalle,	jotka	olivat	muo-
dostuneet	kalliolippojen	alle.

Sunnuntaiaamuna	muutama	urhea	
uskaltautui	lampeen	uimaan,	mikä	
virkistikin	mukavasti	helteisenä	
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viikonloppuna.	Pöksynhaarasta	
reippaat	partiolaiset	suuntasivat	
kohti	Espoon	korkeinta	paikkaa,	
jossa	ohjelmassa	oli	ensiapurastin	
selvittäminen.	Erään	vartion	kävel-
tyä	hieman	harhaan	alkoi	aikatau-
lu	tehdä	hieman	tiukkaa,	mutta	
lopulta	vartio	löytyi	ja	pikamarssin	
jälkeen	olimme	Velskolassa	puoli-
sen	tuntia	myöhässä.

Kiitos	Karhunkierroksen	osallistu-
jille	ja	toivottavasti	ensi	vuonna	on	
vähintään	yhtä	hyvät	kelit	kuin	tänä	
vuonna!

Ville-Pekka
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SARASTE 30.7.– 7.8.2012 
Kesän 2012 paras leiri kaipaa mukaan juuri sinua! Sarasteet - aamun 
Kajo, päivän Humu, illan Hämy ja yön Syvi - odottavat sinua jo.

Ohjelmalaaksoja, liljoja, kavereita, metallimessu, elämyksiä,
pt-kisat, riehumista, iltanuotioita, ulkomaalaisia, aurinkoa, 
metsän tuoksua, luonnon rauhaa, leikkejä, laulua.

Sarasteella on tarjolla monen näköisiä ja kokoisia pestejä. Valitse 
omasi ja lähde tekemään elämäsi parasta piirileiriä. Lisätietoja

www.saraste2012.fi/pestit/

Ilmoittautuminen alkaa tammikuussa. Pyydä mukaan 
myös EVP*-kaverisi! Jotta leirille osallistuminen ei kaatuisi 
epävarmuuteen kesätöistä, samoajaikäisillä ja sitä van-
hemmilla on mahdollisuus perua osallistumisensa 
veloituksetta toukokuun loppuun asti.

kuvitus/taitto: Jussi Peso

*ei vielä partiossa

Saraste on myös netissä www.saraste2012.fi ja 
Facebookissa, käy tykkäämässä!

Koko	vuoden	sitä	on	odotettu,	ja	
joudutaan	yhä	odottamaan	ni-
mittäin	kesäleiriä.	30.7.–7.8.2012	
järjestettävälle	Saraste-piirileirille	
odotetaan	jopa	4000	osallistujaa.

Saraste	järjestetään	Hämeenlin-
nan	Evolla,	joka	on	tuttu	paikka	
kaikille	Kilkkeellä	kävijöille.	Alue	
on	Suomen	Partiolaisten	ja	Metsä-
hallituksen	yhteistyöllä	rakennettu	
leirialue.	Alue	rakennettiin	Finnjam-
boree	Kilkettä	varten,	mutta	on	nyt	
partiolaisten	ja	muiden	nuorisojär-
jestöjen	käytössä.

Sarasteella	on	neljä	alaleiriä:	Kajo,	
Humu,	Hämy	ja	Syvi.	Jokaisessa	
alaleirissä	puolestaan	majailee	n.	
30–100	henkeä	per	savu.	Ruokailut,	
kuten	on	jo	tullut	isoilla	leireil-
lä	tavaksi,	suoritetaan	kylittäin.	

Saraste

Kesän kohokohta, Saraste!

Metsänkävijöille	on	luvassa	oma	ky-
länsä,	joten	tämä	on	hyvä	tilaisuus	
tutustua	ja	solmia	suhteita	muihin	
Metsänkävijöihin.

Sarasteen	ilmoittautuminen	alkaa	
2.1.2012.	Sudenpentujen	leiriaika	
on	3.–7.8.	ja	muiden	taas	30.7.–7.8.	
Myös	kesätyötä	hakevat	on	huo-
mioitu	tänä	vuonna	paremmin.	Yli	
15-vuotiaat	voivat	perua	ilmoittau-
tumisensa	joustavasti	pidempään,	
joten	leirille	voi	huoletta	ilmoittau-
tua	ajoissa.

Milla Savo
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Kulkevatko	kokouksesi	aina	samal-
la	kaavalla?	Töhnän	vinkkinurkka	
antaa	joka	lehdessä	uuden	vinkin	
kokouksen	piristämiseen!

Vinkki 1. Tarinaleikki

Tee	tarina,	jossa	on	niin	monta	
hahmoa,	kuin	ryhmässäsi	jäsentä.	
Johtaja	voi	tulla	mukaan.	Yksi	on	
tarinan	kertoja,	joka	kertoo	tarinaa	
eläytyen.	Jokaiselle	jaetaan	lappu,	
jossa	lukee	hänen	hahmonsa	nimi	
ja	aina	kun	hänen	hahmonsa	sa-
notaan,	hänen	pitää	astua	eteen	ja	
tehdä	niin	kuin	tarinassa	sanotaan.	
Jos	tarinassa	sanotaan,	että	hahmo	
juoksee	ja	huutaa,	niin	silloin	pitää	
eläytyä	ja	juosta	ja	huutaa.	Jos	
tarinassa	taas	sanotaan,	että	hah-
mo	lähtee	pois,	niin	silloin	hahmo	
lähtee	pois	”lavalta”.

Tässä	esimerkki	tarinasta:

Olipa	kerran	suo.	(	Se,	jolla	lukee	
suo	paperissaan	astuu	eteenpäin).	
Suo	oli	suuri	ja	hyllyvä.	(Suon	pitää	
alkaa	hyllyä)	Se	hyllyi,	kovempaa	ja	
kovempaa,	vielä	kovempaa.	(Suo	
eläytyy)	Suolla	kasvoi	puu.	(	Puu	
lapun	saanut	tulee	suon	luokse)	Se	
huojui	tuulessa,	kovempaa	ja	ko-

Vinkkinurkka

Vinkkinurkka

vempaa.	(	Puu	eläytyy)	Puun	oksalle	
laskeutui	varis.	(	Varis	lapun	saanut,	
tulee	puun	viereen	ja	koskettaa	
sitä)	Varis	kuuli	oudon	äänen.	
(Varis	kuuntelee)	Varis	kuuli	karhun	
murinaa.	(Karhu	lapun	saanut	tulee	
eteen)	Karhu	murisi	kovempaa,	vie-
lä	kovempaa.	(Karhu	eläytyy)	Varis	
säikähti	ja	lensi	pois.	(Varis	lentää	
pois	lavalta	säikähtäneenä)	Paikalle	
asteli	partiolainen.	(Partiolaislapun	
saanut	astuu	eteen)	Partiolainen	
huomasi	karhun	ja	kaatui	säikähtä-
en.	(Partiolainen	kaatuu	säikähtä-
en)	Karhu	murisee	partiolaiselle	ja	
lähtee	jahtaamaa	häntä.	(Karhu	läh-
tee	jahtaamaan	partiolaista)	Koska	
partiolainen	on	aina	valmiina,	hän	
alkaa	huutaa	lippukuntahuutoaan,	
jota	karhu	puolestaan	säikähtää.	
(Tekevät	kuten	sanottu)	Karhu	
juoksee	itkien	pois.	(Karhu	esittää	
itkevää	ja	poistuu	”lavalta”	)

Tätä	tarinaa	voi	jatkaa,	tai	keksiä	
oman.	Tämän	voi	tehdä	niin	johta-
ja	kuin	vartiolainenkin.	Hauskoja	
kokoushetkiä!

Milla	Savo
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Supikoirien	Panu	ja	Joel	haastat-
telivat	vuoden	2011	lippukunnan-
johtajaa	Henri	”Heno”	Haaksialaa.	
Lippukunnanjohtaja	on	19-vuotias	
ja	hän	pitää	lippukunnanjohtamista	
moniulotteisena.	Hänellä	on	myös	
suuria	suunnitelmia	lippukunnan	
tulevaisuutta	varten.

Miten päädyit TapMeen?
-	Vanha	lippukunta	lopahti,	Keva.

Mitä kaikkea olet tehnyt TapMes-
sa?
-	Olen	johtanut	vartiota	ja	suunni-
tellut	retkiä.

Mitä lippukunnan johtamiseen 
kuuluu?
-	Toiminnallisuus,	valvominen,	sekä	
suunnittelu.

Kuinka kauan olet ollut TapMessa 
ja minkälainen ryhmäsi oli?
-	Olen	ollut	10	vuotta	ja	ryhmäni	oli	
pieni,	mutta	villi.

Mitä kaikkea olet oppinut partios-
sa?
-	Vastuunkantamista,	erätaitoja	ja	
paperipartiota.

Jos olisit joku eläin mikä olisit ja 
miksi?
-	Kissa,	sillä	silloin	voisin	viettää	
kissanpäiviä.

Seikkailijat toimittajina
Henon haastattelu

Jos et kuuluisi partioon, miten 
kuluttaisit vapaa-aikasi?
-	Rötöstelemällä!

Mikä oli vaativin suoritusmerkki, 
jonka olet saanut?
-	Nuotiomerkki,	mutta	se	on	myös	
ainoa	merkki,	jonka	olen	suoritta-
nut.
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Mankkaan	eräsudet	eli	lyhyesti	
sanottuna	Mes	on	vuonna	1994	pe-
rustettu	sekalippukunta.	Ville	Vuo-
renmaa	toimii	niin	Mesin	tiedotta-
jan,	kuin	heidän	lippukuntalehtensä	
Mesikämmenen	päätoimittajana	ja	
haastattelin	häntä	heidän	lippukun-
nastaan.
	
Ville	kuvailee	lippukuntaansa	muka-
vaksi,	aktiiviseksi,	jossa	johtajista	ja	
ryhmistä	ei	ole	pulaa,	mutta	pitää	
puutteena	oman	kolon	puuttumis-
ta.	TapMesta	hänellä	oli	seuraavaa	
sanottavaa:	”TapMe	vaikuttaa	lippu-
kunnalta,	jossa	hommat	hoituvat	
ja	toimintaa	riittää.”	Hienoa,	että	
lippukunnastamme	on	jäänyt	muka-
van	positiivinen	kuva	muille!

Ville	on	ollut	Mesissä	jo	10	vuotta,	
eikä	ole	katunut	päätöstään	liittyä	
siihen.	Ville	kuitenkin	myöntää,	että	
jos	hänen	olisi	pakko	valita	jokin	
toinen	lippukun-
ta,	TapMe	voisi	
olla	hyvä	vaihto-
ehto.	Ville	pitää	
kaikkia	lippu-
kuntansa	jäseniä	
tärkeinä,	mutta	
lapset	ovat	
hänestä	kaikkein	
korvaamatto-
mia,	ovathan	he	
lippukuntien	toi-
minnan	elinehto.

Lippukuntalehtiesittely

Mes Mes Mesikämmen

Mesikämmenestä	Ville	lienee	hyvin	
ylpeä,	sillä	hän	kuvailee	lehteään	
seuraavasti:	”	Parasta	lehdessämme	
on	kuvat	ja	hauskat	jutut	tapahtu-
mistamme.	Parantamisen	varaa	on	
hankala	löytää,	mutta	ehkä	kuvia	
voisi	olla	vieläkin	enemmän.”	Ville	
ei	usko	lehden	paperiversion	olevan	
vanhanaikainen,	vaan	toteaa,	että	
lapset	lukevat	mieluummin	paperis-
ta,	kuin	nettilehteä.	Hän	kuitenkin	
toteaa,	että	paperiversio	olisi	mah-
dollista	julkaista	myös	netissä,	jos	
lukijoita	se	kiinnostaisi.	TapMessa	
Töhnän	voit	löytää	myös	nettisivul-
tamme!

Mesin	huuto	on	Villen	mielestä	
hauska,	mutta	se	voisi	olla	omape-
räisempi.	Näin	se	menee:	”MES, 
MES, MES, Eräsudet jes!”
	
Milla Savo
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Kolo

Saimme	viime	vuodenvaihteessa	
kuulla	ikävät	uutiset,	että	joudum-
me	lähtemään	vanhalta	kololtam-
me	Keijuniityntieltä,	koska	kiinteistö	
menee	remonttiin	vuoden	ajaksi.

Tämän	jälkeen	aloimme	kuumei-
sesti	etsiä	uutta	koloa	lähiseudulta.	
Kyseltyämme	asiasta	eri	tahoilta	
saimme	kuulla	yhden	alueemme	
lippukunnan	lopettavan	toiminnan	
omalla	kolollaan.	Tämän	jälkeen	
otimme	yhteyttä	kolon	omistajaan	
Tapiolan	Lions	Clubiin,	joka	oli	halu-
kas	tukemaan	partiotoimintaa.	Näin	
ollen	saimme	kolon	käyttöömme.	Ei	
muuta	kun	muuttamaan!

Toukokuun	lopussa	pieni,	mutta	
pippurinen	muuttoryhmä	saapui	

Uusi kolomme!

Keijikselle	ja	rupesi	pakkaamaan	
kolon	tavaroita.	Jo	seuraavana	
päivänä	saimme	siirrettyä	kaikki	ta-
varat	uudelle	kolollemme	Opintielle	
Tapiolan	sydämeen	niin	sanotulle	
partiomäelle.	

Kolo	on	vanhaan	verrattuna	huo-
mattavasti	isompi	ja	käytännölli-
sempi.	Talossa	on	kaksi	kerrosta	
ja	sieltä	löytyy	myös	keittiö.		Ko-
koustilaa	on	huomattavan	paljon	
enemmän,	kun	kalustoa	ei	tarvitse	
säilyttää	samassa	tilassa.		

Terveisin kolovastaava
Juhis
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Töhnä testailee: Minkit valitsivat parhaat pussinuudelit

Nuudelit

•	 luotettavaa	tietoa	partiomaailmasta
•	 lahjomattomat	testihenkilöt
•	 mitään	peittelemättä	salat	julki
•	 vain	Töhnässä

Nuudelit	ovat	niin	suosittua	ja	helppoa	retkiruokaa,	kuin	sopivan	hintaistakin	ruokaa	opiske-
lijabudjetille	ja	tietenkin	myös	hyvää	ruokaa	kotona	syötäväksi.	Nyt	Minkit	ovat	käyttäneet	
kokouksensa	testaten	muutamia	suosituimpia	nuudelilajeja.	Käsittelyssä	olivat	kananuudelit	
neljältä	eri	valmistajalta.	

1. Mama kananma-
kuinen nuudeli 55 g
Hinta: 0,49 e

2. Yum yum –kana-
nuudeli 60 g
Hinta: 0,43 e

3. Pirkka nuudeli: 
kana-yrtti 65 g
Hinta: 0,38 e

4. Yeo’s kananma-
kuinen nuudeli 85 g
Hinta: 0,62 e

Plussat:
•	 Herkullinen	ja	luonnollinen	maku
•	 Annoksen	ulkonäkö	on	hyvä
•	 Pussi	on	nätti	ja	sopiva
•	 Hinta	on	laatuun	nähden	edullinen
Miinukset:
•	 Mukana	vähän	liikaa	öljyä	ja	tulista	chiliä,	
jota	tulee	laittaa	varoen

Arvosana: 9+

Plussat:
•	 Hyvän	makuisia	ja	pehmeitä	nuudeleita
•	 Hinta	edullinen	nuudelien	määrään	nähden
Miinukset:
•	 Nuudelit	näyttävät	limaisilta
•	 Mausteita	ja	öljyä	menee	helposti	liikaa
•	 Paketti	näyttää	halvalta	ja	laaduttomalta

Arvosana: 8

Plussat:
•	 Sopivin	määrä	öljyä
•	 Maku	on	hyvä	ja	koostumus	pehmeä
•	 Hinta	on	edullisin	suhteessa	määrään
Miinukset:
•	 Vaalea	väri	ja	vetisyys
•	 Mausteita	kaipaisi	vähän	lisää
•	 Pussin	ulkoasu	ei	houkuttele:	vaikuttaa	salaatilta
Arvosana: 7½

Plussat:
•	 Hyvän	näköiset	ja	nätit	nuudelit
•	 Pussissa	on	paljon	nuudelia
Miinukset:
•	 Nuudeli	ei	maistu	kanalle,	paperisen	mauton	maku
•	 Pussin	ulkoasu	ei	houkuttele
Arvosana: 6+
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Luokitellut ilmoitukset

Luokitellut ilmoitukset

Kety	täyttää	tänä	vuonna	50	
vuotta,	mutta	tiedätkö	onko	se	
vanhempi	kuin	TapMe?

KiPiläiset	tykkäävät	tulileikeistä.	
Nuotioon	heitetty	esim.	banaani,	
steariinia,	muovia,	foliota,	karkke-
ja…

Ovatko	TapMen	varusteet	kadon-
neet?	

”Emmä	oikeen	voi	jäädä	retkelle,	
mun	pitää	öö,	siis	mä	oon,	tota.”

…eräretkellä	käytössä	mm.	Hasin	
laavu.

Milla	ja	Paula	käyvät	hygieniakurs-
sin,	tulevaisuuden	muonittajat?	Ei,	
jos	mietitään	retkiruokaretkeä…

Lehtien	teko	alkaa	varmaankin	olla	
esihistoriallista	puuhaa,	tekijöitä	
Töhnään	on	yhä	vaikeampi	löytää.	
Onko	tämä	taas	Töhnän	loppu?

Mitä	tapahtui	nuorille	johtajille,	
jotka	hylkäsivät	TapMen?	Monet	
karkasivat	pakoon	ulkomaille.

TapMella	on	nykyään	kaksi	lip-
pukunnanjohtajaa,	mutta	vain	
toiseen	saa	yhteyden

Ensi	kesänä	leireillään	koko	pää-
kaupunkiseudun	voimin	Evolla	
Saraste	2012	-leirillä!

…arvaatko	kumpaan? THUNDER

Hupparihankinta	edelleen	suunnit-
teilla,	seuraa	yhä	ilmoittelua

THUNDER

Oletko	jo	TapMen	fani	Facebookis-
sa?	www.facebook.com/tapme

THUNDER

Kai	olet	lähdössä	EPT:n	talvileiri	
Vinkulille	hiihtolomalla?

THUNDER

Kiinalainen	bussikuski	ei	uskalla	
ajaa	hiekoittamattomalla	hiekka-
tiellä

THUNDER




