JOIKU

Avajaiset villitsi leiriläiset
Avajaiset alkoivat iloisin tunnelmin
Rude:n aloittaessa soittamisen. Illan
isäntänä toimi mainio Aarne Lindén.
Myös huvittavat esitykset vauhdittivat
illan etenemistä. Saimme nähdä mm.
sketsin turisteista Suomen Lapissa
ja Aarnen erikoisen ja huvittavan
tulkinnan Disneyn Leijonakuninkaasta viidessä minuutissa. Lopuussa
opettelimme tanssileikin Humppaa
Kuin Poro!
Alina & Jenni

Toimitus

numero 2
Nimipäivät

4.8

Perjantai:
Veera
Lauantai:
Salme, Sanelma

Piia Purho
Alina Pentikäinen
Jenni Tuominen
Eero Klami
Jyri Hakola

Yllä: Leirin staabi sekä muut keskeiset johtajat
esittäytyivät avajaisissa.
Alhaalla: Seremoniamestari etsiskeli virallista
valvojaa avajaisissa.

Yllä: Avajaisbändin rumpali
Vasemmalla: Leiriläiset intoutuivat heiluttamaan huivejansa
bändin vikan biisin aikana.

Lappilaakso

Kuvat: Jyri Hakola

Haastattelussa muonavastaava

Aamutoimien
jälkeen
pääsimme
tutustumaan
Poro- ja Lappilaaksojen
ihmeisiin. Lappilaakso johdatti partiolaiset monien eri
tehtävien pariin. Päivä alkoi
mukavasti
tutustumalla
kullanhuuhdonnan,
verenimijöiden
hotellin
ja Lapin eläinten mielenkiintoiseen maailmaan.
Maistelimme myös Lapin
herkkuja; puolukoita, leipäjuustoa ja lakkahilloa.
Alina & Jenni

Mikä ruoka olisit?
- Joku sikahyvä äyriäiskalaruoka tai
simpukoita tai jotain.
Kestääkö kunto?
- Kestää, ei lopu kesken!
Mitä tekisit partiossa mieluiten?
- Omat pestit ovat mieluisi, mutta työnteko
häiritsee harrastustoimintaa.
Montako kahvia olet juonut?
- Ehkä 15 kuppia (vähän yli kuppi
päivässä pitää lääkärin loitolla! by: Hellu)
Nimi & Tehtävä?
- Anu Koskela, Muonavastaava
Mikä on paras työkalu keittiössä?
- Himputin terävä veitsi ja jättimäinen
sauvasekoitin.

Kullanhuuhdontaa rannalla. (Kuva Jyri Hakola)

Pahin moka joka on käynyt keittiössä?
- Kuumaan rasvaan pudotin kännykkäni.
Leirillä ei ole vielä sattunut mitään.

Mikä on ollut tyhmin kysymys johon
olet vastannut leirillä?
- “tyhmiä” kysymyksiä on tullut niin
monta, että niistä ei yksittäisi muista.
Onko leirillä ollut mukavaa?
- On ollut hurjan mukavaa ja hirveänkivaa.
Terveisiä haastattelijoille ja Tahmatossuille! (Tulkaa syömään).

Perjantai 4.8.

Kuva: Jyri Hakola

Palaneen käryä

Tänään
leirin
kansallisella
lentokenttäalueella leijui ilmassa tutun
ja turvallisen pölyn seassa palaneen
käryä. Kyse ei kuitenkaan ollut mistään
hallitsemattomasta
tulenkäytöstä
kroonisen metsäpalovaroituksen voimassaoloaikana vaan Porvoon VPK:n
toteuttamasta
paloharjoitusrastista,
jossa vartiolaisilla oli mahdollisuus
suorittaa palotaitomerkkiä hallituissa
olosuhteissa.
Rasti koostui kolmesta erillisestä
pisteestä, jossa harjoiteltiin eri taitoja.
Ensimmäisessä pisteessä paloi hellalla
rasvakattila jota sammutettiin sammutuspeitteellä ja siten varauduttiin
kodeissa hyvin todennäköiseen palotapahtumaan.
Toisessa
pisteessä
harjoiteltiin
palosammuttimen
oikeaa
käyttöä
sammuttamalla liekeissä olevaa roskaastiaa, jolloin tärkeintä on hallita toisella
kädellä sammutinta, toisella letkua ja
keskittyä täsmällisiin ja tähdättyihin
suihkutuksiin hallitsemattoman yhtäkkisen suihkutuksen sijaan, joka vain
tyhjentäisi sammuttimen ennen aikojaan
ja jättäisi urhean sammuttajan pulaan
tyhjä työväline näpeissään.
Kolmannessa ja viimeisessä demossa
keskityttiin palavan ihmisen (nuken)
oikeaoppiseen
sammuttamiseen
sammutuspeitettä käyttämällä. Varsinaisten
paloharjoitusten
ohella
tarjosivat paikalla vapaaehtoisesti olleet
mahdollisuuden tutustua paloauton
välineistöön ja kostutusapua leirin
kuivan
pääväylän
kastelemiseen
siirrettävällä pumpullansa.
Jyri Hakola

Kuva: Eero Klami

Taitomerkkipäivä

Kuva: Jyri Hakola

Sudariohjelma

Sudarien iltapäivän ohjelma vei taide-,
liikunta- ja musiikkilaaksoihin. Menimme
ensin Karpan mukana tutustumaan
liikuntalaaksoon. Laaksoon sisältyi
omatoimista liikkumista ja leikkimistä.
Aika kului mukavasti ilman turhia
haavereita tai loukkaantumisia. Lapset
leikkivät iloisesti sammakkoleikkejä ja
toiset polttopalloa.
Alina & Jenni

VaMe haastaa kaikki ”Kerää
Roska Päivässä” kampanjaan!
Torstaina klo 23.00 järjestettiin
mahdollistajien kesken ysäribileet kahvila
Porolassa. Kävimme haastattelemassa
Aarne Lindeniä torstain ysäribileistä:
Mitä ysäribileisiin sisältyi?
- Ohjelmoassa oli mm. ysärimusiikkia,
tanssikilpailu ja sanomalehtitanssia.
Hyvää menoa, smoothieta ja sisustus oli
90-luvun julisteista aina Frendeistä Spice
Girlsiin.
Minkälainen oli illan oma asusi?
- Minulla oli hienot niin kutsutut hip hop
mukaelmat; poliisilasit, vaalea farkkutakki, New York-paita, vyölaukku ja lippis.
Mikä oli illan kohokohta?
- Tanssikilpailu, jossa nähtiin huimaa banaaniveivausta ja “notkeaa” breakdancea.
Kerro bileiden tunnelmasta?
- Tunnelma oli niin sanotusti katossa.
Alina & Jenni

Heti
aamupäivästä
vartiolaiset
lähtivät suorittamaan melontamerkkiä.
Tutustuimme lähemmin Kartanopartion
ja Tikkurilan Sinisten opetukseen.
Pistimme myös tiukasti korvan taakse
sen, että kanootilla ei voi tehdä kuuluisaa
eskimokäännöstä.
Melontatekniikan
opeteltuamme
siirryimme itse asiaan; melontaan.
Sarita ja Jonna ohjastivat vartiolaisia
toteamalla: “Tää ei oo sitten uimarasti,
täs on tarkoitus meloa... pinnalla.”
Vartiolaisten puettua liivit päällensä ja
siirryttyä kanootteihin hallittu sekasorto
vallitsi rannan. Kanootin ohjaaminen
näytti tuottavan useimmille vaikeuksia
tuulen takia. Joni Tapanisella ja Esko-

Tapio Kärnällä (Karpa) oli myös
ongelmia kanootin ohjaamisen suhteen.
Kysyimme pojilta kun he tulivat rantaan,
että miksi näin? Joni vastasi, että tuuli oli
liian kova ja kanooti oli huono, johon
Esko-Tapio totesi vielä kanootin olevan
liian läski.
Seuraavaksi
siirryimme
kelluntarastille, jossa opimme että veteen ei
kannata mennä liialla vaatemäärällä.
Samaan aiheeseen liittyen Pauliina Kiilava
Myyrpartiosta vertauskuvainnollisesti
sanoi: ”Villapaidan kanssa uppoatte
kuin lammas.”
Alina & Jenni

Oikaisu

HUOM!

Leirinjohtajien tervehdykseen
on pyydetty oikaisua. Ensimmäinen tapaaminen oli kuulemma
Esplanadin puistossa.

Hieroja-Guru Aarne tarjoaa
ruumiin ja hengen helpotusta
johtajille/mahdollistajille.

Päivän sudoku

