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Behind the scenes
Ulla Hulkkonen on Ilveksen lei-
ritoimiston päällikkö. Hänen vas-
tuualueitaan leirillä ovat info, löy-
tötavaratoimisto, posti, monistamo 
ja tilavaraukset. Pestiin hän päätyi 
pyydettäessä. ”Minulla oli jo ai-
kaisempaa kokemusta Kilkkeeltä, 
kun olin Pöpö -perheleirin toimis-
tomestarina”, hän kertoo. Ullan 
mukaan hän ei ole kohdannut pes-
tissään mitään erityisen haastavaa, 
koska hän uskoo siihen, että kaikki 
lopulta selviää. ”Kaikkeen löytyy 
lopulta vastaus!”, hän naurahtaa. 
Ulla kertoo, että pesti leiritoimiston 
päällikkönä on vastannut niitä odo-
tuksia, joita hänellä siitä oli. Leiril-
tä Ulla odottaa hyvää leirifiilistä ja 
mukavaa suurleirille ominaista tun-
nelmaa. 

  Anni Ylinen

Gallup: Miten nukuit ensimmäisen leiriyösi?  Kuvat: Tuulia Laakso

Maria-Kaisa Hast
Liekkitytöt

Lyhyesti. Kehtaako-
han tätä nyt sanoa… 
Koska virkkasin 
koruja.

Olli Ojala
Jaakon Samoojat

Ihan hyvin, tulin 
yöllä leirisairaalasta. 
Nukuin tunnelitel-
tassa.

Valtteri Hyvönen
Tampereen Kotkat

Ihan hirveen hyvin. 
Oli vähän kylmä. 
Ehkä.

Tilhi
VIPit

Vesipisteet
Uiminen

Hattu ja aurinkolasit

Pölyävä hiekka
Manipuloidut visailut

Väärä Blob-asento
Likaiset varpaat

In

out

Sampo Haistelija ei katso kelloa, hän päättää paljonko kello on.

Päivän twiitti: @ilves13: Nyt on niiiin kuuma päivä, että jos ei juo, käy hassusti. Juokaa vettä paljon ja usein! #ilves13

Mitä sudenpennut puuhaavat leirillä?
Maskigaskar -ohjelmassa sudenpennut pääsevät toteuttamaan suunnittelemansa kas-
vomaalauksen ja kuvauttamaan itsensä sankari-ilvesten kanssa kasvomaaleissaan. Li-
säksi laaksossa askarrellaan kummitusmaisia marionettinukkeja, erään sudenpennun 
sanoin enkeleitä. Tunnelma ohjelmalaaksossa on leppoisa ja osallistujat viihtyvät. 
Maskigaskarilla kesätöissä oleva samoaja kertoo myös viihtyvänsä hyvin pestissään. 
Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa lasten opastaminen.

Metsän takana kuulostaisi olevan eläintarha, mutta lopulta mäntyjen takaa paljastuu 
Pikku Kepponen täynnä erilaisia äänivekottimia väkertäviä sudenpentuja. Yhteensä 
kuudesta erilaisesta pisteestä löytyy varmasti jokaiselle mieluinen sävel. Päristinten ja 
pillien meluun aikuiset suhtautuivat rennosti. 
- Huvittavaa, ei se häiritse, he kommentoivat hymyissä suin.

Sudenpentujen kolmannessa ohjelmalaaksossa Sykkyrässä on käynnissä koekuvauk-
set. Kuudessa haasteessa mitataan ja kehitetään ryhmähenkeä sekä yhteistyökykyä.
- Ei mulla oo täällä mitään suosikkia… Mutta ei kyllä inhokkiakaan, kuuluu erään 
sudenpennun suusta.  Sykkyrässä pääset katsomaan, mitä on pilvien päällä kävely ja 
mitä löytyy luolastosta.
 
     Tuulia Laakso
     Vivi Säiläkivi
     Hanna Tahvanainen

Leirin wc-paperin kulutus on ollut huikeaa. Pelkästään tors-
tain aikana wc-paperia kului 61236 palaa. Kilkkeellä harmaa-
vesimestarina toiminut Annis muistelee kulutuksen lähen-
televän Kilkkeen määriä, vaikka pyyhittäviä takapuolia on 
huomattavasti vähemmän. 

Bajamajan käyttö vaatii muitakin muistettavia asioita, jot-
ta toilettielämys olisi mukava seuraavallekin kävijälle.  Jotta 
pyyhintävälineitä ja mukavia vessakokemuksia riittäisi myös 
loppuleirille, pyysimme Ilveksellä ympärisöpäällikkönä toi-
mivalta Annikselta ohjeet Bajamajan käyttöön.

1. Mahdollinen vessan edessä oleva jono rakennetaan niin, et-
tei kulkuväyliä tukita. Jonottaessa kannattaa myös tarkistaa, 
että punaisena olevat Bajamajat todella ovat varattuina. Vä-
lillä lukot saattavat kääntyä punaiselle, vaikka sisällä ei olisi 
ketään.
2. Poikien kannattaa suosia pisuaareja pienemmällä hädällä.
3. Sisälle mennessäsi sulje ovi lukkoon ja avaa tarvittaessa 
kansi.
4. Pöntölle täytyy istua mahdollisimman tiiviisti ja kohdiste-
tusti, jotta tuotteet menevät oikeaan paikkaan.
5. Paperia ottaessasi muista kohtuus!
6. Mahdolliset roskat ja paperihylsyt kuuluvat roskakoriin, ei 
pönttöön.
7. Bajamajasta lähtiessäsi tarkasta, että jätät majan siistiin kun-
toon seuraavaa käyttäjää varten.
8. Muista pestä kätesi! Ja käsidesiä päälle.

     Iija Filen

Näin käytät bajamajaa
Hei sinä Yli 15-vuotias nuori tai 
aikuinen! Olethan jo ilmoittau-
tunut purkuleirille? Luvassa 
muutakin herkkua kuin touko-
nen. Ilmoittaudu leiritoimistolla.

Perheleiri Risneyn harjakaiset vietettiin lämpimissä tunnelmissa perjantaina. 

Harjakaisten kunniavieraat, sankarit Lissu ja Maija Yy, viihdyttivät vieraita ja 
antoivat vinkkejä leirielämään. Lissun mukaan partioleirille kannattaa pakata 
paljon kivoja vaatteita ja hankkia hyvä makuupussi. 
- Kamera on myös näppärä, jotta voi ottaa kuvia poikien kanssa, Lissu ohjeisti 
perheleiriläisiä. 

Moni Risneyn asukkaista tunnusti olevansa partioleirillä ensimmäistä kertaa. 
Erilaiset huudot ja oravataputukset kuitenkin sujuivat perheleiriläisiltä kuin 
vanhoilta tekijöiltä. 

     Reetta Laaksonen

juhlahumua perheleirissä
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