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LORDI VOITTI TAAS!
Luentosali oli ääriään myöten 
täynnä, jopa kaikki seisomapai-
kat olivat varattuina, kun Pepa-
viisuedustajamme Lordi räjäytti 
pankin viisullaan Hard Rock Hal-
leluja. 

Viisut aloitti Ballozalamat upeal-
la tanssiesityksellä ja tulkinnalla 
viisusta It takes 2 to tango, Mi-
nimonsterien bändi jatkoi kappa-
leella Sata salamaa ja Hottikset 
seurasivat rivitanssiesityksellä 
ja kappaleella Tom, tom, tom. 
Viisujen välissä saimme nauttia 
huollon esittämistä mainoskat-
koista. The Womblesit jatkoivat 
upeaa viisuiltaa esittämällä kap-
paleen Bye, bye baby ja alaleirien 
esitykset kruunasi Pepapörrääjät, 
jotka esittivät oksalla istuen kap-
paleen Tipitii. 

Kermavaahtona kakun päällä oli 
Hot Staffin voittoisa esitys Hard 
rock halleluja sekä leirin johdon 
esittämä Yamma, yamma. 

Kaikki esiintyjät olivat loistavia ja 
koko viisut suuri menestys. Koska 
tahansa voisimme lähettää nämä 
mainiot muusikkomme maailmal-
le niittämään Suomelle mainetta 
ja kunniaa. Kriittisesti on kuiten-
kin suhtauduttava erään esiin-
tyjän yritykseen häikäistä yleisö 
vain hienoilla tehosteilla. Leirin 
johdon lavashow perustui lähinnä 
ylimitoitettuun pyrotekniikkaan, 
joka miltei onnistui peittämään 
alleen keskinkertaisen soittotai-
don ja onnettoman koreografian. 
Eikä esitetty viisukaan Yamma, 
yamma, onnistunut kokonaisuut-
ta pelastamaan. 

Showsta oli suunniteltu vielä 
näyttävämpää, mutta leirim-
me turvallisuus- ja pelastuspal-
veluasioiden erikoisasiantunti-
jakonsultti joutui puuttumaan 
lavashown pyrotekniseen toteu-
tukseen ja rajoittamaan tähtisä-
detikkujen määrän viidestä kol-
meen. 

Kaiken kaikkiaan Pepavision lau-
lukilpailu oli lähes Pepafestarei-
den veroinen suuri menestys ja 
veti kevyesti vertoja mille tahan-
sa suurtapahtumalle.

Pepa-Seiska kiittää esiintyjiä ja 
ennenkaikkea aivan uskomatto-
man mahtavaa yleisöä!

K I I T O S !

Lordi voitti ylivoimaisella äänimäärällä huutoäänestyksen 
ja korjasi näin koko Pepaviisujen pääpalkinnon.



Hei vaan kaikille tasapuolisesti miunkin puolesta. Leiri lähes-
tyy loppuaan, mutta onneksi jäljellä on vielä yksi ihastuttava 
yö teltassa hyttysten seurassa. Kaikki kiva ei siis suinkaan ole 
vielä ohi. 

Tänään 5.leiri tutustui maskeerauksen ihmeelliseen maailmaan. 
Pienen harjoittelun jälkeen opittuja taitoja päästiinkin todel-
la kokeilemaan aina yhtä vapaaehtoiseen 3.leiriin. Haavoihin, 
murtumiin ja ruhjeisiin löytyi onneksi apu läheltä, sillä 4.leiri 
sattui juuri sopivasti suorittamaan ensiapukurssinsa loppu-
koetta. Maskeeratut haavat saatiin siis paranemaan nopeasti 
ammattitaitoisten ihmisten käsissä. Koko päivä huipentui tie-
tenkin spektaakkelimaisiin Pepaviisuihin, joissa taidokkaat oh-
jaajat saivat kunnian esitellä kuuluja tanssi- ja laulutaitojaan.
Sääkin suosi meitä tänään. Aurinko kurkisteli välillä pilven ta-
kaa ja sateilta vältyttiin. Toivottavasti kaikki muistivat juoda 
riittävästi eikä kukaan palanut petollisessa auringonpaahtees-
sa. 5.leiri hiljentyy hiljalleen ulkomaisten vieraidemme lähti-
essä takaisin kotikonnuilleen. Hyvää matkaa heille ja hyvää 
loppuleiriä kaikille muille.

Hi to all on my behalf as well! The camp is about to end soon, 
but luckily we still have one more night to go. Among the lovely 
mosquitos! So there is something to look forward to!

Today camp 5 got to know the fascinating world of make-up. 
After a little bit of training we got to to try out our skills on 
the excited Camp 3.The wounds, fractures and other got the 
needed attention from Camp 4, who had just finished their first 
aid course. So the masquerade wounds were healed rapidly in 
professional hands. 

The day ended with a marvellous spectacle, the Pepa-visi-
on song contest, in which skilled leaders got the honour of 
presenting their well known dance and song skills. Also the 
weather was in favor of  us. The Sun was peeking us from be-
hind clouds and we were saved from rain. Hopefully everyone 
remembered to drink enough and no one got burnt in the heat. 
Camp five is gradually slowing down as our foreign friends are 
leaving back to their homes. Good journey back for them and 
happy camp ending for the rest.

CAMP 5 TARINOITA
5. LEIRIN TALES

Jenna - Camp 5

Lähes koko leiriviikon ajan on ilmassa ollut spe-
kulointia siitä, mitä on teemahuoneen lepokolosta 
kantautuva outo tuhina. 

Teemahuone sijaitsee päätalon isossa pääty-
huoneessa ja sen nurkkaan on leiriläisiä var-
ten rakennettu lepokolo, jossa on mahdollisuus 
hiukan huilata leirin tiimellyksen lomassa olevalla 
vapaa-ajalla.  Mysteeriset äänet ovat kuuluneet 
lähinnä yöaikaan, myöhään illalla tai hyvin aikai-
sin aamulla. Aamuisin on lepokolon patjoilla ollut 
havaittavissa painaumia ja siellä olevat viltit ovat 
olleet ihan kiemuralla. Äänistä on raportoitu use-
alta eri leiriltä ja niitä on kuvailtu mm. tuhinaksi, 
kuorsaukseksi ja jonkinlaiseksi örinäksi. 

Pepa-7 on nyt selvittänyt mysteerin. Lepokolo 
on toiminut leirin pomon yöpaikkana koko leirin 
ajan! ”Koti-ikävä ajoi minut tähän. Lepokolo hur-
masi minut pehmeydellään.” tunnustaa Juha eli 
pomo vaan. ”Päivät olen säilyttänyt makuupus-
siani päätalon eteisen kaapissa.” Toimitus ihmet-
telee, miksei Juha ole turvautunut Rohkeustikka-
riinsa koti-ikävän poistamiseksi tai keskustellut 
asiasta leiritirehtöörien kanssa, joiden huoneessa 
on useana yönä ollut vapaa sänky.

Todennäköisesti tähän on kuitenkin olemassa 
hyvä syy, sillä ”Pomo vaan” on tunnettu perustel-
tujen ratkaisujen mies. Eihän sitä muuten Pomok-
si pääsisikään...

LEIRIN POMO ON
NUKKUNUT KOKO 

VIIKON AJAN KAIKKI 
YÖNSÄ LEPOKOLOSSA!

LEPOKOLON 
KUMMITUS

Lepokolo.


