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KEITTIÖVÄLINEET 
 
Alfa-keitin, 6 kpl 
 
Puilla toimiva kaikkien soppatykkien "äiti". Keitin on itsenäisyytemme alkuajoilta, mutta edelleen aktiivi-
sessa käytössä. 
 
Alfa-keitin 50 Paino 85 kiloa, sisäkattila 50 litraa, ulkokattila 85 litraa, haudevesitila 43,3 litraa.  
Alfa-keitin 75 Paino 105 kiloa, sisäkattila 75 litraa, ulkokattila 130 litraa, haudevesitila 58,5 litraa. 
 
Kattiloita käytetään yleensä sisäkkäin, jolloin lämmönsiirtonesteenä kattiloiden välissä on vesi. Tällä voi 
muonittaa 200-300 henkeä kattiloiden käyttötavasta riippuen. Keitintä voi kuljettaa pakettiautossa tai 
peräkärryssä 
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Alfakeittimeen sopiva nestekaasupoltin, 2 kpl 

 
Alfakeitintä (soppatykki)  voidaan lämmittää kaasulla nestekaasupolttimen avulla. 
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Jakkarakeitin (toimii kaasulla), 10 kpl 

 

Rengaspoltin jakkaralla, teho 7,5 kW.  
Varustettu liekinvarmistimella.  
Polttimen Ø 17,5 cm, jakkaran mitat: 55 x 40 cm. 
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Kaasupullo 11kg (kaasupullot ovat tyhjiä), 10 kpl 

 
Asiakas täyttää itse pullon. 
Säästää panttipullon hinnan, kun menee vaihtamaan täysinäiseen. 
Perus standardi suutinpää pullossa. 
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Kahvipannu, 6 kpl 

 
Kahvipannut ovat teräksisiä. 
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Kattilat, 18 kpl 
 
Teräskattiloita erikokoisia esimerkiksi: 
 

- 12 litraa 
- 15 litraa 
- 20 litraa 
- 35 litraa 
- 36 litraa 

 
Myös muita kokoja esim. 4 litraa 
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Kauha, 25 kpl 
 
 
Kauhat ovat teräksisiä ja eri kokoja löytyy. 
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Kylmälaukku (oranssi),  4 kpl 
 
 
Muovisia ja kestäviä kylmälaukkuja mitoiltaan  
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Muurinpohjapannu, 7 kpl 

 
Muurinpohjapannut ovat valurautaisia halkaisijaltaan 47 cm. 
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Nuotioräiskälepannu, 15 kpl 
 
Nuotioräiskälepannun halkaisija on 22 cm. 
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Paellapannu, 13 kpl 

 
Paellapannuja on halkaisijaltaan 59 cm ja 67 cm. 
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Paistinpannu, 6 kpl 

 
Paistinpannut ovat valurautaisia halkaisijaltaan 28cm.  
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Pumpputermoskannu 3 litraa, 7 kpl 
 
 
Pumpputermoskannun sisäosa ruostumatonta terästä. 
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Puumela, 10 kpl 
 
 
Puumeloja ruuan sekoittamiseen. 
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Ruokapakki, 18 kpl 
 
 
Ruuan ja juoman nauttimiseen leiri olosuhteissa. 
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Siivilä, 5 kpl 
 
 
Siivilät ovat halkaisijaltaan 23cm. 
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Teräsämpäri, 6 kpl 
 
 
Ämpärit ruostumatonta terästä joista kaksi isompaa 15 litraa ja muut neljä noin 10 litraa. 
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Teuvan defence FC75 keitin, 4 kpl 
 
 
Kevyt ja erittäin helposti liikuteltava keitin ruoan valmistukseen 
maastossa - kaikissa olosuhteissa. 
 
Malli on rakenteeltaan kestävä ja lähes täysin huoltovapaa, mate-
riaali on helppohoitoinen ruostumaton teräs.  
 
75 litrainen keitin muonittaa aina 200 henkeen asti.  
Vakiopolttoaine keittimessä on kaasu, joka tekee keittämisestä 
entistä helpompaa, sillä oikean lämpötilan ylläpitäminen on on-
gelmatonta.  
 
Keittimessä on jäätymätön haudeneste, joka ei myöskään pala ja 
on myrkytön.  
 
75 litrainen keitin on kätevästi kipattavissa, puhdistamisen helpot-
tamiseksi.  
 
Lisäksi mallissa on jalusta, jossa on pyörät sekä sukset. Jalustan 
ansiosta keittimen siirtäminen käy vaivatta yhden henkilön voimin. 
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Teuvan nestekaasugrilli, 7 kpl 
 
Grilli täyttää vaaditut EU-normit, josta on merkkinä CE-
hyväksyntä.  
 
Grillin käyttö on hyvin yksinkertaista. Sytyttäminen tapahtuu 
kätevästi sisäänrakennetulla piezo-sytyttimellä. Tehon säädin 
on helppokäyttöinen ja säätöalue on laaja. Tarvittaessa grillin 
toisen poltinputken voi kytkeä pois päältä kaasun säästämisek-
si, esim. silloin kun grillattavaa on vähemmän. Grilli on riittä-
vän tehokas ja hyötysuhteeltaan erinomainen.  
 
Puhdistus käy vaivattomasti, koska ritilät ja poltinputket on 
helppo irrottaa. Tämän jälkeen kaikki osat voidaan puhdistaa 
kätevästi. Puhdistusta helpottaa entisestään irralliset rasva-
kaukalot. 
 
Likaisena palautetusta grillistä veloitamme 50 euroa. 
 

 

Teuvan-nestekaasugrillin teknisiä tietoja  

Mitat 

Korkeus: 900 mm jalat kiinnittettyi-
nä, 225 mm ilman jalkoja 

Pituus: 1370 mm 

Leveys: 525 mm 

Grillausalue: 500 x 1050 mm, varustettu 
2 rst ritilällä 

Paino: noin 20 kg ilman kaasupul-
loa 

Materiaali ruostumatonta terästä, poltinputket terästä.  
Jalat (rst) irrotettavat, mahtuvat grillin sisään kuljetuksen ajaksi.  
Toimii matalapaineisella kaasulla, tarvitsee pulloventtiilin ja kaasupullon.  
Teho n. 20 kW, kaasunkulutus täydellä teholla n. 1,5 kg/h.  
Varustettu piezosähköisellä sytyttimellä, pilottiliekillä ja liekinvarmistimella sekä grillin yhteyteen sijoite-
tulla säätölaitteella.  
Säätölaite ohjaa poltinputkille menevää kaasunvirtausta sekä pilottipoltinta. Toisen poltinputken sulku-
venttiili mahdollistaa käytön myös yhdellä poltinputkella, jolloin toinen puoli grillistä on hyvä "varastoti-
la" valmiiksi kuumille tuotteille.  
Säätölaitteet mahdollistavat seuraavat käyttötilat: pilottiliekki, yksi tai kaksi poltinputkea käytössä. Sää-
timissä portaaton tehonsäätö pääpolttimille.  
Poltinputket on helppo irrottaa paikaltaan ilman työkaluja. Poltinputkien poiston jälkeen koko grillilaatik-
ko on avoin ja siten helposti puhdistettavissa. Poltinputket voidaan puhdistaa myös sisältä. Rasvakauka-
lot voidaan pestä erikseen.  
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Trangia, 10 kpl 
 
Trangiassa on spriipoltin joka asetetaan kootun keittimen pohjalle, keittimen tuulisuojassa olevien reikien kautta 
tuuli aiheuttaa vedon polttimelle. Vetoa säädetään kääntämällä rei'itettyä osaa tuulta kohden tai siitä sivuun. 
Polttimessa voidaan käyttää monia erilaisia alkoholipolttoaineita, mutta suomessa yleisesti saatavien spriipoltto-
aineiden tuotemerkit ovat Sinol ja Marinol. Marinol nokeaa vähemmän palaessaan, mutta on kalliimpaa. Spriipol-
tin heikentää joiltain osin keittimen käyttöominaisuuksia, koska syttyminen ja lämpeneminen on hitaampaa kyl-
mällä ilmalla, pakkasella jopa vaikeaa. 
 

 Spriipoltin 
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Vispilä, 8 kpl 
 
 
Vispilä eri kokoja  
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TELTAT 
 
Kupoliteltta (3 henkilölle), 12 kpl 
 
 
Helppo pystyttää. Kaksinkertainen rakenne vedenpitävällä polyamidi- kankaalla sekä lasikuitukaarilla. Pohja kes-
tävää nailonia. 
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Kymppiteltta, 30 kpl 
 

 
Kymppiteltta 
 
Armeijasta tuttu sissiteltta. Reilu ja viihtyisä majapaikka 10 hengelle, joka on varustettu savutorven aukolla.  
 
- Vahvistetut kulmat 
- Oviaukossa tuplakangas 
- Kattosaumat vesitiiviit 
- Materiaalina homesuojattua ja palokyllästettyä puuvillapolyesteriä 
- Paino 13 kg  
- korkein kohta 190 cm 
- Räystäskorkeus 100 cm 
- Halkaisija 400 cm 
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Laavu kepilliset, 8 kpl 
 
Halti Laavu Pro on erälaavu, jossa on umpipohja sekä suuri verkkoetuseinä. Etuseinä on suljettavissa eril-
lisellä oviläpällä jolloin saadaan hyttystiivis rakenne.  
 

• Mukana maakiilat ja kiinnitysnarut. 
• Paino 2.20 kg 
• Sisämitat 185 x 220 x 130/70 cm 
• Pakkauskoko 20 x 55 cm 
• Pintamateriaali Hopeoitu polyesteri vedenpitävyys 2000 mm, teipatut sauma 

 
 

                                       
                                                                                     
Kuvassa etuseinä/katos on rullattu 
kokoon oven yläpuolelle. 
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Maavaate, 131 kpl                                                 
 
Telttojen alla käytettäviä maavaatteita eri kokoja.  
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Niger-teltta, 68 kpl 
 

Niger on leirikäyttöön soveltuva 6 - 8 hengen talomallinen teltta, jossa sisällä seisomakorkeus.  

Yksi yleisimmistä leiriteltoista. 

• oviaukot kummassakin päässä telttaa, ovissa narulukot.  
• Pääsalot ja kuljetuspussi sisältyvät hintaan 
• pohja-ala n. 300 x 220 cm, korkeus n. 190 cm, paino n. 10 kg 
• ilman pohjaa  

 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
  



29  22.4.2015 JHN 
 
Näyttelyteltta, 3 kpl 
 
 
Näyttelyteltan koko 4x4 metriä. Runkoputket palautetaan samalla tavalla niputettuina kun ne ovat teltan luovu-
tushetkellä. 
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Sa-teltta (puolijoukkueteltta), 10 kpl  

 
SA-teltta; puolijoukkueteltta 10-20 hengelle.  
 
Mukavat ja reilut tilat eräporukoille, partiolaisille tai muuten vain ystävien kesken.  
Varustettu savutorven aukolla. 
  
- Telttapussi kiinteänä osana telttaa 
- Vahvistetut kulmat 
- Oviaukossa tuplakangas 
- Kattosaumat vesitiiviit 
- Materiaalina homesuojattua ja palokyllästettyä puuvillapolyesteriä 
- pohjapinta-ala 21 m2 
 
- Paino 24 kg  
- korkein kohta 285 cm 
- Räystäskorkeus 110 cm 
- Halkaisija 500 cm 
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Saunateltta, 2 kpl 
 
Savotan Pieni saunateltta on suunniteltu 3-5 hengelle, joten se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi perheen vene-
retkelle mukaan otettavaksi. Se on helppo pystyttää mihin vain ja milloin vain, joten sen avulla on helppo päästä 
kokemaan luonnon keskellä saunomiseen elämys. 
 
Materiaali: seinä (palosuojaamatonta polyesteriä), katto (homesuojattu ja palokyllästetty puuvillapolyesteri) 
Pohjan halkaisija: 250 cm 
Korkein kohta: 200 cm 
Räystäskorkeus: 140 cm 
Paino: noin 6 kg 
Tila: 3 - 5 hengelle 
 
 

 
 
 
 
 
Kiviritilä joka takaa kivien pysymisen paikoillaan, joten voit käyttää kamiinaa kiukaana. 
Huom! LAINATAAN ILMAN KIVIÄ. 
 
 

 
 
                                                   
Kamiina tuo lämpöä telttoihin ja kiviritilän avulla kamiina toimii myös kiukaana saunateltassa. Kamiina soveltuu 
erinomaisesti myös ruuanlaittoon ja sen päällä on todella helppo keittää esimerkiksi kahvit. Kamiinan mukana 
tulee 7-osainen savutorvi, joka kuljetettaessa kulkee kätevästi kamiinan sisällä. 
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Telttakamiina, 22 kpl 
 
       
Telttakamiina suorakaide 
 
Ns. sammakkomallinen telttakamiina, joka on valmis-
tettu 2 mm teräslevystä ja kansi 3 mm levystä. Kätevä 
kuljettaa, sillä mukana tulevat 7 savutorvea mahtuvat 
kamiinan sisään. Savutorven kokonaispituus 251 cm, 
josta n. 14 cm on kipinäsuojaa. 
 

• Kamiinan laaja päällinen tarjoaa hyvän mahdol-
lisuuden ruoanlaittoon.  

• Kamiinan lämmitystä helpottavat valurauta-
arina ja vetoluukku.  

• Kääntyvät ja irrotettavat jalat. 
 
 
 
 
                  
 
 
 
Telttakamiina pyöreä  
 
Pystyssä seisova telttakamiina SA-20 telttaan ja kymppitelttaan. 
Kamiinassa kiinteät jalat jotka kuvasta puuttuu.  
 

• Kamiinan korkeus noin 80 cm 
• Kamiinan halkaisija 31 cm 
• Mukana savutorvet, jotka pakkautuvat kamiinan sisään 

  

http://media.scandinavianoutdoorstore.com/sos/productimages/kaminaSavotta.jpg
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MUUT TARVIKKEET 
 
 
Frisbeegolf, 5 kpl 
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Harava, 37 kpl  
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Kaira, 3 kpl 
 
Kairan saa taitettua kuljetusta varten. 
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Karttalaukku, 5 kpl 
 
 
Kestäviä muovipintaisia karttalaukkuja. 
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Kenttälapio, 2 kpl 
 
 
Armeijan malli Fiskars SA-kenttälapio. Kokoontaitettavana soveltuu erinomaisesti retkikäyttöön. Mukana Cordu-
rakankainen suojakotelo, jonka avulla lapion saa kätevästi vyölle tai reppuun.  
 

• Koko kuljetuskoossa n. 16,5x24x6 cm 
• Paino n. 1,13 kg 
• Pituus käyttökunnossa n. 59 cm        
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Kirves, 6 kpl 
 
Fiskarsin kirveitä. 
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Kompassi, 7 kpl 
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Lapio, 2 kpl  
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Lumikenkä, 5 kpl 
 
 
Atlas 825 (25") 
Painoluokka 54-91 kg 
Pituus 640 mm 
Paino 1,82 kg/pari 
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Petangue peli, 2 kpl 

Petanque Sääntölyhennelmä 

Pelivälineet: Metalliset kuulat, joiden läpimitta on 70,5 - 80 mm ja paino 650 - 800 g. Puinen maalipallo 
(snadi), jonka halkaisija on 29 - 31 mm. Pelialusta voi olla millainen tahansa, suositeltavin on melko ta-
sainen hiekkakenttä, kooltaan vähintään 3 x 12 m.  

Peliä pelataan kahdella 1 - 3 -henkisellä joukkueella:  
- Singeli; joukkueissa on yksi pelaaja, 3 kuulaa / pelaaja.  
- Duppeli; joukkueissa on kaksi pelaajaa, 3 kuulaa / pelaaja.  
- Trippeli; joukkueissa on kolme pelaajaa, 2 kuulaa / pelaaja.  

Aloittava joukkue valitaan arvalla, minkä jälkeen aloittaja piirtää aloituskohtaan hiekkaan ympyrän, hal-
kaisijaltaan 35 - 50 cm ja heittää snadin 6 - 10 metrin päähän ympyrästä. Snadin on jäätävä vähintään 1 
m:n päähän kaikenlaisista esteistä. Seuraavaksi aloittajajoukkue heittää ensimmäisen kuulansa yrittäen 
saada sen mahdollisimman lähelle snadia. Kuula saa myös osua snadiin ja jopa siirtää sen eri paikkaan. 
Heittäjän on seistävä ympyrän sisällä molemmat jalat maassa, kunnes kuula on koskettanut maata.  

Seuraavaksi heittää vastapuolen joukkueen joku pelaaja yrittäen saada oman kuulansa lähemmäksi sna-
dia, kuin vastustajan kuula. Kuulat saavat osua toisiinsa, joten heittäjä voi myös "kilkata" tai "ampua" 
vastapuolen kuulan kauemmaksi snadista. Joukkue heittää niin kauan, kunnes saa oman kuulansa lä-
hemmäksi snadia, kuin vastustajan lähin kuula. Heittovuoro on siis aina sillä joukkueella, kumman kuula 
ei ole lähimpänä snadia.  

Kun toisen joukkueen kaikki kuulat on käytetty, heittää vastustaja jäljellä olevat kuulansa. Pelialueen 
reunaan osuneet ja ulkopuolelle menneet kuulat ovat "kuolleita" eli pois pelistä. Jos snadi kuolee ja vain 
toisella joukkueella on kuulia heittämättä, saa joukkue yhtä monta pistettä kuin kuulia on jäljellä, muu-
toin kierros hylätään.  

Kun kaikki kuulat on heitetty, lasketaan pisteet. Pisteet saa joukkue, kumman kuula on lähimpänä sna-
dia. Joukkue saa niin monta pistettä, kuin heidän kuuliaan on lähimpänä snadia.  

Pisteet saanut joukkue aloittaa seuraavan heittokierroksen siltä paikalta, mihin edellinen kierros päättyi. 
Peli jatkuu niin kauan, kunnes toinen joukkue saa 13 pistettä ja voittaa pelin.  

Esimerkkipeli: 

 

Snadia lähimpänä on tumman joukkueen kaksi kuulaa. Vaalean joukkueen lähin kuula on vasta kolman-
tena. Täten tumma joukkue saa kaksi pistettä, vaalea ei yhtään.  
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Retkiluistimet, 5 kpl 
 
Lähes kaikille tukeville jalkineille sopivat Lundhags Multi– retkiluistimet. Luistimien siteissä jalkineen koon mukaan 
säädettävät etu- ja takakappaleet. Helposti kiristettävät/avattavat nailonsiteet räikkäkiristimillä pitävät kengän ja 
kantapään tukevasti paikallaan. Terä ja profiili karkaistua ja ruostumatonta Sandvik-terästä. Vääntöjäykkä T-
profiili jossa kiskoura. Nailonsiteet, jossa pumppusoljet vaellusjalkineisiin. 
 

• Paino n. 1340 g /pari (50 cm) 
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Rinkka, 15 kpl 
 
Rinkkoja on eri kokoja 50 – 75 litran välillä. 
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Rinkka Haglöfs Sumo 75, 2 kpl 

 
      

Haglöfs Sumo 75 on Haglöfsin vaellusrinkkojen lippulaivamalli.  

• Tarranauhalla portaattomasti säädettävä Contact™ PRO Adjustable System -kantojärjestelmä 
• Leveät ja paksut kantoviillekkeet 
• Alumiinituet auttavat kantamaan rinkan painon lantiovyöllä 
• Selkälevyssä kaksinkertaiset alumiinikiskot 
• Lantiovyössä ns. Pivot- rakenne  
• Kantajan päälle on jätetty runsaasti liikkumavaraa 
• Tilava etutasku roisketiiviillä vetoketjulla 
• Sivupaneelissa vetoketjullinen pakkausaukko 
• Sivutaskut molemmin puolin rinkkaa 
• Pääosasto voidaan jakaa väliseinällä kahtia 
• Läppätaskun voi irrottaa ja ottaa esim. päiväretkellä käyttöön vyötärölaukkuna 
• Juomapussiyhteensopiva: sisällä on tasku pussille ja olkahihnoissa letkunpidikkeet 
• Jäähakku- ja vaellussauvakiinnikkeet 
• Kantokahvat edessä ja takana 
• Helposti avattava lumilukko 
• Lantiovyössä valmiit hinauslenkit ahkiolle 
• Heijastavia printtejä ja yksityiskohtia

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läppäasu vyölaukkuna.  
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Rintanappikone, 3 kpl 
 
 
Puoliautomaattinen nappikone 59mm Ø, 1 kpl 

 
 
 
 

Rintanappikone Button Boy 59mm Ø, 1 kpl  
ja 38mm Ø, 1 kpl 
 

 

 
 
Rintanappiaihiot: 
 

• 59 mm Ø ja 38 mm Ø 
• Pussissa 50kpl, hintaan 14 € 
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Saha, 20 kpl 
 
Sahoja on kolmea erikokoa. 
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Talikko, 9 kpl 
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