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INFORMAATIOKATKOS 
VAARANSI LEIRIN 

ENSIMMÄISEN 
RUOKAILUN

Leiri oli suuressa vaarassa 
kaatua heti alkumetreil-
lä rähmälleen Pastuskerin 
heinikkoon. 

Johdon ja keittiön välinen infor-
maatiokatkos oli vähällä aiheut-
taa suuren katastrofin jo ennen 
ensimmäistä ruokailua. Nälkäiset 
leiriläiset tutustuivat omaan lei-
rialueeseensa ja vatsat kurnien 
majoittautuivat telttoihinsa au-
tuaan tietämättöminä heitä uh-
kaavasta suuresta katastrofista. 
Johdon ja keittiön aikatauluissa 
havaittiin noin viidentoista mi-
nuutin ero, mikä olisi traagisesti 
myöhästyttänyt riutuvien leiri-
läisten ravinnonsaantia.

Onneksi leiriorganisaation johto-
porras huomasi kämmähdyksen-
sä ja onnistui korjaamaan asian 
ennen kuin homma pääsi täysin 
riistäytymään käsistä. Puhelimit-
se tavoitettu leirin turvapomo 
vahvistaa, että täydellisen ka-
tastrofin ainekset olivat todella 
koossa. ”Aina leirin alkuvaihees-
sa on ruoan kanssa oltava hyvin 
tarkkana. Leiriläiset eivät vielä 
ole tottuneet leirin ruokailuryt-
miin ja jotkut saattavat tuntea 
nälkää. Leirin loppuvaiheessa 
ruokailun pieni myöhästyminen 
ei enää olisi niin suuri ongelma, 
mutta että ensimmäinen…” tur-
vapomo huokaa.



CAMP 5 TARINOITA
5. LEIRIN TALES

Torstai. Leirin kolmas päivä alkoi rauhallisissa mer-
keissä kuten aiemmatkin. Päivän sana oli kuri joka 
oli selvästikin päässyt hieman löystymään. Niinpä 
herätys suoritettiin tasan klo. 8:15 jonka jälkeen 
pepamaisella järjestelmällisyydellä hoidimme aa-
mutoimet auringon jo mukavasti lämmittäen. 

Tasan klo.9:30 linja-auto lähti siirtämään ryh-
määmme ( 4 ja 5 leiri) kohti Yyterin kuohuavia 
hiekkarantoja. Tuuli oli melko hyytävä, mutta hy-
vinkin otollinen leijan lennätykseen. Taisivat Eliisa 
ja Teppo rikkoa jonkin sortin korkeusennätyksenkin 
siinä lajissa. Makoisaa ruokaa oli tarjolla ja poikien 
ottaessa mittaa toisistaan muun muassa rugbyssä 
tytöt paistattelivat päivää ja ruskettivat/kärvensi-
vät kurvejaan. 

Hyvinkin tarkkaan klo. 12:00 lähdimme siirtymä-
taipaleelle jonka kohteena oli tuulimyllypuiston info 
ja tiedotuskeskus, joka yllätys olikin juuri tänään 
suljettu. Lannistumaton porukkamme saikin tästä 
vain lisää virtaa ja niinpä niin tytöt kuin pojatkin 
pelasivat ja kirmasit pitkin parkkipaikkaa erilais-
ten pelien siivittämänä, kuin nuoret gasellit aamu-
aurinkoisella niityllä.

Olimme sopineet tapaamisen pelastuslaitoksen öl-
jyntorjuntakaluston hangaariin. Pojat tässä tapauk-
sessa miehet olivatkin esimerkillisesti juuri ajallaan 
paikalla ja näinpä meidän tiukkaakin tiukempi ai-
kataulu piti vieläkin kutinsa. Suurin osa porukasta 
uskaltautuikin Laurin veneen kyytiin joka antoikin 
melkoisen rankkaa vauhtia. Näistä jännittävistä ja 
henkeäsalpaavista tapahtumista ehjinä selvinnei-
nä haimmekin lisää adrenaliinia savusukelluksen 
tiimoilta. Tämän haipinkin energinen porukkamme 
imaisikin kuin kiukkuinen sääskiparvi leiriläisen. 
Niinpä koitimme tyydyttää ryhmämme tiedonjanon 
jopa öljyntorjuntatehtävällä ja erityistä tarkkaavai-
suutta vaativassa lentoetsintätehtävässä. Lentokeli 
oli kuulemma hieman turbulenssinen ja lentäjä pe-
lottava, mutta onneksi laskuvarjot pysyivät avaa-
mattomina paikoillaan. Kiitokset lentäjälle. 

Ehtoolla paistoimme tikkupullia (osa kärvensi) ja 
kaikki söivät itsensä kylläisiksi. Lopuksi Mirva lau-
laa lirautti sellaiset viisut että porukan oli parempi 
painua pehkuihin odottamaan uutta aurinkoista, 
jännittävää ja toiminnan täyteistä päivää.

Thursday. The camp’s third day started in peace, 
just like before. Today’s thing was discipline, which 
obviously had been lost for a while. At 8.15am, 
sharp, the wake-up call was called and morning 
chores were completed with pepa-like logic while 
the sun was starting to shine. 

At 9.30, sharp, our group started its journey to-
ward the Yyteri beach together with Camp 4. The 
wind was chilly, but it was perfect for kite flying. 
Eliisa and Teppo probably broke the height record 
in that sport. Lunch in picnic style was delicious! 
While the guys were competing in rugby the girls 
tanned their still white limbs.

Around sharp-ish noon we took off from Yyteri and 
travelled to the wind mills where we were supposed 
to visit the information centre. Unfortunately the 
centre decided to be closed today! However our 
never-tired group got even more excited and boys 
as well as girls ran around the parking lot being 
dragons, princesses and lots of other characters.

We’d made an appointment with the rescue 
department’s oil-spillage team. The team was the-
re on time, so our strict schedule was not ruined by 
external factors. Most of us got a ride on Lauri, and 
what a ride that was!

After coming back to Pastuskeri we continued with a 
breath-taking smoke-diving session and tried some 
of the skill learnt earlier by trying actual oil-spillage 
situations. After that we got up in the air and tried 
out our eyes with an aeroplane search and rescue 
mission. Flying weather was quite turbulence-ish 
and pilot slightly scary, but luckily no one had to try 
out their parachutes. Thank you, pilot.

In the evening we made (or roasted) a whole load 
of stick buns. After eating enough Mirva sang a 
couple of songs with us. It would’ve been easy to 
continue to the wee hours, but tomorrow will be at 
least just as sunny, exciting and active day as to-
day was, so it was better to crawl into our sleeping 
bags.

Jyrki - Camp 5



4.leirimme sai mukavaa, kansainvälistä 
seuraa 5.leiristä, kun suuntasimme yh-
teiselle retkelle Yyterin hiekoille. Bussi 
tuli noutamaan meidät leirin portilta ja 
leiriläiset ohjaajineen olivat sisällä tuossa 
tuokiossa. Matka taittui nopeasti ja pian 
olimme perillä. Yhteisvoimin kannoimme 
mehut ja huovat dyynien keskelle.

Muutaman tunnin aikana ehdittiin etenkin 
lennättää leijaa. Leija kiisi kotkan lailla 
korkealla taivaalla aurinkoa lähennellen. 
Auringonpalvojajoukosta kommentoitiin-
kin jälkikäteen, että rusketuksesta tuli 
tämän johdosta epätasainen ja, että se-
lässä olisi näkynyt leijan ääriviivoja. Len-
nätyksen päätteeksi taivaan kotkamme 
syöksyi nokka edellä uimaan.

Auringon hehkuessa taivaalla, kuumal-
la hiekalla pelattiin mm. jalkapalloa se-
kajoukkuein, ohjaajat vastaan leiriläi-
set. Silminnäkijät kuitenkin huomasivat, 
kuinka ohjaajat ylipuhuivat italialaisen 
tehopakin puolelleen. Otteluiden tulokset 
jäivät epäselväksi, mutta tärkeintä olikin 
yhdessä tekemisen riemu. 

Ballozalamien ja 
Wompelien yhteinen 
aamupäivä Yyterissä

Jälkeenpäin rannalla liikkui hiekan peittämiä leiriläisiä ja oh-
jaajia. Etenkin ohjaajat olivat hiekan peitossa, koska he oli-
vat yrittäneet lähes epätoivoisesti ja itsensä likoon laittaen 
väistellä leiriläisten taitavia harhautuksia joutuen auraamaan 
hiekkaa tieltään.

Joukosta löytyi myös eräitä uhkarohkeita mieshenkilöitä. He 
pulahtivat hiekan keskeltä löytyneisiin lätäköihin sillä seura-
uksella, että uimahousut olivat vähällä jäädä pohjaan. Ret-
ken lopuksi saatiin nauttia, keittiön ja huollon saumattomalla 
yhteistyöllä meille tehtyä ja toimitettua ruokaa, kateellisten 
ohikulkijoiden pyyhkiessä kuolaa suupielistään.

Matkalla takaisin leirialueelle jätimme Vompelit Reposaaren 
tuulipuistoon ja jatkoimme itse takaisin Koivuniemeen opet-
telemaan ensiapua.

    Eliisa Martelius – 4.leirin pomo

”Törmäsimme Ranta-Lateen!”

Haastattelussa 3.leiriläisiä ja aiheena 
edelliset leirit.

Onko leiri vuosien varrella muuttunut ja 
jos on niin miten?
”On. Ohjaajia on melkein kaikki ihan 
uusii” vastaa Milla Miettinen.
”Vähän vaativampi taso ehkä, ei mitään 
isoa” kertoo 13-vuotias Jenna Laakso-
nen.
”No, nyt kun siirryin 3.leiriin, ni ohjel-
maa on paljon enemmän. Ohjaajatkin 
vaihtuu nopeesti” Ella Väre kertoo.
”Jutut muuttuu, samoin kaverit” Leena 
Hämäläinen kommentoi.
”Ei se niin kauheesti oo” sanoo Tero 
Palonen.
Tästä voi vetää johtopäätöksen: Bigpepa 
on ehdottomasti kesän ykkösjuttu.
	 	 	
	 	 	 Milja	Kosonen	 	
	 	 	 3.leiri	Hottikset

Hottikset	muistelee K A L K K I P A P E R I T

Taustaa; Huolto lähti kaupunkiin ostamaan käsipaperia vessoi-
hin, kalkkia ulkohuusseihin ja muuta tarvittavaa sälää… Seuraava 
keskustelu käytiin Virve-puhelimien välityksellä:

- Mä olen nyt täällä kaupassa. Täällä on sellasia 10 kilon säkke-
jä… 
- Otat sitä, mikä on kilohinnaltaan halvinta. Onko siinä säkissä 
sellasia pienempiä pakkauksia sisällä, vain onko se ihan irtotava-
raa?
- Tää on tällainen yksi iso kymmenen kilon säkki, tää on halvin, 
7,50 euroa säkki.
- Joo-o, mut onko siinä jotain erillisiä pakkauksia sisällä siinä 
säkissä?
- Ei, tämä on vaan tällainen iso säkki…
- No, käy kysymässä onko niillä sellaisia säkkejä, joissa olisi pie-
nempiä pakkauksia sisällä.

Hetken kuluttua:
- Ei, niillä on vaan tällasia ja tää on kaikkein halvin.
- No, ota sit sellanen. Onhan ne sellasia yksittäisiä käsipapereita 
eikä mitään rullatavaraa? Me siis tarvitaan sellasta käsipaperia, 
jota voi laittaa niihin käsipaperitelineisiin esim. vessoihin…
- …?... Eiku siis tota, mä olen nyt vasta täällä rautakaupassa os-
tamassa sitä kalkkia niihin ulkovessoihin…


