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Haastattelussa ohjelmavastaava

Nimi ja tehtävä?
- Milla Repo ja ohjelmavastaava

Miksi ohjelmatehtävä leirille?
- En halunnut, pyydettiin. Piti tulla EA-
päällikkö.

Löytyykö paljon ideoita edelleen?
- Ideat piti olla jo, mut perusideat piti olla 
jo valmiina. Niitä pysty enää hiomaa...

Kumpi, mansikka vai mustikka ja 
miksi?

- Mustikka, mustikat on parempia!
Onko leirin aikana palanut hihat vielä?

- No ei oikeastaan. Tosi mukavia tyyppejä 
joiden kanssa tehdä töitä.

Onko helpompaa pelkkien vartiolaisten 
kanssa?

- Tietyllä tavalla. Sudareille tekemisen 
keksiminen haastavampaa.

Mitä mieltä olet tulevasta Lupon haiki-
sta?

- Idea ja teema on tosi hyvä. Tuikkutytöt 
ja Jukkis tehnyt valtavasti työtä.

Hauskin moka minkä olet leirillä teh-
nyt?

- Kaadoin lautaselta ruokaa takaisin kat-
tilaan, jouduin korjaamaan jälkeni.

Mikä eläin olisit?
- Kissa tai kettu.

Oliko hyvät sokkotreffit?
- Täydelliset. Juha on ihana.

Ja lopuksi, mikä fiilis?
- Hyvä! Leiri tosin tulee muuttumaan 
kuten tunnelmakin.

Kuva Jyri Hakola

Reportteritiimimme tutustui 
lauantaina sudenpentujen haikkiin 
Taikametsässä. 

Ensimmäisen rastin tehtävänä oli 
perinteinen kiminkoe, jossa vaadittiin 
muistikykyä. Tehtävänä oli muistaa 
tavaroita. Matka toiselle rastille tuntui 
paikoitellen kävelyltä hiekka-autiomaas-
sa jalkojen upotessa kevyeseen hiekkaan 
ja ylä- sekä alamäkien vuorotellessa 
peräjälkeen dyynimäisesti. Polttava 

auringon paiste ei yhtään heikentänyt 
tuntemusta.

Toisella rastilla oli vuorossa 
pientä reippailua notkeutta vaativalla 
esteradalla. Ensiaputiimikin oli paikalla 
varmuuden vuoksi, mutta onneksi 
heidän tehtäväkseen jäi vain viihdyttää 
suoritusvuoroaan odottavia laumoja 
laululeikein.

Kolmannen rastin kohdalla var-
masti jo monien mahat alkoivatkin 
kaipaamaan pientä täydennystä ja 

niinpä ruokarasti oli ihan ajallaan. 
Laumat tekivät trangioilla makaroonia 
ja nötköttiä. Ruoan valmistus ja siitä 
nauttiminen tuntui sujuvan hyvin ja 
ensimmäisten laumojen lähdettyä 
ruokarastilta suuntasimme itsekin 
kulkumme kohti viimeistä rastia.

Viimeinen rastiväli oli hieman aiempia 
vaativampi, etenkin jos sen suoritti 
lyhyintä reittiä tiheän risukon läpi 
ilman kompassia. Perillä sudenpennut 
törmäsivät vaaralliseen tilanteeseen, 
jossa tonttu oli ollut poron kanssa 
kävelyllä teemukin kanssa ja villiintynyt 
poro oli taittanut nilkkansa samalla kun 

kuuma tee oli läikkynyt tontun kädelle. 
Reippaat sudenpennut onneksi hoitivat 
tilanteen kuntoon.

Tiedustelimme myös hieman 
Vantaan Metsänkävijöiden suden-
pennuilta tuntemuksia haikista. 
Veera ja Ella vastasivat pitäneensä 
erityisesti Taikametsästä, ekalla rastilla 
syömisestä, kävelemisestä ja tietenkin 
karkin syömisestä. He mainitsivat myös 
kamalan kuumuudeen ja kävelleensä 
erilaisissa maastoissa; mm. metsäsä, 
tiellä, suossa ja risukossa.

Eero Klami

Alaleirin ilta
Perjantaina savut viettivät 

iltaa yhdessä alaleirinsä kanssa. 
Huudettiin, laulettiin ja leikittiin 
yhdessä. Illan mieleenpainuvin 
leikki taisi olla piinapenkki, 

johon osa johtajista joutuisi 
osallistumaan. Varsinkin sudarit 
taisivat tosissaan ihastua tähän 
leikkiin, sillä aamulla sitä leikittiin 
oikein urakalla kavereiden kesken.

Alina & Jenni



Vartiolaisten leiriolympialaiset

Päivän sudoku

Kuva: Jyri Hakola

Aamulla sudarien lähdettyä 
haikille vartiolaiset lähtivät 
Porolaaksoon leiriolympialaisiin. 
Leiriolympialaisiin kuului mölk-
kyä, kävynheittoa, saappaanheit-
toa, erilaisia viestejä ja narun sisällä 
ryhmässä etenemistä. Viimeiseksi 
mainitussa oli hauskaa, mutta se 
myös tuotti vaikeuksia hieman 
kaikille ryhmille. Nauratusrasti 
tuotti kaikista eniten päänvaivaa. 
Olympialaiset voitti ryhmä nimeltä 
”Pellet”.

Alina & Jenni

Yhteinen ilta
Ohjelmatiimi oli taas kerran 

järjestänyt koko leirille erittäin 
mukavan yhteisen illan. 
Kokoonnuimme esiintymislavan 
eteen jälleen kuuntelemaan ja 
katselemaan hyvin suunniteltuja 
ja silmää miellyttäviä esityksiä. 
Pelasimme yhdessä interaktiivista 
poropeliä ja Aarne demonstroi 
meille luontodokumenttia lei-
jonien elämästä. Saimme nähdä 
myös osia eri televisio-ohjelmista 
mm. ”Ei niin kauniit ja rohkeat”. 
Yhteisessä illassa jaettiin leirin 
ensimmäiset kultaiset ansiomerkit. 
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä 
kilpailimme musavisassa kaikkien 
savujen kesken. 

Alina & Jenni

Leirikirkko
Leiri kokoontui esiintymislavan 

eteen kuulemaan leirijumalanpalvelusta. 
Kuulimme ja lauloimme paljon erilaisia 
partioveisuja. Pappi kertoi synnistä 
ja mitä synti on. Kirkko ei kestänyt 
kovinkaan kauan ja se koostui lähes 
ainoastaan lauluista ja saarnasta. Oli 
harmi, ettei monisteesta laulettu kaikkia 
lauluja.

Alina & Jenni

Kuva: Jyri Hakola

Vasemmalla: Vedensiir-
torastilla täytyi siirtää 
mahdollisimman paljon 
vettä ämpäristä toiseen 
rätillä.
(Kuva Eero Klami)

Oikealla: Olympialais-
ten perinteinen laji saap-
paanheitto.
(Kuva Jyri Hakola)

Neuvokkaat ohjelmtiimiläiset keksivät 
nopeasti leirilaulun vetäjälle istuimen ja 
nuottitelineen.

(Kuva Jyri Hakola)

Vas: Jukkikselle luo-
vutettiin PäPan ho-
peinen ansiomitali.

Leirikirkossa esiintyi par-
tiobändi Fisu. Yhtyeen jäsen 
suoritti myös jumalanpalve-
luksen.


