
 

 

 

 

Skripti
Alussa oli tyhjyys

Meillä someillaan

Tykkää: 
Ilves13 - Hämeen Partiopiirin 
piirileiri

Seuraa: ilves13, #ilves13

Seuraa: ilves13, #ilves13

Torstai 25.7.2013

Gallup: Mitä olet rakentanut raksalla?
Essi Lappalainen
Hollolan Hirvenhiih-
täjät

Olen ollut pystyttä-
mässä paria telttaa 
ja MasterTseffiä, nyt 
rakennan partiokaup-
paa.

Jyri ”Jykä” Ansa
Orimattilan Samoi-
lijat

Ruokapöytiä.

Essi Vuorenmaa
Viinikan Sinitytöt

Nyt maalaan vihreää 
samoajakoppia, eilen 
olin rakentamassa 
Warnerin keittiötä.

Behind the scenes
Hasan Nenosella Orimattilan 
Samoilijoista on ehkä yksi leirin 
tärkeimmistä pesteistä. Hasan on 
ympäristö- ja hygieniatiimissä 
ja huolehtii muun muassa leirin 
vessojen ja suihkujen huoltamisesta. 
”Yleensä vessatiimiin ei haluta, 
eikä se minullakaan ensimmäisenä 
toivelistalla ollut. Kun vartiokave-
rini Ko-Gilta pyysi tiimiin, halusin 
lähteä mukaan”, Hasan kertoo. 

Leiriarjen kannalta vessatiimi 
on kuitenkin yksi ehdottomasti 
tärkeimmistä tiimeistä leirillä, ihan 
siinä ruokahuollon ja lääkinnän 
lomassa. Kun paljon ihmisiä kertyy 
samaan paikkaan, on puhtaus 
todella tärkeää. Omat haasteensa 
asettavat metsäolosuhteet, sillä 
maastossa hygieniaa on työläämpää 
ylläpitää. 

Lopuksi Hasan haluaa an-
taa vinkin kaikille leiriläisille. 
”Käyttäkää vessoja kuin koto-
nanne: laittakaa roskat roskiin ja 
ylläpitäkää yleisesti siisteyttä. Se 
helpottaa meidän työtämme ja on 
miellyttävää myös muille”, Hasan 
muistuttaa.

  Anni Ylinen

Juurakon Huldasta kahvia, 
herkkuja ja käsitöitä
Ilveksen keskusaukiolla sijaitseva Juurakon 
Hulda -kahvila avaa ovensa tänään klo 15. Tar-
jolla on ainakin kahvia, leivonnaisia ja makeisia. 
Kansallisromanttisen kahvilan erikoisuutena 
ovat myynnissä olevat käsityöt. Ennen leiriä kai-
killa leirille osallistuvilla oli mahdollisuus tuoda 
kahvioon myyntiin omia käsitöitään ja kahvion 
valikoimassa onkin esimerkiksi korvakoruja, 
pussukoita ja pyykkipusseja.

Pekka ja Pätkis avaa ovensa 
puoliltapäivin
Ilveksen kioski Pekka ja Pätkis on avoinna 
torstaista klo 12.00 alkaen. Valikoimasta löytyy 
muun muassa makeisia, limua ja pieniä tarpeel-
lisuuksia kuten kotiin unohtuneita hygieniavä-
lineitä. Jos sinulta siis uupuu jotain, suuntaa 
Pekan ja Pätkiksen luo!

Seurakuntatalo avoinna suden-
pennuille
Ilves-seurakunnan seurakuntatalo keskusau-
kiolla on avoinna saapumispäivänä torstaina 
vain sudenpennuille klo 16–18. Tule ja paina 
oma sankarin kädenjälkesi historiaan! Luvassa 
käsillä puuhastelua. 

Vielä viime torstaina Evon retkeilyalue uinui horroksessaan, mutta perjantaina meininki oli jo toinen. 
Huoltojohtaja Tuomas Mäkinen saapui perjantaina ensimmäisenä leirille ja ensimmäiset innokkaat rakenta-
jat saapuivat paikalle vähän tämän jälkeen.  Ensimmäisenä leirille tuotiin valtava keittiökontti ja muuta ma-
teriaalia leirille: pitihän paikalla olla jotain, mistä rakentaa. Suomalaisille tyypillisesti leirille rakennettiin 
ensimmäisenä sauna ja koottiin varastoteltta. Viikonlopun aikana leiri alkoi jo saada pikkuhiljaa muotoaan. 
Vessat tuotiin, suihkut rakennettiin ja ohjelmalaaksojenkin rakennelmia alettiin rakentaa.

Alkuviikosta leirialueella alkoi varsinainen tohina. Tiistaina saapui valtaosa rakentajista ja illalla rakenta-
javahvuus olikin jo 260. Leiri nousi supervauhtia moottorisahan jylistessä ja vasaroiden kilkattaessa. Keski-
viikkona koko rakennusleiri teki viimeisen loppurutistuksen. Tavoitteena oli, että leirin pyörimisen kannalta 
oleellisimmat rakennelmat olisivat mahdollisimman valmiina ennen leiriläisten saapumista, jotta torstaina 

voitaisiin keskittyä savujen vastaanottamiseen.
Keskiviikkona rakennusleiri päätettiin asiaankuuluvalla 

tavalla huikeisiin harjakaisiin, joissa kaikki rakentajat saivat 
ansaitsemansa palkkion saunan ja herkullisen iltaruuan muo-
dossa. 

     Anni Ylinen

Päivän twiitti: @kaktuspurkka: Joku stressilukko takaraivosta on auennut, kun vihdoin aloin odottaa #Ilves13:n alkua. Mahtavaa! :) #partio

Sipuli ei itketä Sampo Haistelijaa, Sampo Haistelija itkettää sipulia.

Ole kuin jaakko, juo 
keep-a-cupista!

Ilves -keep-a-cupeja myynnissä Juurakon 
Huldassa hintaan 20e, samalla hinnalla saat 
santsata kahvia tai teetä sekä Huldassa että 
Oscar’sissa. Hae heti omasi!

Ilveksellä on monta omaa sosiaalisen median 
kanavaa, joita odotetaan seurattavan sekä lei-
rillä että sen ulkopuolella. Ulkoisen viestin-
nän päällikkö Anna-Mari ”Iitu” Martikaisen 
mielestä olisi tyhmää olla hyödyntämättä 
sosiaalista mediaa nykypäivän partioleirillä, 
koska se on niin helppo ja vaivaton julkaisu-
kanava . ”Someen voi laittaa kuvan ja pienen 
tekstin, eikä pitkille megateksteille ole tar-
vetta”, Iitu kertoo.  Somemestari Ella Alanen 
pitää tärkeänä, että sosiaalisen median kautta 
voi kotona olevatkin olla leirin tunnelmassa 
mukana ja pysyä mukana meiningissä. ”Eikä 
akkujen tyhjenemistäkään tarvitse pelätä, 
sillä puhelintaan saa ladata Camping Castin-
gissa niin paljon kuin haluaa pieniä hommia 
vastaan.” Ella ja Iitu kannustavat kaikkia 
osallistumaan leirin someiluun, sillä sitä 
kautta näkee myös, miltä leiri muiden silmin 
näyttää ja mitä kaikkea leirialueella onkaan 
tarjolla. Twiittaa, päivitä, valokuvaa ja seuraa 
leirimuotia, that’s what Sampo would do!

   Anni Ylinen

Täältä lisää:

Kuvat: Virpi Väyrynen

Kuva: Harri Halmejärvi

Kuva: Anna-Mari Martikainen

Kuva: Harri Halmejärvi

Kuva: Virpi Väyrynen

IN
Leirin alkaminen

Harjakaiset
Ruoka
Some

Leiriytyminen
Sampo Haistelija

OUT
Auringon puute

Huldan kiinniolo
Mehun laimeus
Veden kylmyys

Unohtuneet varusteet
Raksan melu ja lika


