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Behind the scenes
Yksi Ilveksen 38:sta savunjohtajasta 
on Ville Ylä-Outinen, joka johtaa 
leirin suurinta savua. Savussa nro 
10 Foksi -alaleirissä majailevat Har-
jun Pojat ja Roineen Tytöt. Vahvuus 
on huimat 174 henkeä. Ville ker-
too, että hän ajautui pestiin omas-
ta kiinnostuksestaan. ”Kun kuulin, 
että piirileiri on tulossa, mietin, että 
voisin hyvinkin alkaa savunjohta-
jaksi”, Ville kertoo. Hänen mukaan-
sa kilpailua ei ollut ja hänkin oli 
myöntyväinen luopumaan pestistä, 
jos joku välttämättä haluaisi samaan 
hommaan.
 Villen mukaan savun 
johtaminen ei ainakaan vielä ole 
tuonut mitään valtavan suuria on-
gelmia. Vaikeimpana Ville kokee 
keskinäisen viestinnän, kun osal-
listujia on paljon. ”Eniten odotan 
leiriltä suurleiritunnelmaa, koska 
tällaisilla leireillä pääsee kokemaan 
ja tekemään sellaistakin, mikä ei ole 
lippukunnan omilla leireillä mah-
dollista”, Ville toteaa.
  Anni Ylinen

Gallup: Tärkein leirille pakkaamasi varuste?   Kuvat: Virpi Väyrynen
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Yksi saapumispäivän odotetuimmista tapahtumista oli 
jäätelökioskin aukeaminen.  Innokkaat jätskinnälkäiset 
olivatkin jo aikaisin jonossa ja jono olikin useamman 
metrin mittainen. Ilveksen ensimmäinen jäätelönmais-
taja oli Pauliina Brusin Jokioisten Korvenkävijöistä. 
Pauliina kertoi, että jäätelö oli hyvää ja hän aikoo tulla 
kavereineen myös toiste jäätelölle leirin aikana. ”Kan-
natti jonottaa!”, Pauliina huikkaa hymyn saattelemana 
kauan kaivattu pehmis kädessään.

    Anni Ylinen

Jäätelökioski avoinna!

Kuva: Virpi Väyrynen

Siperia opettaa, Sampo opetti Siperiaa.

Päivän twiitti: @katleena: Kun jättää sormensa kahden koivutukin väliin, siitä tulee hassun muotoinen ja värinen. #ilves13 #partioscout

Ilveksen oma hemmottelukeidas Spa La Taamo 
on avoinna kaikille leirin 18+-vuotiaille. Spassa 
voit latautua, puhdistautua, rentoutua ja hem-
mottautua. Ota mukaasi saunavarustus uima-
pukuineen ja suihkujalkineineen, makuualusta, 
juomapullo ja kaikki välineesi, jotka vaativat 
lataamista. Spassa sinua palvelee aikuisviihde-
henkilökunta, johon kuuluvat mm. Mani- ja Pe-
di-starat, Akku-stara ja Skitta-stara. Tervetuloa!

Aukioloajat:
9.30-11.30
13.30-15.30
18.00-22.00

Nollaa pollaa Spa La Taamossa!

Jännitys hiipi jokaisen leiriosallistujan selkäpiihin, kun koko ilveskansa 
kokoontui Ilves 2013 The Movie -elokuvan kutsuvierasensi-iltaan pää-
lavalle. 
 Ensi-illassa leirin yli 4000 osallistujaa näkivät toisensa ensi kertaa 
yhdessä. Suuri jännitysmomentti koettiin heti ensi-illan alkuhetkillä, kun 
sankari-ilvesten helikopteri myöhästyi ilmatilan liikenneruuhkan vuoksi. 
Elokuva kuitenkin esitettiin, mutta se jäi ilman loppuratkaisua. Studioille 
annetaan mahdollisuus päättää, miten koko tarina päättyy.  Casting järjes-
tetään maanantaina, jolloin kaikilla studioilla on mahdollisuus esittää oma 

vaihtoehtonsa elokuvan loppuratkaisuksi.
 Avajaisten aikana kuultiin myös ensi kertaa studioiden omat 
huudot ja leirilaulu. Auringon paistaessa tunnelma nousi ylimmilleen. En-
si-illan päätteeksi koko leiriyleisö pääsi vielä osallistumaan syksyllä Ylellä 
esitettävään Partiomestariin, kun ohjelmaan osallistuvat vartiot tekivät en-
simmäisen tehtävänsä nelituhatpäisen yleisön edessä.

      Anni Ylinen

Kutsuvierasensi-illassa koettiin jännitysnäytelmä
Kuvat: Sasu Karttunen, Harri Halmejärvi

Suuren kysynnän vuoksi leirille tulee myyntiin elo-
kuva-aiheisia postikortteja kotiin ja kavereille lähe-
tettäväksi. Ilveksen omat postikortit saapuvat leirille 
huomenna myyntiin. Postikortteja on mahdollista os-
taa Pekasta ja Pätkiksestä, mistä voi ostaa samalla myös 
postimerkit.

Pian niitä saa, postikortteja!

Pauliina tuli pehmikselle kavereineen. Kuvassa 
Pauliina, Saara Koivisto, Rakel Koivisto ja Aino 
Anttila. Kuva: Harri Halmejärvi

Eilen ilveksellä
• leiriläisiä 3738
• syötyjä pehmiksiä n.1300
• nautittuja porilaisia 110 kpl
• vessoihin täytetty 61 236 palaa wc-paperia


