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Maanantai 29.7.2013

Behind the scenes

Gallup: Tuleeko sinulle vieraita? Mitä olet kaivannut eniten leirille? 

In

out

Sampo Haistelija ei tottele Turvan Setää, Turvan Setä tottelee Sampo Haistelijaa.

Päivän twiitti: @pupulaa: Jälleen uusi kokemus ilmatäytteisiä makuualustoja vastaan. Naapurista joka ilta 5 min pumppausmelua ja kiroamista. #partioscout #ilves13 

Katariina Kivis-
tö-Rahnasto
Toijalan Erä-
veikot

Ei tule vieraita. 
Leirillä on kaikki 
tarpeellinen.

Tatu Hörkkö
Hervannan Hukat

Eno tulee vieraaksi 
ja tuo rahaa. Lei-
riltä puuttuu oma 
koti.

Laura Pietilä
Liekkitytöt

Epävirallisesti tu-
lee. Tilasin paitoja 
ja pähkinöitä.

Sampo Haistelija
Sudarittomat ruokajonot

Spa La Taamo
Lakatut varpaankynnet

Napakymppi

Toimiston musiikki
Roskaavat leiriläiset 

Napakympin palkinnot
Univelka

Leiriläisen kirjassa julistettiin kaikille alle kym-
menenvuotiaille värityskilpailu, jossa tehtävänä 
oli värittää leirinjohtaja Mikko ”Tammi” Jylhän 
kuva.

Voittajaksi kilpailussa selviytyi Amanda Erä-
pirkot –lippukunnasta hienolla Batman-Tammi 
–kuvallaan.

”Aika sankarillinen olo. Hieno kuva! Symboliik-
ka osuu leirin teemaan hyvin”, totesi leirinjohta-
ja Tammi nähdessään kuvan.

    Iija Filén

Amanda voitti värityskilpailun

Ilveksen Nettitiimi tarttui vaihteeksi oikeisiin töihin ja 
sukelsi vierailupäivän kiireisimpään pestiin jäätelökioskille.

Jonoa on suorastaan absurdeissa määrin. Onkohan pehmis-
koneistus kadonnut ulkomaailmasta, vai mikä ihme näitä 
ihmisiä tässä kioskissa vetää puoleensa? Astumme sisään 
kuumaksi käyneeseen koppiin. Tässä ruuhkassa meille ei 
anneta mahdollisuutta tehdä tötteröitä, vaan päädymme 
hoitamaan kopin taustatöitä. Kaadamme pehmismassaa 
koneisiin ja pysymme poissa leirin pehmisammattilaisten 
tieltä.

Aargh, tämä kiire ei tänään tosiaan taida helpottaa. Hiki 
valuu maahan ja pehmismassa koneeseen suurissa määrissä. 
Yksi kioskin kolmesta pehmismyllystä imaisee kerralla 
sisuksiinsa noin kahdeksan litraa pehmismassaa ja kun 
yhden myllyn on saanut täytetyksi voikin suurin piirtein 
samoin tein alkaa täyttämään seuraavaa laitetta.

Koko aikaa ei meidänkään tarvitse kuitenkaan pehmismas-
sa kaadella, sillä välissä täytyy juosta roskia roskiin. Peh-
miskioskin esimies yrittää rauhoitella ja kehoittaa  meitä 
harkitun hallittuihin liikkeisiin. Aloittelijana ei kuitenkaan 
meinaa millään pysyä housuissaan. Valtava ja vaativa jono 
suorastaan pakottaa liikkeisiin uutta ja tarpeetontakin 
ripeyttä.

Viimein tuurattavamme saapuu ja pääsemme itse jäätelölle. 
Puoli tuntia tässä hullunmyllyssä olikin meille aloitteli-
joille tarpeeksi. Ehdottomat kunnioituksemme kuitenkin 
kioskin vakkaritekijöille. Ilman teitä leiri olisikin paljon 
vähemmän maukas.
Lopussa itsetehty pehmis maistuu kuitenkin makealta.

       
    Pietari Keskinen

Vierailupäivän vipinää jäätelökioskissa
Outi Pettersson on toiminut Il-
veksellä starana leiritoimistoteltan 
suojissa. Sunnuntaisen vierailupäi-
vän kunniaksi leiritoimiston eteen 
oli pystytetty vierailupäiväinfotiski, 
jossa Outi ja muut leiritoimistosta-
rat vastailivat ilveskansan visaisiin 
mitä, missä ja milloin -kysymyksiin, 
kuten milloin ja mistä erilaiset 
bussit kulkevat, ja mistä löytyy 
kenenkäkin leiriläisen savu. Kysyt-
täessä, kummassa on mukavampi 
työskennellä, Ilvessuoralla vai lei-
ritoimistoteltassa, on Outin vastaus 
varma: ”Toimistoteltan varjossa.” 
Huh hellettä!

  Tiina Riihilahti

Kuva: Harri Halmejärvi

Kyläluudat ovat valinneet tehtävissään erityisen 
toimeliaat savunjohtajat. Seuraavat savunjohtajat on 
palkittu Huldan kahvilipuin:

Aino Peltonen, savu 16, Jäätikön sankarit
Stella Björkholm, savu 25, Aatun kaupunki
Riitta Kivivasara, savu 39, Yli aidan
Kalle Timola, savu 40 Ocean’s 40

Ansioituneet savunjohtajat palkittiin

Äksön-laakson videohidastukset ovat nähtävissä 
tänään Juurakon Huldan viereisessä vaeltajako-
dassa klo 17 eteenpäin.

Äksönin hidastukset näytillä
Kuva: Iija Filén

Ko-Gi-tapaaminen keräsi yli 60 viser-
täjää eilen iltakahvilaan. PJ-jatkokurssin 
suorittaneet tapasivat tuttuja ja vaihtoivat 
kuulumisia. Tapaamisen teemana oli moni-
kulttuurisuus ja avoimuus. Lisäksi tapaami-
sessa luovutettiin Ko-Gi-nappulat Henna 
Heikkilälle Liekkitytöistä ja Matti Nurmi 
Lahden Sinisitä.

lintukansa kokoontui

sunnuntai kuvina


