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Tervehdys!

Tervetuloa Lupolle!
Luet Lupon virallista leirilehteä 
JOIKUa.
Lehti ilmestyy joka toisena päivänä 
seuraavalla aikataululla:

keskiviikko 2.8.
perjantai 4.8.

sunnuntai 6.8.
tiistai 8.8.

torstai 10.8.
Torstaina kotiinlähtöpäivänä lehteä 
jaetaan busseissa.

Paperiversion lisäksi julkaisemme 
lehden netissä kotiväen iloksi ja lisäksi 
netissä pidetään päiväkirjaa, jota voit 
käydä leirin jälkeen lueskelemassa.

Toivotamme luppoisaa leiriä kaikille!

Joikuilijat

Heippa!
Siitä on yli vuosi, kun is-

tuimme ensimmäisen kerran 
alas miettimään Luppoa. Siinä 
vaiheessa leirille oli jo valittu nimi 
ja Tea valittu leirinjohtajaksi, Hanna 
leirin varajohtajaksi ja Helena 
alaleirivastaavaksi. Istuimme kolmisin 
aurinkoisessa säässä Kaivopuistossa 
ja pohdimme leiriorganisaation 
rakennetta. Ilta vierähti nopeasti ja 
tuntui ettemme saaneet juurikaan 
mitään aikaiseksi. Tuolloin käyn-
nistimme kuitenkin epävirallisesti 
Luppo-leirin suunnittelun ja jär-
jestelyt. Ensimmäisen kokouksen 
jälkeen kokouksia alkoi olla kokoajan 
tihenevään tahtiin ja leiriä tekemään 
saatiin pikkuhiljaa muitakin tekijöitä. 
Olemme siis tehneet leiriä nyt 
enemmän ja vähemmän tiivisti vuoden 
ajan. 

Leirin tekeminen on ollut 
hauskaa, uuvuttavaa, opettavaista, 
mielenkiintoista, haastavaa, yllä-
tyksellistä ja toisinaan myös raskasta. 
Haasteita leirin tekemiseen on 
tuonut myös meidän keskinäisessä 
tiedonkulussamme toisinaan olleet 
ongelmat… Erään kerran Tea lähetti 
Hannalle sähköpostia, jossa kaikkien 
”ääkkösten” tilalla oli vain tyhjä väli. 
Tuon tekstin lukeminen oli hieman 
hankalaa, mutta onneksi viesti meni 
silti perille. Alla on pätkä tuosta 
tekstistä. Saatko sinä selvää, mitä Tea 
halusi sanoa? ”T m  on varmasti sulle 
itsest  n selv  , mutta voisitko ottaa 
mukaan my s logot ja muut jutut n pp 
r sti tikulle? Toinen p  pyynt ni olisi, 
ett  voisitko jo t n  n l hett   mulle 
projektisuunnitelman uuden version.” 

Piristystä leirin tekemiseen toi myös 
Hannan matkapuhelimen käyttöön 
liittyneet uudet ”kokeilut”. Luppo-
asioita puhelimessa käsitellessämme 

Hanna ihmetteli, miksi puhelimesta 
kuuluu ”piippailua” ja epäili Tean 
kenties pelaavan jotain videopeliä 
samalla kun puhuu puhelimessa. 
Puhelumme loputtua Hanna havaitsi 
epähuomiossa nauhoittaneensa 3 
minuutin pätkän keskustelua. Tässä 
on teillekin pieni havaintonäyte, 
minkälaisia asioita leirinjohtajat 
ovat keskustelleet puhelimessa: 
”Tiesitkö, että 400 on ilmoittautunut 
vierailupäivään? En. Joo, 400 on 
ilmoittautunut vierailupäivään ja 120 
sudenpennulta puuttuu tieto miten he 
menevät kotiin…” Keskustelumme 
eivät siis viime aikoina ole olleet 
kovinkaan mielenkiintoisia, mutta 
niiden aikana on vaihdettu paljon 
tärkeää tietoa leirin onnistumisen 
varmistamiseksi. 

Leiriä edeltäneen viikon 
lähestulkoon asuimme Pääkau-
punkiseudun Partiolaisten toimistolla. 
Istuimme monta tuntia päivässä 

pienessä ikkunattomassa huoneessa 
ja teimme päivittäin erilaisia listoja, 
suunnitelmia, raportteja ja muita 
vastaavia asiakirjoja leiriin liittyen. 
Tean puhelin soi viiden minuutin 
välein ja käytössämme oli jatkuvasti 
kolme tietokonetta, joista kahdessa 
oli koko ajan auki internet-yhteys ja 
sähköposti. 

On siis ihanaa kun leiri vihdoin 
alkoi: voimme tepastella paljain 
jaloin leirin kangasmetsässä ja 
hiekkarannalla, uida meressä ja 
saunoa, nauttia auringonpaisteesta ja 
virkistävästä merituulesta sekä juosta, 
leikkiä ja nauraa yhdessä teidän 
kanssanne. Ilontäyteistä Luppo-aikaa 
toivottavat vuoden leiriä odotelleet:

Tea ja Hanna

Sunnuntaista tiistai-iltaan leirialueelta 
kuului tasainen naulan nakutus ja saho-
jen suhina kun reippaat raksalaiset loih-
tivat tyhjälle leirialueelle kaikki tarpeel-
liset rakennelmat. Ensin oli vain kasa 
rakennustarpeita, pressuja ja työkaluja, 
ja lopputuloksena oli leiriportti, keittiö 
“Muonio”, ohjelmalava, ruokailukatok-
set, saunat, suihkut, kahvila ‘Porola’ 
sekä alaleirien portit.

Työpäivän jälkeen hiekka ja hiki 
huuhdeltiin pois saunassa ja raikkaassa 
meressä, virkistäviä suihkuja unohta-
matta. Hyvän fiiliksen takasi erinomain-
en raksakeittiö sekä hyvä seura.

Ellu & Vesku (Pylarit)

Rakennusleiri

Rakennusleirin päätteeksi 
pidettiin Porolan harjakai-
set, joissa raskaan työn teh-
neet rakennusleiriläisetkin 
pääsivät hetkeksi rentou-
tumaan ennen varsinaisen 
leirin alku. Samalla vietet-
tiin ohjelmatiimin Jennin 
syntymäpäiviä onnittelulau-
lun raikuessa teltassa.
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Päivän sudoku
Päättömän puolituntisen aikana leirillä 

on täysi tohina päällä. Puolituntisen 
alussa savuille annetaan tehtävä, joka 
tulee suorittaa määräajassa. Luvassa on 
aivopähkinöitä, tarkkaavaisuutta sekä 
nopeutta vaativia tehtäviä. Tehtävät 
suoritetaan erilaisissa kokoonpanoissa, 
luvassa on yksilötehtäviä, paritehtäviä 
sekä ryhmätehtäviä.

Keskiviikon Päättömässä tehtävänä 
oli löytää 11 kaveria, jotka ovat syntyneet 
eri kuukausina. Tämän jälkeen poppoon 
tehtävänä oli tapsutella leiritoimistolle 
ilmoittautumaan. Tällä kertaa nopein 
porukka palkittiin teleskooppi-
makkaratikuilla ja seuraava vanhoilla 
autoilla. Voittajien nimet julkaistaan 
leiritoimiston ilmoitustaululla.

Päätön puolituntinen villitsee leirin päivittäin

Kuva: Jyri Hakola

Bussimatka
Matka kohti Luppoa alkoi aurinkoi-

sissa merkeissä Martinlaakson ase-
malla, josta Länsi-Vantaan partiolaiset 
kokosivat kamppeensa noin klo 8.00. 
Matka sujui mukavasti suuremmitta 
kommelluksitta, eikä yksikään valit-
tanut matkan pituudesta. Fiilis oli 
katossa, mutta kattoluukku oli auki. 
Matkustajat valittivat ruokatarjoilusta, 
jota ei ollut.

Alina ja Jenni (Karpa)

Haastattelussa huoltovastaava
Nimesi ja tehtäväsi leirillä?

- Pentti Torvikoski ja huoltomies

Miten päädyit huoltotehtäviin?
- Osittain huijaamalla, kysyttiin tuletko 
huoltotehtäviin, niin heti laitettiin

Mitä huoltotehtäviin sisältyy?
- Vesi, sähkö ja rakennukset ovat suurin 
homma. Mitään ei löydy alustavasti 
alueelta.

Mieluisin retkiruokasi?
- Makkara kaikissa eri muodoissa

Lempiväri?
- Harmaa kaikissa värisävyissä (harmaat 
kalsarit)

Kengän koko?
- 41

Miten leiri on alkanut sinun osaltasi?
- Rakkoja löytyy jo, kiirettä pitää ja 
pitkiä päiviä.

Onko tapahtunut jo suurempia kom-
melluksia?

- Kuorma-auto ei lähtenyt käyntiin ja 
aikataulut petti, mutta hyvällä fiiliksellä 

eteenpäin.

Leirilehden nimikil-
pailu

Leirilehden nimestä järjestettiin 
kilpailu Lupon nettisivuilla. Tiuk-
kaakin tiukemman kilpailun voitta-
jaksi selviytyi “Joiku” -ehdotuksella 
Essi Haltia Tuikku-Tytöistä. Voitta-
jalle toimitetaan palkinto savuun.

Löytytavarat

Löytötavarat voi toimittaa ala-
leiritoimistoon ja samoin sieltä voi 
käydä kysymässä kadonneita tava-
roitaan.

Posti

Saapuvaa postia voi käydä ky-
selemässä oman alaleirinsä toimistosta. 
Lähetettävä posti toimitetaan leiritoi-
mistoon postimerkillä varustettuna. 
Postimerkkejä on myynnissä kahvilassa.
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