
R E D D I E 
T A A S 
PULASSA!

5.LEIRIN POMO 
PALJASTI: ”PEL-
KÄÄN OTSANI 
MUUTTUVAN 

PUNAISEKSI!”

LEIRI KÄYNNISTYI
ÄÄNEKKÄÄSTI! !!



Leiri aloitettiin tervetulotoivotuksilla ja henkilökunnan 
sekä alaleirien pienimuotoisilla esittelyillä. Siitä jatket-
tiin sujuvasti makaronilaatikkolounaan merkeissä. Tällä 
leirillä ei nimittäin nälkäisenä tarvitse puuhailla, sillä hy-
vää ruokaa on tarjolla säännöllisin väliajoin (ja useasti). 
Tänään alaleirien ohjelmassa oli lähinnä leirialueeseen, 
omaan leiriin ja uusiin ystäviin tutustumista. Kaiken 
muun ohella valmistellaan jo innolla huomisia leirikisoja 
ja niihin tarvittavia kisavarusteita, kannustustarpeita, 
banderolleja jne. Näyttää siltä, että kisoista taas kerran 
tulee sekä suuri yleisömenestys että ikimuistoinen urhei-
lutapahtuma. 

Aika rientää aivan siivillä ja niinpä taas syödään, tällä 
kertaa pyttipannua, jotta jaksetaan vielä hetken puurtaa 
kisavalmisteluja. Illan yhteisissä alkupaloissa laulettiin, 
leikittiin ja huudettiin leirihuutoja. Huolto toi tapahtu-
maan väliaikaviihdykettä suunnittelemillaan ja esittämil-
lään mainospätkillä, joissa selvästi tuli esiin myös henki-
lökunnan taiteellinen puoli.  Jännitystä illantapahtumiin 
toi Reddie-koiran dramaattinen pelastusoperaatio miltei 
palavasta talosta, leiriläisten neuvokkaalla ja innokkaalla 
avustuksella. 

Aurinko alkaa jo laskea ja on aika suunnata katse ma-
kuupussin ja oman leirialueen sekä teltan suuntaan. Sitä 
ennen on kuitenkin hyvä saada hiukan murua rinnan alle, 
joten nautimme vielä lettuja mansikkahillolla ja köm-
mimme sitten iltapesun kautta makuupussien uumeniin. 
Ensimmäinen leiripäivä on saatettu kunniakkaasti pää-
tökseen ja on aika levätä kunnolla tulevista koitoksista 
uneksien.

Leirin johdon kommentti: ”Kaikki on pyörähtänyt hienosti 
käyntiin ja ilma on kertakaikkisen upea. On hienoa olla 
mukana tekemässä ikimuistoista leiriä, eikä leiriä olisi 
ilman loistavia leiriläisiä.”

Leiri polkaistiin käyntiin aurinkoisissa 
ja iloisissa tunnelmissa ja ilma sen 
kun lämpenee, kuten myös merivesi.

Pomon 
blickwinkelistä…

Vitsi, ihanan aurinkoisen 
ilman tilaus on onnistunut 
nappiinsa! Suojakertoimella 
30 on suojauduttu porottavaa 
ystäväämme vastaan, jottei 
hummerina tarvitse seuraavana päivänä olla. Punainen 
kyllä korostaa vihreää juu, mutta ehkä silmäni näkyvät 
ilman kirkkaan punaista otsaa!

Hattu päässä pakkasella – sääntö ei tähän ilmastoon 
kuulu, mutta hattu päähän kylläkin. Hattu tai huivi ei 
ole vain kovin muodikas päähine, mutta myös ihmeen 
hyödyllinen kapine. Monen moni päänsärky on varmasti 
vältettävissä tuon oivan vaatekappaleen avulla!

5. leirissä on saatu teltat pystyyn ja makuupussitkin 
metsästettyä hyllystä maahan, huolimatta pomon 
pitkistä piuhoista ja norsunmuistista. Maalasimme 
lippua leirikisoihin toistemme maalaamisen ohessa, 
Juhakin luonnollisesti sai hieman väriä ihoonsa, onhan 
tuo hieman kalpeahko!

From the boss’ blickwinkel…

Once the weather lords have replied to our request 
with the perfect weather! With strong sun protection 
we can prevent tomorrow’s lobster look, which is not 
in fashion this season. Yeah, red does make green 
eyes look more sparkling, but I doubt they mean a 
bright forehead!

In Finland we remember to keep a hat on during the 
winter, but now we try wake this memory up again. 
A hat or a scarf is not only in fashion, but also very 
useful. I’m sure many of those nasty head aches could 
be avoided by with this little piece of clothing!

Despite of the boss’ long wires and elephant’s memory 
all the tents are in shape and even the sleeping bags 
found from the mysterious cupboard. While painting 
each others’ we finished a flag for the Paralympics. 
Juha came to see how we progress, and got some 
colour added to his otherwise pale skin.

                   Taru W. 
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ENSIMMÄINEN LEIRI-
PÄIVÄ TAKANA



Jennaa onniteltiin syn-
tymäpäivän johdosta. 

Myös Pepa-Seiska 

LEIRIN ENSIM-
MÄINEN PÄIVÄ 
KUVIN JA 
SANOIN

Aurinkovoidetta!

Lettuja!

Yhteislaulua!
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Banderollien maalausta!

Arvoituksia!

Hengailu
a...

!

Leppäkerttuja!



Kesken kauneimman kesäillan 
leiriläisten ollessa kokoontuneina 
keskusaukiolle nauttimaan 
leirin yhteisistä alkupaloista 
alkoi yllättäen keskusaukiolle 
kerääntyä ylimääräistä savua. 
Vapepa-manageri ilmestyi 
lähes hysteerisenä kertomaan 
leiriläisille melkein syttyneestä 
tulipalosta ja kutsumaan heitä 
avuksi sen sammuttamiseen.

V a p e p a - m a n a g e r i n 
juoksennellessa edestakaisin 
voivotellen ja riipien hiuksiaan, 
muodostivat neuvokkaat 
leiriläiset nopeasti vesiketjun, 
jolla kuljettivat sammutusvettä 
melkein palavaan kohteeseen. 
Toiminta oli sekä ansiokasta 
että ripeää ja päätalossa 
melkein syttynyt tulipalo saatiin 
sammumaan. Lisävaaran tuntua 
tapahtumaan toi sammuttajille 
saapunut tieto, että talossa 
saattoi olla pelastettavia kohteita. 
Tieto lisätehtävistä ei kuitenkaan 

saanut leiriläisiä lamaantumaan, 
pikemminkin päinvastoin.
Urheasti leiriläiset syöksyivät 
sisälle päätaloon pelastamaan 
sisällä mahdollisesti olevia 
henkilöitä. Ensimmäinen 
pelastusyritys jäi ripeästä 
toiminnasta huolimatta 
tuloksettomaksi, mutta toisella 
kertaa pelastajat toivat 
mukanaan yskivän ja hiukan 
tuupertuneen oloisen Reddie-
koiran, jonka hännänpää ja turkki 
olivat aavistuksenomaisesti 
kärähtäneet. 

LEIRILÄISET NEUVOKKAINA
 - R E D D I E  P E L A S T U I
Leiriläiset osoittivat 
tänään ylivertaista 
neuvokkuutta 
pelastaessaan Reddie-
koiran melkein 
palavasta talosta.

Leiriläiset luovuttivat nopeasti 
toipuvan Reddien ammattilaisten 
hoteisiin. Lääkäriin ja 
sairaanhoitajaan tukeutuen 
hiukan pöllämystynyt mutta 
urhea Reddie poistui paikalta. 
Näin saatiin yllättäville ja 
jopa uhkaaville tapahtumille 
onnellinen loppu. ”Leiriläiset 
todella todistivat neuvokkuutensa 
tänään” toteaa leirin johto ”olen 
kaikista hyvin ylpeä.”


