
Satahanka IX leirilehti Fendari

11-vuotias leiriläinen
haluaa yökerhoon!

Mitä odotuksia sinulla oli leirille lähtiessäsi, ja
mitä tästä eteenpäin,  onko odotuksesi
toteutunut?

Päivän kysymyksen ensimmäiseksi kohteeksi joutui
16-vuotias Panu Sipilä Liedon Eränkävijöistä
-No, hyvä seura ja hyvä meininki. Lisää tuttuja
seuraaviin tapahtumiin.
Panu Sipilä työskentelee VJ-clubilla ja pitää sen
paikkaa huonona odotusten kannalta.
-Paikka on huono, sillä clubia ei voi  pitää auki
tarpeeksi myöhään, koska perheleiri on aika lähellä
ja onhan siinä vieressä myös aamulla heräävät
keittiötyöläiset.
-Clubin sijaintia lukuunottamatta kaikki odotukset
ovat toteutuneet, sanoi Panu minulle ennen kuin
ehdin avata edes suutani.

Lauritsalan Siniveljien 11-vuotias Mika Oksman
päivän kysymykseen:
-Odotin isoa leirialuetta ja sitä se myös on, ja uusia
tuttuja ja kavereita.
-Jollakoulutus, joka oli hauska. Haluaisin
myöhemmältä leiriltä lisää purjehdusta.
-Odotin kyllä halvempia kioskeja sekä diskoja, ja
yökerhoja meille nuoremmille sinihuiveille.
-Kyllä kivaa on ollut ja paljon tekemistä myös!

Puheliaan tyttöryhmän vastauksista huolehtivat
Jokisuun Kippareiden Kaisa Härkönen, Ålands
Flickornan Laura Karanko ja HSF:n Marjaana
Parikka.
-Hauska nähdä erillaisia ihmisiä ja pitää tietenkin
hauskaa!
-Työnteko ja sen mukana tulevat haasteet ja oppi.
-Lähdettiin tekemään muille hauskaa leiriä ja
muistoja säilymään mieliin, sillä itekin ollaan saatu
hauskoja
 leirikokemuksia leiriläisinä.
Tyttöryhmä ei odottanut mitään yllättävää leirin
suhteen, sillä he näyttivät tietävän, että töitä on
paiskittava ja lujasti.

Ulrika Hartikainen ja Ina Naukkarinen
Navigatoresista olivat kävelyllä,  pysäytin heidät ja
suostuttelin heidät vastaamaan päivän kysymykseen.
-Leirintäalue oli pettymys, sillä teltat ovat liian
lähellä toisiaan. Me kaivataan Loisto-tyylistä
majoitusaluetta ja puita.
-Ei kyllä odotettu näin hyviä leirisafkoja.
Tytöt kaipasivat enemmän ohjelmaa oman alaleirin
kanssa ja ihmettelivät miksi lippukunnat oli
hajotettu eri paikkoihin ympäri leiriä.
-Ei odotettu näin paljon ulkomaalaisia, mutta ei se
mitään, sillä heihin on hauska tutustua.
-Ei uskottu, että näin tarkkaa on ulkonaliikkuminen
kello 22.30 jälkeen.
-Leiriohjelmat saisivat jatkua tulevaisuudessa yhtä
hyvinä ja mielenkiintoisina, sanoivat tytöt aivan
lopuksi.
Pekka

Savi-idoleita ja Indiana
Jones

Arkeologia-pisteessä leiriläiset pääsevät
tutustumaan hieman Ahvenanmaan
historiaan ja arkeologien työhön. Pisteen
aloitukseksi leiriläiset, jotka tällä kertaa
ovat Rågrundin alaleiristä, tekivät savi-
idolit. Idolit ovat ahvenanmaalaisia
kivikauden aikaisia nukkeja, joita ei löydy
mistään muualta maailmasta. Arkeologia-
pisteessä leiriläiset pääsevät tutustumaan
pisteen työntekijöiden ohjauksessa
meriarkeologiaan, Bomarsundin linnoi-
tuksen historiaan ja arkeologin työhön.
Sillä välin kun leiriläiset tekivät savi-
idoleitaan, Kari Puni Kiesiläisen johtama
kutsuvierasryhmä kävi tutustumassa
arkeologia-pisteen toimintaan.

Arkeologia-pisteen koulutusvastaava,
Marja Sipilä Maskun Hemmingin
Tyttäristä, kertoo, että leiriläiset ovat

olleet hieman pettyneitä, kun eivät
olekaan päässeet kaivamaan vanhojen
talojen perustuksia, mutta kyllä savi-
idoleidenkin tekeminen näytti saavan
hymyn leiriläisten huulille. Kaikkein
parhaiten rastista irti saavat luonnolliset
venekunnat, joiden venekunnanjohtajat
ovat olleet kiinnostuneita arkeologiasta.
Innokkaimmin leiriläiset halusivat mennä
meriarkeologiasta kertovalle pisteelle.

Bomarsundin museo on avoinna 10.00-
15.00 ja kaikki työ- ja palveluleiriläiset
saavat mennä sinne vapaa-aikanaan.

Suvi ja Matias

Kaiveleminen on vänkää (kuva Paula)
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Villiä menoa VJ-
tapaamisessa

Eilen pidettiin VJ-clubilla valta-
kunnallinen VJ-tapaaminen, joka keräsi
paikalle vartionjohtajia ympäri Suomea.
Tarjolla oli pikkupurtavan ja -juotavan
lisäksi myös monensorttista elävää
musiikkia. Klubikortteja oli tiistaina
myyty vähän alle kolmesataa, joka takasi
henkilöstölle hommia koko aukioloajaksi,
kahdeksasta keskiyöhön.

Sisään pääsi vain ja ainoastaan (?)
klubikortilla.
-Kaikenlaisia selityksiä on kuitenkin ollut,
kertoi Panu Sipilä Liedon Eränkävijöistä.
Panu toimi yhtenä portsareista ja joutui
kuuntelemaan selostuksia siitä, miksi juuri
kyseisen henkilön pitäisi päästä sisään
ilman korttia. Panun mukaan yleisin selitys
on ollut, että tulee vain katsomaan paikan
tai että etsii vain kavereitaan.

Live musiikista vastasi Patakakkonen ja
Skåudet. Illan pimetessä pidettiin suuri
skaba, Klubikortti & leirihuivi,  parodia
suositusta TV-showsta. Illan päätteeksi oli
vielä loppulaulut, joita henkilökunnan
työntekijä lauloi kahden patakakkosen
säestyksellä.

Juulia ja Anna Turun Tähtitytöistä
viettivät aikaansa laadukkaan lukemisen
parissa; ainakin toinen tytöistä tutkiskeli
Fendaria.
-Tänne on kiva tulla katsomaan kavereita.
Lisäksi saa olla vähän kauemmin hereillä,
sanoivat tytöt. Kumpikaan ei pitänyt
sisäänpääsymaksua kohtuuttoman kalliina.

-Tämä meni yhtä hyvin, mitä edellisetkin
tapaamiset, kommentoi Janne Virtanen,
joka tunnustautuu VJ-clubi toiminnan
primus motoriksi. Täysin tyytyväinen hän
ei kuitenkaan ole: -VJ-tapaamisten olisi
tarkoitus palvella kaikkia Suomen
vartionjohtajia, eikä vain osaa täällä
Satahangalla olevia.

Toinen kritisoinnin kohde on clubin huono
sijainti. Toisella puolella on perheleiri ja
toisella untakaipaavia palveluleiriläisiä.
VJ-clubille olisi toivottu paikkaa, missä
olisi voinut harjoittaa VJ:ien
rentouttamista rauhassa.
Juha ja Sari

Flytande bastu

Satahankalägrets lustigaste flytetyg är
definitivt N/S Pesusoikko. Kåren
Merihaukats roverscouter har nämligen
byggt en “simmande“ bastu som på 25
minuter blir badfärdig. På samma tid
putputtar Pesusoikko från bryggan ett
lämpligt avstånd, dock inte väldigt långt.
Något fartvidunder är Pesusoikko inte,
vilket tekniska data även avslöjar. Själva
skrovet består av fyra trucklavor under
vilka det finns fyra tunnor. Konstruktionen
mäter 2,40 meter i längd och 2 meter i
bredd. På flotten är en tältbastu uppriggad
över bastuugnen. I aktern finns en motor
med fyra hästkrafter.
Bastuns idémakare och konstruktörer,
kårens 15-18-åriga pojkar, intygar att
Pesusoikko glupskt äter bränsle i
förhållande till tillryggalagda meter.
Enligt pojkarna är flytetyget ändå inte en
miljöbuse, färdavstånden är korta,
byggnadsmaterialet är återvunnet och i
och med att bastun eldas med spillved så
representerar flytetyget inte ens slit-och-
slängkultur. Redan efter det första badet
har pojkarna planerat en del förbättringar;
en stege skulle underlätta simmandet och
en profilering av botten skulle förbättra
köregenskaperna.

Satahanka IX, pressinfo

Lägrets beskyddare på
besök

De åländska gästerna, där i bland lägrets
beskyddare Ragnar Erlandsson, blir emottagna
av läger chefen och de får laga egna
namnskyltar innan de får lite mat i sig innan de
börjar rundvandringen runt lägret.
Jag hinner få en pratstund med lägrets
beskyddare, Raganr Erlandsson.

Ragnar Erlandsson blev tillfrågad att bli
beskyddre för lägret för att han är Lagtingets
talman och därmed den högsta
förtroendevaldapersonen i lagtinget. Svaret var
ganska givet när han själv är scoutpappa och
intresserad av naturen och friluftsliv. Hans
uppdrag som beskyddare var i första hand att
skriva hälsningen som finns i lägerboken. Han
är glad att ett så stort läger är på Åland och han
tycker att lägret har haft tur med vädret, särskilt
om man ser på resten av sommarens mer
regniga väderlek.
Han tycker att lägret är välorganiserat och har
en fin stämning, - som det brukar vara när
scouter är i farten. Och så som duktiga scouter
brukar vara så skulle det var aprecis lika bra
även om vädret varit dåligt och regnigt.
Han är scoutpappa till Stina och Fredrik som är
med i Finströms sjöscouter. Han tycker att det
känns bra att veta att ens barn gör något som de
kommer att ha nytta av hela av livet. Han är
stolt över att vara scoutpappa. Han har inte
varit scout själv, för den möjligheten fanns inte
när han var ung, men hade han fått chansen
hade han kanske blivit scout eftersom han
gillar naturen och friluftsliv.
Sofia

Lehden komppiryhmä vastaa rytmistä täälläkin (kuva Annukka)
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OINAS
Sinulla on hyvää pelionnea. Päihität Afrikan
Tähdessä lähes poikkeuksetta kaikki
kanssapelaajasi. Pelionnesi varjolla voit bongailla
typyjä kellon ympäri. Ota huomioon, etteivät typyt
bongaile typyjä. Mustakaapu on joskus sanonut
viisaaasti: “hitsi“.
Tunnettuja oinaita: Nattens Ögan viereisellä kedolla
kirmailevat lambit.

HÄRKÄ
Sisukkuutesi vie jopa ruokajononkin ohi.. Tapaat
loppuviikosta henkilön, joka on todella kiinnostunut
sinusta. Älä kuitenkaan missään tapauksessa ole
tekemisissä kaksosten kanssa, niitä on kaksi liikaa.
Päreiden polttamisen estämiseen kuule
kaikkitietävän Tunisian presidentin sanoja:
“Kroketti on peleistä parhain“.
Tunnettuja härkiä: Henry Saari

KAKSOSET
Varaa mukaasi kahvilaan kaksi mukia, sillä viereesi
istuu henkiö, joka sattumalta tarvitsee juomakupin.
Kuka tietää, miten asiat sitten kehittyvät?
(Vastauksia senssilaatikkoon Pressin teltan
seinässä)  Albert Einstein sanoi joskus Lenita
Airiston kokkareilla: “Kaksi on enemmän kuin
yksi“.
Tunnettuja kaksosia: Hannu ja Heikki Turunen Ekin
Partiosta ESP:sta

RAPU
Olet niin herkullinen, että saatat tulla syödyksi, älä
siis eksy leirinjohdon rapujuhliin,  ja varo liian
innokkaita perässäkuolaajia.  Jäätelön käyttö on
sallittu kohtuullisissa määrin, mutta parasta on
turvautua kuitenkin VJ-klubin bysanttilaiseen
kahviin. Ruoki joskus sitä hemmoa siinä ovensuun
häkissä, mutta älä anna pikkusormea, sillä se saattaa
viedä koko käden. Meidän koira sanoi kerran “hau“.
Tunnettuja rapuja: ei oo (syöty)

LEIJONA
Naarasleijonilla on parhaillaan kova meno päällä,
jotain saattaa tapahtua. Muista puhdistaa
varpaanvälit iltaisin ja harjaa leirihuivi parin tunnin
välein. Vain olemalla hvännäköinen voit vaikuttaa.
Toistelemalla aamuyöstä vanhaa tiibetiläistä
sanontaa voit rauhoittaa villin mielesi: “One manas
hum sune ganadoe qall zurf sdfgkucn“.
Tunnettuja leijonia: Tervaleijona pastillirasia, 3,50,-
K-Market Koivukulmassa

NEITSYT
Nouseva Pluto kohtaa Marsin paraabelilla kx+2-
456897p ja vaikuttaa Neptunuksen lentorataan
kertoimen @988[56+98]}  \459? +345!
kerääntyessä pohjoisen tähtitaivaalle. Mars vastaa
pinkeällä kierteellä 4567-p!##*59384*9=0 ja jää
kuitenkin alakynteen sektorilla B-5#. Kuu paistaa
kirkkaana synkkänä myrsky-yönä ja saa suuren
Karhun tähdistön sijoittumaan vasta kolmanneksi
taivaankannen krokettiturnauksessa.  Venus koettaa
lyödä punaista palloa 18.vuoroparissa, mutta ei osu
Uranuksen jonglööraamiin palloihin. Vasta 94.

Vuoropari, “Karhun kaato“ saa Jupiterin
pyörtymään ja se menettää lopullisesti järkensä.
Juuri siksi leirisi onnistuu hyvin. Supersäämies on
todennut: “Joskushan sitä sataa“.
Tunnettuja neitsyitä: Beverly Hillssin Donna

VAAKA
Olet elämäsi tasapainossa ja siihen on syynä vain
Satahangan loistava meininki. Satahanka-pinssin
ostaminen muuten lupaa leiriromanssia. Vanha
Vaaka Tunisian presidentti on ostanut kilon
perunoita ja neuvoo toistamaan: “Syö poeka
potaattia“.
Tunnettuja vaakoja: Tunisian Presidentti

SKORPIONI
Jos vastaasi tulee Bajamajasta  kello kolme yöllä
vastakkaisen sukupuolen edustaja, voit lumota
täysikuun aikaan hänet viheltelemällä partiomarssia
tai juottamalla hänelle lemmenjuomaa, Kahvelin
laimeahkoa mehua. Kari Grandi kertoo kirjassaan
“Neidon pelastus“ mehun oikeat mittasuhteet:
“Otetaan tiivistettä ja tiivistettä“.
Tunnettuja skorpioneja: Vanha suomalainen
rokkiyhtye (miten niin muka tunnettu?)

JOUSIMIES
Kun kuulet satakielen mylvivän aamuvarhaiselle
telttasi oven takana ja sen tarkoituksena on
todellakin tarjota kakkukahvi, tiedät, että sinun on
aika etsiä itsellesi leiriheila. Se löytyy parhaiten, kun
toistat satakielen kikan aamuneljältä valinnaisen
teltan edessä. Vanha ahvenanmaalainen sananlasku
on aina paikallaan: “Jag förstår inte“
Tunnettuja jousimiehiä: Wilhelm Tell, Robin Hood,
Sorry

KAURIS
Sitä on nyt liikkeellä. Pidä varasi. Eli säästä
paluumatkallekin karkkirahaa. Tarvittaessa voit
turvautua kahvilan sokeripaloihin. Eino Leino
runoili melkein näin: “Ruisnäkkärin tuoksu
korvissais, Nigereiden yllä Supermies (Turva),
olisipa leiriyön rauha rikkumaton“.
Tunnettuja kauriita: No ei ainakaan Lepakkomies

VESIMIES
Voisi sanoa, että olet onnesi kukkuloilla täällä
vuosituhannen leirillä. Käytä hyväksesi
merivesisuihkujen kuumaa vettä. Ja muista pestä
hampaat sekä korvantaukset. Puhtaus on kaiken A ja
O. Elämääkin suurempia mietiskellessäsi muista
kiinalainen viisaus: “Jos kaikki kiinalaiset
asetettaisiin päiväntasaajalle jonoon, en yhtään
ihmettelisi“.
Tunnettuja vesimiehiä: Jani Sievinen

6DWDKRURNRRSSL

Kulmilla huhutaan…
ootteks te kuullu?

EARLY, Myrskypojista Raumalta (kaikki
Satahangat kiertäneenä) kiistää tiukasti
olevansa millään muotoa minkään
yösireeenihälytyksen takana. Näinköhän
on….?

Leirillä liikkuu “nallen hirttäjä“. Toinen
hirtetty Nalle Puh löydetty satamasta S/Y
Femman keulasta….

Oasis kävi toissapäivänä keikalla VJ-klubilla,
mutta missä oli yleisö ?

Ovatko haikkilaiset rakentaneet muinais-
muistopaikalle riukulan?

Kaukaa Sirius-planeetalta saapui kaukaisia
vieraita, mutta Turva oli tiukkana, eikä
päästänyt leirihuivittomia alieneja sisään.
(Taitt. Huom. 3M - teamin alienit pääsivät
ilman huiveja, kahteenkin kertaan).

Fendarin toimittajat jäivät pöydän uhriksi
Nattens Ögassa. Turva epäilee murhayritystä.
-Tämä ei jää tähän, vannoo hurjistunut
turvaaja!

Turvan portilla myynnissä uimalippuja.
5mk/100m, 10mk/200m, 15mk/500m,
20mk/1km (maksu etukäteen)…

Leirilehden toinen kuvittaja on nähty
hengailemassa beachilla usean miehen kanssa.
Intressit myös VJ-clubin suuntaan ovat
huomattavan suuret.

Todistettavasti tappajahyttysiä ei pysty
butaanilla karkoittamaan.

Leirilehden maakravut saivat aikaan vauhtia ja
vaaratilanteita vieraillessaan Scout-jolla
pisteessä. Tietojemme mukaan Scoutilla ei
kannata yrittää eskimokäännöstä?!?

Leirilehden toimituksen kolme miesjäsentä
etsivät edelleen epätoivoisesti
niskahierontaseuraa. Pikkulintujen mukaan
apua saattaisi jo olla tulossa tiedotuksen muilta
osa-alueilta???

Leirilehden toimituksen kolme miespuolista
henkilöä viuhahtivat tänään leirialueen
saunalta tien yli beachille uimaan.
Näköhavaintojen mukaan matkan teko taittui
ihan fanttomina…

Joonas & kätyrit
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Torstai/Torsdag/Thursday 6.8. -98

Loppupäivän ohjelma/Kvälls
program/Program for the rest of the day

1200 Lounas/Lunch/Lunch
1400 2. Kolulutuspiste/Den 2:a
övningspass/The 2nd Trainingplace
1700 Päivällinen/Middag/Dinner
1830 Urheilufinaalit ja lipunlasku/Sport
finaler och flagghalning/Sport finals and
lowering of the flag
2100 Iltapala/Kvällsmål/Evening snack
2200 Hiljaisuus ja iltahartaus/Tystnad och
kvällsandakt/Silence and evening church

Perjantai/Fredag/Friday 7.8. -98

0700 Herätys/Vakning/Wake up
0800 Aamupala ja lipunnosto/Frukost och
flagghissning/Breakfast and
flaghoistering
0900 1. Koulutuspiste/Den 1:a
övningspass/The 1st trainingplace
1200 Lounas/Lunch/Lunch
1400 2. Kolulutuspiste/Den 2:a
övningspass/The 2nd Trainingplace
1700 Päivällinen/Middag/Dinner
1830 Päättäjäiset/Slutningen/Closing
ceremony
2100 Iltapala/Kvällsmål/Evening snack
2200 Hiljaisuus ja iltahartaus/Tystnad och
kvällsandakt/Silence and evening church

6DWD\VWlYl
-Fendarin oma treffipalsta-

Hei sinä söpö, silmälasipäinen johtaja Lågskärissä!
Nimesi on ehkä Timo ( ?! ) Katseemme ovat
kohdanneet monta kertaa…Tavataan aamuisin !
Rakkaudella  IKUINEN IHAILIJASI

Attention ! Hei sinä naapurimme, hiljaisuus koskee
myös vaeltajien alaleiriä ! Osa meistä tekee myös
yövuoroja ja haluaisi nukkua yönsä rauhassa…
Nim. Naapuriteltta
PS. Lisää tuoleja/pöytiä “yön silmään“.

Terveisii valtakunnan hienoimman ja komeimman
partioaluksen miehistölle! ( Tyhmempi ei arvaakaan
ketä tässä tarkoitetaan ).

Otetaan myös hanuritunteja. -Kersantti

Hei! Voisko joku vastata, kuinka käytän Bajamajan
pisuaaria ? Nim. 12.v. leiriläinen

Sinä hoikka, upea, kaunis, espoolainen, Da
Vinssistä. Tavataan laiturin kauneimman aluksen
kannella aamu-uinnin merkeissä.

Moikka pikku Henri + Masa ja Juho. Tää on ihan
pakollinen meininki. Henkka sul on ihan oikeesti
söpö pipo.
Terv. Kukahan? No autetaan, mä olen samasta
alaleiristä.

Biitsin isolle Beiwatsille, missä me voitas kohdata.
Käytkö koskaan VJ-clubilla?
T: punatukkainen

Hei sinä vaalea matomainen poika, joka tyhjentelet
pyörien kumeja vailla ymmärrystä. Onko pääsi
vailla järkeä? T: korvausta odotteleva

Ostan S- tai M-kokoisen Satahanka-fleecen!
Yht.otot M/S Pellelle puh. 0400- 173 753
Kysy palelevaa Leenaa.

Keittotytöille lämpimiä ja maukkaita terveisiä
lähettää Uitonmiehet

Te jotka Valitatte jokaiselle joka kulkee yöllä
telttanne ohi ojan poikki. Teidän juttunne ovat
kiinnostavia… siimanne tiedetään… Nim.
Mielenkiinnolla kuuntelevat

JOU sinä kotkalainen partiotyttö, joka juttelit Sam*
kanssa chatissä ja mailasit mulle. Olis kiva tavata
niin kuin meidän piti! Jos tunnistat itsesi kävele
Bogskär-alaleiriin. T: Sam*

Matille karkkiterkkuja. 94 laatikkoa puuttuu vielä.
Oletko saanut jo kymmenennen yötytön? Hauskaa
loppuleiriä. T: Hessu ja Maiju  ( keittomestarit )

Tänä aamuna elämäni oli pelkkää puuroa, mutta
sitten te annoitte minulle ricecrispiesejä, hilloa ja
teetä, elämänravintoa. Kiitokset tästä täydellisestä
hetkestä rakkaalle keittiöhenkilökunnalle, varsinkin
ykkösvuorolaisille. T:  2 ruoanrakastaja

Mä näin sut tiskijonossa ja sä katselit mua.
Nähdäänkö illalla? T: Marjat

Palopäällikölle Oodi
Katson sinua ja sinun pohjattomia silmiäsi, sinun
rebelimäistä tukkaasi, olet kuin oljenkorsi ilman
jyvää… ja yhtäkkiä minua rupeaa oksettamaan.
T: Ken vois liekin sammuttaa

Oi se joka aamuinen, joka päiväinen, joka iltainen
soundi herätyskellon pirinä. Kerran vielä pojat! Vai
loppuiko patterit ?  T: Tiskitytöt

Hei Antti! Meidän piti tavata leirillä (me ollaan nyt
ne Annan frendit). Sä löydät meidät viestistä.
T: Nora ja Mia

Ota yhteys sinä metrohousuinen pilottitakkinen
kundi. Ollaan nähty päivittäin. Minä olen se tyttö,
jolla on joskus jopa 3 hametta farkkujen päällä.
Minulla on upeat kengät. Hiukseni ovat
vaniljanväriset ja ne ovat täynnä klipsuja.
Salakoodimme on sormi.
Nim. Söpöliini satamasta päin

Hei sinä komea n. 21-vuotias mies isolla M:llä.
Omaat merivoimien lippiksen. Olen yrittänyt
tavoitella. Tavattaisiinko viestikeskuksen edessä
6.8.98 klo 18.00? “Mä“

Sega! Tahtoisin löytää seuraa. Jos tahdot olla
seurani, tule luokseni. “Bella Bona“

Terveisiä Markukselle ja Antille! T: Omat
kultsipuppelinne

Terkkuja Tuija Elisabethille ja Piialle!
T: Jalkaklaani

Kohopäät rules! T: Piia ja Elsa

Olen ajatellut teitä kauniit neitoset. Odotan innolla
ensitapaamistamme. T: Unelmien mies

Huomio kaikki pojat! Minä, Mössö, joka olen töissä
VJ-clubilla. Kaipaisin kipeästi poikaseuraa.

Sinä sinisilmäinen, vaaleatukkainen iltojeni ilo. Jos
tunnet vetoa käsirautojani kohtaan niin ota yhteyttä
minuun. Löydät minut ison mustan ratsuni ruorista.
Nim. Asfalttilaiva
PS. Lähdetään yhdessä vaikka ajelulle

Mitä eroa on laktoosittomalla ja maidottomalla?
Maidottomalla on nälkä.

Sulho polkemaan -vaan löytyykö tie ulos laivasta?

Jäätelö top-10

Turvan ryhmä 2 eli Nikolai Verkerk ja Helmi
Haapamäki ovat tutkineet todella tärkeää asiaa,
nimittäin jäätelömakujen suosituimmuutta. Tätä
varten haastateltiin 58 Putten kioskin asiakasta ja
tulos oli seuraava:

Minttu 13
Laku 11
Suklaa 11
Kinuski  8
Mango-Meloni  7
Muut maut saivat hajaääniä.

Putten antaman myyntitilaston kolmen kärki oli
puolestaan:

1. Minttu
2. Päärynä
3. Laku

Leirinjohtaja Punin suosikki on muuten
Rommirusina.
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