
POMOA LÄTTYYN
- Leirikisat huipentuivat 

joukkokasteluun!

KUUMA KISARAPORTTI!

Leiritirehtöörit 
hortoilivat 
väsyksissä!

VEIJARI LIIKKUU LEIRIALUEELLA



L E I R I -
K I S A T !

”Se oli todella ihanan virkistävä 
ja herättävä kokemus” toteaa 
5.leirin pomo osallistumisestaan 
ja panoksestaan kisaan Pomoa 
lättyyn. ”Mutta en ehkä kuiten-
kaan haluaisi tehdä tästä mitään 
joka-aamuista traditiota” hän 
toteaa. The Wombles eli Vompe-
lit eli 5.leiri taisteli ansiokkaasti 
sijoituksestaan kyseisessä lajis-
sa ja hävisi vain hyvin täpärästi 
voittotaiston eli pomojen kos-
teusvertailun 4.leirin Ballozala-
moille. 

4. leirin pomo kommentoi ki-
samenestystä seuraavasti; ”Ki-
samenestyksemme perustui 
loistavalle taktikoinnille ja pitkä-
jänteiselle suunnittelutyölle, joka 
alkoi heti viime vuonna hävitty-
jen leirikisojen jälkeen. Kiitosta 
täytyy antaa myös omalle lois-
tavalle leirillemme ja sen Ballo-
zalamat-kisatiimille sekä 1.leirin 
Minimonstereille loistavasta ja 
pyyteettömästä kannustuksesta.” 

Muina lajeina kisoissa oli kontakti-
toiminnan juhlavuoden kunniaksi 
pyörätuoliviesti, viittomatehtäviä 
sormiaakkosilla, rapujalkapalloa 
ja mainetta niittänyt pomoa lät-
tyyn vedensuihkutustehtävä. 

Rapujalkapallossa alaleirien kak-
sintaisteluiden voittajiksi sel-
viytyvät 1.leirin Minimonsterit, 
4.leirin Ballozalamat ja staff. 
Pyörätuoliviestin voittaja oli 4.lei-
ri, joka oli nopein ja sai saavinsa 
eniten vettä. Sormiaakkosia viit-
tomalla voittoon kiisivät 3.leirin 
Hottikset. 

Staff diskattiin tänä vuonna aino-
astaan kahdessa lajissa, pomon 
kastelussa ja sormiviittomis-
sa. Pepa-7:n saama komment-
ti nimettömänä pysyttelevältä 
huollon henkilöltä; ”Emme teh-
neet mitään väärää. Sääntöjä 
ei kerrottu meille riittävän yksi-
tyiskohtaisesti. Toimimme par-
haaksi katsomallamme tavalla ja 

Tämän vuoden leirikisalajit olivat kokonaisuudes-
saan melko kosteat ja viileähköstä vedestä pääsivät 
osalliseksi sekä kisaavat leiriläiset että kaikkien ala-
leirin pomot. 

Tässä vaiheessa viestinviejä taitaa 
olla vielä jokseenkin kuiva...

tietääksemme täysin sääntöjen 
mukaan. Emme kerta kaikkiaan 
voi keksiä pätevää syytä näille 
diskauksille.”

Palkitut:

Voittaja            4.leiri Ballozalamat
Tsemppi          1.leiri Minimonsterit
Hyvä yritys                         STAFF  



Minimonsterit palkittiin Tsemppi-palkinnolla erinomai-
sesta kannustuksesta huivin väriin katsomatta.     

Hottikset tarjosivat hurjan vastuksen koko kisan voitta-
neille Ballozalamoille.

Pomon osa on kova ja kylmä.
Tänä vuonna STAFFin suoritus hylättiin ainoastaan kah-
dessa lajissa. Kehitystä.



Viitosen kuulumisia torstain varalta
Keskiviikko valkeni kansainvälisen leirin ihmisille aurinkoise-
na ja täynnä lupauksia ihanasta päivästä täynnä uusia asioi-
ta. Joillakin leiriläisillä oli hieman väsynyt olo ja he väittivät 
että yöllä teltassa oli ollut ärsyttäviä vieraita, jotka inisivät ja 
pitivät hereillä sekä tuuppivat kylkeen. Etsinöistä huolimatta 
emme löytäneet mitään merkkejä vahingontekijöistä. Pääsim-
me kuitenkin ykkösleirille samaan naamoihimme hienot väri-
tykset ja antamaan samalla mitalla takaisin.

Ensiapua opiskeltiin koko päivä syvän hartauden vallassa, eikä 
yllättäen kylmennyt ja sateinen ilma saanut kaikkia leiriläisiä 
hurmioitumaan ensiavun kiehtovasta maailmasta. Ihmeellistä 
sinänsä. Vasta illan periaatesetti sai porukan innostumaan ja 
nosti tunnelman jo polven alapuolelle. Riehakkaasta ensim-
mäisestä saunareissusta ei raportoida vielä tässä vaiheessa, 
mutta voidaan paljastaa, että soveltuvia välineitä on ostettu 
Porista vielä eilen ja tilattu ympäri maakuntaa sekä lainattu 
muilta leiriläisiltä. Nyt alkaa saunakoulu, joten eiköhän tunnel-
ma vielä nouse ainakin lauteiden yläpintaan asti.

Koska huolto on hoitanut tähänkin asti kaiken todella loista-
vasti, viitosleiri tilaa torstaiksi kuumaa auringonpaistetta ja 
hieman lämmintä tuulta Yyterin rannalle vierailuamme var-
ten. 

Camp five news for Thursday
Wednesday morning came to the people of camp five with sun 
and promises of many new things to experience. Some of the 
campers were a bit tired and they explained that some irri-
tating creatures had tortured them and kept them avake all 
night. After a long and thorough search we found out that we 
didn’t find even a trace of anyone. Despite all we went bravely 
to the Camp one an got our faces very colourful, but we gave 
back the same.

We learned first aid for the whole day with a great peace, and 
the suddenly coldenend weather and rain didn’t get all cam-
pers such highly exited about the world of first aid. Very odd. 
Only after the culture set in the evening did campers get more 
exited and the mood got even over the knee. About the exiting 
first trip to Sauna we can not report anything yet, but some 
stuff for it has been bought from Pori, loaned from allover 
Satakunta and people on the camp. Now it is time for Sauna 
School so we believe the mood will continue rising at least to 
the level of the sauna benches.

Because support has been doing such a great job all time, 
Camp five is ordering great sunshine and litle warm wind to 
Yyteri region on thursday for our visit.  
 

CAMP 5 TARINOITA
5. LEIRIN TALES

Aleksi  -  Camp 5

D R A A M A A 
3. LEIRISSÄ

Eilen 3.leirin Hottikset olivat palomiesten opas-
tuksessa. 12-vuotias Milja Kosonen joutui onnet-
tomuuteen. Sammutusjauheen pullo oli jäykähkö. 
Milja piti kiinni letkusta, mutta letku irtosi Miljan 
kädestä. 

Letku suihkutti jauhetta Miljan päälle ja pääasias-
sa oikeaan silmään. ”Eka ajatus oli et mitä? Sitten 
vasta tajusin, et ei hitsi, mulla on sitä jauhetta 
silmässä!” Milja kertoo. 

Viiden minuutin huuhtelu ja märkä paperi silmän 
päällä paransivat koville joutuneen silmän. ”Kyllä 
sillä näkee, mut ihan hyvä, et se parani.” kom-
mentoi Milja.

     Hottikset
      

3.leiri

Kuvan sammutus ei liity jutun tapaukseen. 



Hän kertoo nähneensä eilen 
illalla erään henkilön saapuvan 
4.leirin leirialueelle reppu sul-
lottuna täyteen hyttysmyrkky-
purkkeja. Pepa-7:n ansiokkaan 
tutkimustiimin avulla tavoitim-
me kyseisen veijarin ja saimme 
haastattelun yksinoikeudella. 

Asianomainen henkilö toivoo 
pysyvänsä nimettömänä. ”Tein 
sen palkkioiden toivossa.” Teppo 
Savolainen tunnustaa; ”Minulle 
luvattiin purkeista kovempi hin-
ta kuin mitä itse maksoin. Tois-
taiseksi en tosin ole vielä saa-
nut takaisin senttiäkään, mutta 
en ole tästä huolissani. Tavoit-
teenani on näiden ensimmäisten 
ilmaisten purnukoiden avulla 
luoda kattava käyttäjäverkosto. 
Kun verkosto on luotu ja ostajien 
luottamus ja riippuvuus tuottee-
seen on saavutettu, voin myy-
dä kuljettamiani hyttysmyrkky-
purkkeja heille hyvään hintaan.” 

Aiemmin nimettömänä pysyttel-
leen veijarin suunnitelma kuu-
lostaa pirullisen nerokkaalta hä-
nen valottaessaan sen taustoja. 
”Pystyn tilaamaan kauppaani 
isoja määriä purkkeja laillisesti 

Leirialueelle on tiettävästi 
kuljetettu hyttysmyrkkyä. 
Tuntematon lähde paljastaa 
luottamuksellisesti tietonsa 
vain Pepa-7:lle.

nettohintaan ja myymään ne 
täällä hyvällä voitolla.” Lopuksi 
Teppo vielä kertoo toivovansa 
tyyntä ja puolipilvistä leirikeliä, 
jotta hyttyskanta pysyy voimis-
saan ja markkinat kukoistavat. 
Myynnin varmistamiseksi säällä 
kuin säällä hän kertoo aikovansa 
laajentaa ja ottaa myös aurinko-
voiteet valikoimiinsa. 

Tepon toimintamalli on suoraan 
suuresta maailmasta, joten sitä 
on pidettävä vähintäänkin ky-
seenalaisena, ellei peräti pa-
heksuttavana. Mikäli kyseessä 
olisi vähänkin laittomammat 
tuotteet, olisi hän todennäköi-
sesti jo elämänsä mittaisessa 
pulassa. Pepa-7:n toimitus onkin 
tarjonnut Tepolle vertaistukea ja 
keskusteluapua tästä huonosta 
tavasta eroon pääsemiseksi, ja 
uskallamme kertoa olevamme 
toiveikkaita hänen suhteensa. 
Ilmeisesti hänelle alkaa pikku-
hiljaa valjeta tekojensa raskaat 
seuraukset. Hyväuskoiset asiak-
kaat voinevat siis olla rauhassa, 
enää tämä lipeväkielinen veijari 
ei pyrkine heidän elämäänsä oh-
jailemaan.

VAIN MUUTAMAN 
PENNOSEN TÄHDEN

Yhteys katkesi 
– tirehtöörit
 kauhuissaan

Myöhään keskiviikkoiltana 
leiritirehtöörit kadottivat toi-
sensa. Ainekset paniikkiin oli-
vat jo koossa, mutta tilanne 
laukesi tirehtöörien löytäessä 
toisensa noin kahdenkymme-
nen minuutin raivokkaan et-
sinnän jälkeen.

Toinen tirehtööri oli vielä het-
ki tapahtuman jälkeen niin 
sekaisin, että luuli elävänsä 
tiistaita. Tirehtöörien mieliku-
vat tapahtumien kulusta ovat 
sekavia ja eroavat toisistaan 
melko paljon. Toinen tirehtöö-
reistä sopertelee vielä haas-
tatteluhetkelläkin vain jotain 
sekavaa rintanappikoneen 
siirtämisestä. Toinen kuvaa 
omia muistikuviaan tapah-
tumista seuraavasti; ”Lähdin 
etsimään kankaista ruokailu-
välinepussiani, koska luulin 
sen olevan hukassa. Pelkäsin 
jonkun löytävän pussukka-
ni ja kiikuttavan sen hutilus-
puuhun. Erosimme leipomon 
edessä, kun tulin takaisin, pa-
rini ei ollut enää siinä. Se oli 
kamalaa.” Pussin löytöpaik-
kaa tirehtööri ei jostain syys-
tä suostu kommentoimaan, 
liekö asiassa jotain hämärää, 
Pepa-7 selvittää asiaa.

Tirehtöörien eksymisellä toi-
sistaan on mahdollisesti hy-
vinkin kauaskantoiset seu-
raukset. Kahdenkymmenen 
minuutin erossa olo sai ti-
rehtöörit tajuamaan oman 
yksilöllisyytensä, huomaa-
maan olevansa kykeneväi-
siä toimimaan myös yksin ja 
löytämään kadoksissa olleen 
persoonallisuutensa. Tämä 
aiheuttaa ongelmia nyt, kun 
tirehtöörit ovat taas yhdessä. 
Alun jälleennäkemisen riemu 
on väistynyt karun todellisuu-
den tieltä. Tirehtöörit tavat-
tiin väittelemästä tulevasta 
ohjelmasta myöhemmin ka-
toamisiltana. Pepa-7 seuraa 
tilanteen etenemistä.


