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Tuikku-Tyttöjen Emma ja
Sonja esittivät päättäjäisissä
kappaleen Tom Dooley.
(kuvat Jyri Hakola)

Viimeisen kokonaisen päivän
iltana leiri kokoontui viettämään
päättäjäisiä, minnekäs muuallekaan
kuin esiintymislavan eteen.

suurensi mitä vain. Myös Kekästä olevan
Jeren syljen. Jere sylkäisi ”koneeseen” ja
sai päällensä saavillisen vettä.
Neljä vapaaehtoista johtajaa kävivät
Joiku-kisan. Voittaja valittiin erilaisten
Saimme kuunnella taas loistavaa Rude tehtävien avulla: valita lastenlaulu ja
bändiä ja musiikkia saimme kuunnella tehdä siitä joikausversio, Lapin ruskaa
myös kahdelta tytöltä Tuikku-Tytöistä.
esittävä maalaustaiteen teko. Finaaliin
Illan
aikana
näimme
monia selvisivät Mypasta Pauliina ja securitystä
hupaisia ja hyviä esityksiä. Yksi Teemu. Voittaja ratkaistiin viimeisen
oli mm. saksalaiskeksijä Williamin pähkäilyä tuottavan tehtävän parissa.
suurennuskone esitys. Suurennuskone

Haastattelussa turvavastaava
Nimi & tehtävä?
- Kari Seppänen, turvavastaava
Mistä kaikesta turva vastaa?
- Asiattomien leirille tulon estäminen,
ohjeiden noudattaminen ja leiriläisten
sijoittelu yhteisissä ohjelmissa oikeaan
paikkaan.
Miksi turvahommissa?
- Arkipäivässäkin turvahommissa,joten
osittain tästä syystä.
Onko leirillä tapahtunut mitään?
- Jouduttu estämään ulkopuolisten tulo
leirille ja muutamia häiriköintitapauksia.
Pahin mitä leirillä olisi voinut tapahtua?
- Maastopalo tai hukkumisia, kun ollaan
näin veden äärellä.

Punajuuri vai porkkana?
- Porkkana, siinä on karoteenia ja vanhan uskomuksen mukaan näkee paremmin ja sitä on kiva mutustella.
Paras järjestyksenvalvoja?
- Hanna, nätein

Voittajaksi selviytyi tiukassa kilpailussa
lopulta Pauliina. Näimme myös taas
Aarne-Mahtavan demostroinnin Disneyn Aladdinista ja Tuhkimosta.
Alina & Jenni

Kyselytutkimus
Koskenhaltioiden Sointu ja Martta mieleen, kun taasen aikaiset herätykset
kiertelivät
kyselemässä
leiriläisiltä olivat keittiövuorojen kanssa toisen
kivoimpia ja tyhmimpiä juttuja leirillä. listan kärkisijoilla.
Uiminen vaikutti olevan monien

Kivoimmat jutut

Tyhmimmät jutut

Uiminen
Kaverit
Ruoka
Leiri itsessään
Nukkuminen
Ohjelmat
Hyvä fiilis
Pelit
Porola
Haikki
Se, että muilla on kivaa
Hyvä sää
Käsityöt
Lapset
Sauna
PP
Sudareiden lähtö

Aikainen herätys
Keittiövuoro
Vessat
Rastit
Kylmä suihku
Luonnonilmiöt
(hyttyset, sää)
Valitus
Työt
Haikki
Johtajat
Ei mikään
Paha ruoka
PP
Sauna
Pöllyävä maa
Disko
Kiusaajat
Istuminen
Väsymys

26 %
12 %
8%
6%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

14 %
14 %
12 %
6%
6%
6%
6%
6%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Keskiviikon ohjelma
Luppo on Loppu

Iltapäivällä vartiolaiset kiersivät
Porolaaksossa
toimintarasteja.
Rasteina oli suhistuspuun ja
puujalkojen tekoa. Ensiaputeltan
edessä kaikki saivat paistaa
”nokkoslettuja”, joissa ei ollut
nokkosta, koska tuoreita ei
löytynyt tarpeeksi. Yhden rastin
tehtävä oli rakennella itselleen
oma retkituoli. Näytelmärasti ei
ollut kaikkien mieleen. Luultavasti
syynä oli, että heiltä ei löytynyt
tarpeeksi lavakarismaa.

Leirielämä 500 muun
vantaalaisen partiolaisen
kanssa on ollut antoisa
kokemus.
Viimeisen
yhdeksän päivän aikana
jokainen meistä on
saanut monta uutta
kaveria ja viettänyt
unohtumattomia hetkiä.
Meidän mieliimme tulevat varmasti jäämään iloiset kasvot, Aarnen
Disney-esitykset, palotaitomerkin opetukset, F.ishead, ”hyvä keittiö!”,
security-lippikset, kultaiset leirimerkit, teräs-susi, Rude, hiekkapöly,
meri ja uiminen, Porola-kortit, aurinkoiset päivät, Muotka, Tsohka
ja Vuoma, jääkylmät suihkut, poropipot, PP, haikki ja kaikki uudet
ystävämme.

Alina & Jenni

Yhteinen seikkailumme on päättynyt ja on aika suunnata kohti
kotia ja uusia seikkailuja. Iloa ja valoa tulevaan syksyyn, toivottavasti
nähdään muissa jännittävissä partiotapahtumissa!
Säilyköön Lapin lumo mielissänne aina!
Reput muistoja täynnä,
Tea ja Hanna

Eero Klami

Terässusi kilpailu
Keskiviikkona kilpailtiin kovimman
alaleirin tittelistä Terässusi kilpailussa.
Alaleireistä oli koottu nelihenkiset
joukkueet vaativaan kilpailuun.

Kilpailu alkoi savualueen reunalta,
jossa ensimmäisten vihjeiden jälkeen
joukkueille määräytyi oma väri.
Jokaiselle värille oli hieman poikkeavat
alkuvihjeet joiden kautta matka jatkui
kovaa juoksua rannalle. Rannalla piti
käydä noutamassa mereltä pulloja, joissa
oli taas lisää vihjeitä.
Ilmapallon puhkomisen ja viimeisten
saunojen luota löytyneiden vihjeiden
jälkeen oli vuorossa hiekkarannan
haravointia. Viimeinen vihje oli kätketty
parinkymmenen sentin syvyyteen
rantahietikkoon.
Ensimmäisellä
alaleirillä lapio osui pian oikeaan

Kilpailu sai
johtajat juoksemaan pitkin
leirialuetta
vauhdilla.

(kuva Eero Klami)

Voittajien oli
helppo hymyillä maalissa.

(Kuva Eero Klami)

kohtaan, mutta toisesta sijasta käytiin voittajat voitiin palkita. Tämän
pitkää ja kiivasta väsytystaistelua hiekkaa tiukan taiston voittajaksi selviytyi
vastaan. Viimein toinenkin alaleiri löysi siis Tsohka.
viimeisen vihjeensä ja järjestys oli tässä
Eero Klami
tiukassa ja vaativassa kilvassa ratkottu ja

LPK-treffit
Tiistai-iltana oli ohjelmassa “treffit”
kahden eri lippukunnan välillä.
Karpa vietti iltaa Kekän kanssa (ja
mukana olivat myös kaksi ainutta
aktiivista henkilöä KHV:stä). Ilta
kului esiintymislavan edessä ja alkua
vauhditti leikkimielinen kisa kahden
eri lippukunnasta olevan johtajan
kesken. Saimme nähdä myös mm.
kumpaisenkin lippukunnan yhden
/ muutaman perinteen. Karpa esitti
perinteenään joka leirin ”hutiluspuun”
ja Kekä ”ponileikin” (joka ei oikeen
pelannut) ja ”kaikki KASAAN!”..
Kaikki leikkivät yhdessä ”ihanan”
bingo-leikin ja lopuksi oli tietenkin
sisaruspiiri.
Alina & Jenni

Päivän sudoku

Jyri Hakola

Kihloissa 10.8.2006
Sini ja Sami Koskenhaltioista

