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Behind the scenes
Jarmo ”Jamo” Ilomäki toimii Ilvek-
sellä varastomogulina. Käytännössä 
hän jakaa leirin varastolta tavaraa 
niitä tarvitseville. Varastomogulik-
si hän pestautui omasta halustaan. 
Pesti näytti haastatteluhetkellä var-
sin leppoisalta, mutta aika-ajoin on 
ollut kiirettäkin - kiireisin hetki tä-
hän asti lienee ollut leiriä edeltävä-
nä keskiviikkoiltana, jolloin kunnos-
tettiin ja siivottiin leirialueen teitä.

Kysyttäessä, kuluuko leirin aika-
na enemmän kahvia vai pehmistä, 
Jamo vastaa välittömästi, että kah-
via. Haastatteluhetkeen mennessä 
hän on ehtinyt syömään vasta yhden 
pehmiksen. Haastattelun lopuksi 
Jamo halusi vielä lähettää terveiset 
kotiin.

  Tiina Riihilahti

Gallup: Kuinka monta pehmistä olet jo syönyt?

In

out

Vesi ei kastele Sampo Haistelijaa, Sampo Haistelija kastelee veden.

Päivän twiitti: @Vikaali: Se ommoro täältä Evolta! Aurinko paistaa, partiolaiset hymyilee ja pehmis maistuu hyvältä. Mahtileiri tää #ilves13!

Niina Suontausta
Liekkitytöt

Vasta yhden, mutta 
ajattelin meneväni 
ostamaan toisen.

Pyry Lindberg
Tampereen Erä-
pojat

Neljäs on jo me-
nossa.

Mirjami Viitaniemi ja Sara 
Lahtinen
Hervannan Hukat, Hä-
meenkyrön Hälläpyörät ja 
Ilvespartio

Ei vielä yhtään. Ehkä tänään, 
kun on vapaapäivä.

Minna ja Antero Huupponen
Kaukapartio

Yhteensä kolme, Minna yhden 
ja Antero kaksi.Teksti: Ella Järvinen Kuvat: Virpi Väyrynen

Kuva: Virpi Väyrynen

Spa
Johtajakahvilan vohvelit

Maskigaskar
Äksön

Kiskan laajennus
Gospeljumppa

Tiskijonot
Sudareiden kotiinlähtö

Nettitiimi
Näkkileipä

Vessapaperin loppuminen

Ennen leiriä lippukunnat houkuteltiin 
keräämään leirille mahdollisimman 
paljon ei-vielä-partiolaisia. Parhaaseen 
tulokseen pääsivät Stoolin Partiolai-
set Ruovedeltä. Leirille osallistuneista 
37:stä partiolaisesta peräti seitsemän ei 
vielä ole partiolaisia
Johanna Martikainen, Marika Manni-
nen ja Heidi Kuutti-Selkee innostuivat 
lähtemään mukaan leirille lapsien in-
nostamina. ”Itse en olisi välttämättä us-
kaltanut päästää ensimmäisen vuoden 
sudenpentuani leirille, mutta mukaan 
lähtemällä molemmat pääsivät leirille”, 
Heidi kertoo. Myös oma innostus leiriä 
kohtaan innosti mukaan. ”Kun neljä-
kymmentä lähestyy, niin on korkea aika 
kokea leirielämää”, Johanna naurahtaa. 
Myös omien rajojen kokeilu ja mielen-
kiinto innostivat naiset lähtemään las-
ten mukaan leirille.
Muita aikuisia naiset innostavat roh-
keasti mukaan. ”Varustelista kannattaa 
tosin aikuisenkin lukea huolellisesti 
läpi. Pitkä kerrasto olisi ollut tarpeen 
illalla, vaikka kotona ajattelikin heinä-
kuussa pärjäävän vähemmällä vaate-
tuksella”, Heidi neuvoo.

   Iija Filén

Lauri Mikkonen on yksi niistä 150 vie-
railijasta, jotka tulivat leirille jo ennak-
koon lauantaina. Lauri majoittuu lei-
riyönsä Teiska-Partion savussa. ”Halusin 
tulla mukaan, koska tyttäreni on täällä 
leirillä ja olen muutenkin partiohenki-
nen”, hän perustelee leirivierailulle tule-
mistaan. Lauri on ollut aikanaan itsekin 
partiossa ja sekin oli yhtenä syynä. ”Olin 
aikanani mukana Tervas -leirillä noin 25 
vuotta sitten”, hän kertoo suurleirikoke-
muksestaan. Eniten Lauri odottaa leiriltä 
illan sudenpentupäättäjäisiä ja yönsä hän 
kuuleman mukaan saa yöpyä sudenpen-
tujen kanssa.

    
Anni Ylinen

Lauri tuli leirille yökylään

Mäkeä alas laskeutuessa korviin kantautuu musiikki ja veden pärske sekä iloiset naurun remahdukset. Saat-
tajat johdattavat vartioittain ryhmät alas rannan ääreen, josta paljastuu erilaisia veteen liittyviä pisteitä. Ih-
miset kulkevat pääasiassa uimapuvuissa ja ohjaajat opastavat partiolaisia työn touhuun. Ilmapiiri rannassa on 
todella leppoisa ja tekemisen meininki näkyy jo kauas. Mitä tehtäviä laaksosta sitten löytyykään?

Ensimmäiseksi rannalla vastaan tulee Arieliksi kutsuttu piste, jossa partiolainen istuu vesialtaan ylle penk-
kiin ja toivoo ystäviensä heittävän tarkkaan tai häntä odottaa kylmä kylpy. Seuraavaksi silmiin pistää vedessä 
ohjaajan johdolla kungfuilevat lapset. Reunalla Waterwalking haastaa rohkeimmat suureen muoviseen pal-
loon ystävän kanssa pyörimään veden päällä.  Rannalta löytyy myös mahdollisuus lähteä melomaan ulapalle 
tai kävellä tukkien päällä. Järven keskellä on hyppytorni, josta voi hyppiä suurelle ilmapatjalle ja siitä järveen.

Ylemmäksi metsään kiivettäessä vastaan tulee mutapaini, jossa pystyy haastamaan ystävän painiin mudasta 
täytetyssä altaassa. Säännöt ovat yksinkertaiset, vain vaatteista repiminen ja kuristaminen on kiellettyä, mut-
ta muuten tyyli on vapaa. Viereltä löydät myös uistimen askartelua ja vesiliukumäen. Kun lähdet alaspäin, 
pääset rakentamaan lautan ja kilpailemaan sillä järvelle toisia partioryhmiä vastaan. 

Eräs seikkailija kuvaili laaksoa kivana ja oli tykännyt kaikista tehtävistä. Muukin palaute oli hyvin positiivis-
ta. Suosikkia ei kukaan osannut rajata mutta kaikki olivat hyvin pidettyjä. Vain ikärajat olivat rajoitteena, joka 
oli ainoa miinus. Oletko sinä kokenut jo kaiken tämän?

         Hanna Tahvanainen

Hoo2OO:sta ei vauhtia puutu!

EVP-ennätys leirillä!
Kuva: Hannu Strömberg

Kuva: Virpi Väyrynen

Sudenpentujen Ilves päättyy tänään ja riemukkaat päättäjäiset vietettiin 
eilen. Leiriläisten saapuessa ohjelmalavalle sankari-Ilvekset olivat vas-
taanottamassa tulijoita ja nimmareiden jako ennen varsinaisen ohjelman 
alkua oli sudenpennuille yksi päättäjäisten kohokohdista. Päättäjäisten 
ohjelma oli huippusalainen: leiriläiset vannoivat valan, etteivät he mis-
sään nimessä paljasta näkemästään ohjelmasta mitään. Sen vuoksi tässä-
kään jutussa ei voida kertoa, mitä sudenpennut eilen illalla näkivät. Se 
kuitenkin voitanee kertoa, että päättäjäisissä kerrattiin, mitä Ilves the 
Movie -elokuvassa on tähän mennessä tapahtunut.
 
Päättäjäisyleisö sai myös itse olla osallisina päättäjäisten ohjelmaan, kun 
he pääsivät soittamaan Pikku Kepponen -ohjelmalaaksossa tekemiään 
soittimia Serafiinan, partiojohtajaneuvoston jäsenen, johdolla. Myös 
alaleirien, lippukuntien ja jopa laumojen omia huutoja kuultiin päivän 
jo hieman viiletessä. Yksi illan kohokohdista kuitenkin oli, kun Hä-
me-huuto raikasi pitkin ohjelmalavan rinnettä.

     Anni Ylinen

Mysteerigaalassa luvattiin suuria
Kuva: Virpi Väyrynen

Tänään leirillä on lähes 
tuplamäärä ihmisiä! Pidä 
hyvää huolta omista ta-
varoistasi ja vie löytyneet 
tavarat löytötavaratoimis-
toon leiritoimistolle.


