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Gallup: Olitko Mahdilla tai Ilveksellä vuonna 2006? Miten tämä leiri eroaa siitä? Kuvat: Anni Ylinen
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Sampo Haistelija ei laita facebookiin statuksia, facebook laittaa statukset Sampo Haistelijalle.

Päivän twiitti: @marivesanummi: Tein vissiin virhearvioinnin lapsena. Hämeen partion leirillä @ilves13 odotellaan tänään pehmiskioskin aukeamista. Ei voi olla huono leiri.
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Skripti testaa: Juokse tai vuole!

Petri Louko, aluepääl-
likkö
Hämeen Partiopiiri ry

Olin Mahdilla. Tämä 
leiri on toki isompi, 
mutta sijainti on sama. 
Tekijät ovat valtaosin 
erinäköisiä, mutta toi-
minta on samaa perus-
partiota.

Leo Nokelainen
Tampereen Eräpojat

Olin Ilveksellä. Täällä 
keittiöjärjestely on eri-
lainen ja tekniikan mää-
rä on kasvanut huimasti 
leirien välillä.

Tuua Jäppinen
Harjunalustan Sini-
veljet

Olin Mahdilla. Siellä 
ei tarvinnut jonottaa 
kuten täällä. Ilveksellä 
ohjelma on enemmän 
ajan hermolla. Johta-
jakahvila oli Mahdilla 
parempi, mutta siellä 
ei ollut johtajille omaa 
hemmottelua.

Eilen leirillä järjestettiin Sepeli eli seikkailijoiden elämyksellinen maastopeli. 
Sepelin teemana oli ”Ideasta elokuvaksi” ja sen rasteilla seikkailijat pääsivät 
suorittamaan elokuvateemaisia tehtäviä maskeeraamisesta kinuskipopcor-
nien poksutteluun ja Ilves-hahmoisten palkintopystien muotoiluun. Yksi 
mielenkiintoisimmista ja palautteen perusteella mukavimmista rasteista oli 
Ohjaajan valinta, jossa jokainen kisavartio pääsi luomaan oman juonen eloku-
valle kulkemalla naruilla ohjattua reittiä. Jokaisessa risteyksessä vartio pääsi 
valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta ja näin ollen vaikuttamaan esimerkiksi 
oman elokuvansa tyylilajiin, musiikkiin, sankareihin ja vihollisiin. Reitin lo-
puksi ryhmät näkivät omien valintojensa tuloksen kertomuksen muodossa.

Sepelin johtajat Milla Sirén ja Sarianne Mäki-Kuutti olivat tyytyväisiä Sepe-
liin. ”Kaikki meni hienosti! Saattajat olivat hyvin mukana rasteilla, rastihen-
kilöstö oli aktiivista ja innostunutta ja seikkailijat vaikuttivat pitävän rasteis-
ta”, he kertoivat iltapäivällä pelin jo päätyttyä. 

     Anni Ylinen

Sepeli sujui kuin elokuvissa

Perinteisen haikin sijaan Ilves13 -leirillä kisailtiin Juokse tai vuole -kisassa. Kisan 
teema liittyi tiiviisti elokuvaan. Kisan johtaja Jouni Lappalainen kertoo, että haas-
tetta kisan suunnitteluun toi vartiomäärä, 180 vartiota, ja vartioiden kisataustan 
suuret erot.
 
Rastihenkilötarve oli kisassa suuri, koska samaan aikaan seikkailijat sepelöivät. 
”Alussa hieman hirvitti tuo henkilöstön suuruus, mutta lopulta kisa-aamuna meillä 
oli tarpeeksi tekijöitä toteuttamaan kisaa”, Jouni huokaisee. Rasteilla ja muissa teh-
tävissä nähtiinkin leirin tekijöitä staabista alkaen.
 
Tutkivaan journalismiin päätynyt Skriptin toimitus päätti polkaista pyöränsä vauh-
tiin ja lähteä tutkimaan kisan rasteja. Koko rataa emme olisi ehtineet jalkapatikassa 
kiertämään, koska meidätkin oli rekrytoitu tiistaita toteuttamaan. Tosin kymmenen 
kilometrin kisa olisi voinut olla hieman haastava tietokoneen ääressä kökötetyn vii-
kon jälkeen.
 
Ilman karttaa matkaan lähtenyt kaksihenkinen joukkue päätyi ensin Ilvessuoralle, 
jossa näkyi mielenkiintoisia kick-bike pyöriä sekä jännä rata. Jo ennen tehtäväkäs-
kyn lukua päättelimme tehtävän liittyvän vauhtiin ja potkimiseen. Kypärä päähän, 
jalka valmiiksi ja hep! Pyörällä tuli kiertää rata, jossa oli muutama limupullo kier-
rettävänä. Rastihenkilöt arvioivat toimituksen suoriutuneen tehtävästä suhteellisen 
hyvin. ”Tehtävässä nopeutta lisää nopea tekniikka, jarrujen tehokas käyttö sekä var-
tion yhteistyö”, rastihenkilö Kapula neuvoi.
 
Varsinkin kisan tyttövartioiden suosikkirasti oli maskeeraus, jossa vartio kulki ensin 
radan läpi. Radan varrella oli kuvia, joissa oli erilaisia maskeerauksia. Nämä tuli 
muistaa ja radan lopuksi toteuttaa kahdelle vartion jäsenelle. ”En ole koskaan näyt-
tänyt paremmalta”, huudahti peruukkipäinen ja maskeerattu kisailija. 
 
Maskeerausrastilla saimme ystävällismieliseltä kuvaajalta kartan, joten uskal-
tauduimme polkaisemaan leirialueelta ulos. Valitsimme mukavan matkan päässä 
olevan rastin, josta löytyikin kivan dominotehtävä. Seitsemän minuutin pähkäilyn 
jälkeen saimme 15 kuva-teksti-paria oikein tehtävässä, jossa oli elokuvaan liittyviä 
paikkoja ja asioita. ”Kelpo suoritus”, kehuivat rastihenkilöt suoritustamme.
 
Seuraavan siirtymän aikana jouduimme vuodattamaan myös hieman hikeä raaha-
tessamme pyöriä pitkin pikkuista polkua. Onneksi metsäautotie tuli suhteellisen 
nopeasti vastaan ja seuraava rasti olikin jo edessä. Jousipyssyrastilla vartiot pääsi-
vät ampumaan 15 nuolta kohti taulua. Mitä lähemmäs osui taulun keskustaa, sitä 
enemmän sai pisteitä. Meidän lisäksemme myös vartiot pitivät tästä rastista.
 
Viimeisenä rastina testasimme pantomiimi -rastin, jossa tehtävänä oli esittää elo-
kuva-aiheisia sanoja. Muutamaa sanaa ei kukaan onnistunut esittämään. Kokeile 
kaveriin, onnistutko sinä esittämään seuraavat sanat pantomiiminä: DVD-levy, ka-
mera-ajo ja valaisija.
 
Kokonaisuutena kisa oli onnistunut tapa toteuttaa ”haikki” leirillä. ”Jos itse olisin 
leiriläinen, niin haluaisin ehdottomasti kisan haikin sijaan”, kisanjohtaja Jouni sa-
noo. Omaksi suosikikseen kisanjohtaja nimesi Juuso Varis –rastin, joka vaati vartiol-
ta hyviä hoksottimia ja älykkyyttä. Tässä vaiheessa leiriä toimitus ei enää uskaltanut 
kokeilla kyseistä tehtävää. 

      Iija Filén

Kun Tilhi ruokaa kokkaa,
niin vatsasi sun rokkaa.
On pihvii, kalaa, soppaa,
ei ruoka kesken stoppaa.
 
On herkullista ruoka,
ja täynnä uunivuoka.
Nyt maistuu lihat, kalat,
ja namit alkupalat.
 
Kun Tilheen syömään kuljet
ja huolesi pois suljet,
niin katso pöydän alle
tai vaikka taivahalle.
 
Nääs ruokahalu lähtee,
kun katsoo kokkitähtee.
Kana ei oo kumia,
mut miehet ovat rumia.

 Chat le Night

Neuvo Tilhen asiakkaille

Leirin päättäjäisissä eli Kultainen 
Sampo -gaalassa palkitaan erilaisia 
ryhmiä, osa-alueita, lippukuntia ja 
savuja eri kategorioissa. Nyt on sinun 
mahdollisuutesi vaikuttaa kahdessa 
kategoriassa jaettaviin palkintoihin.

Paras tehoste -palkinto myönnetään 
parhaalle ohjelmalaaksolle.

Paras erikoistehoste -palkinto myön-
netään parhaalle muulle leiriohjel-
malle.

Ehdokkaat ja äänestyksen löydät ne-
tistä sekä Juurakon Huldasta. 

Osoite on: goo.gl/cjFDKk

Juokse tai Vuole -kisan ja Sepelin jälkeen väsyneet leiriläiset kokoontuivat 
päälavan eteen messua varten. Sateisesta tunnelmasta huolimatta yhteislaulu 
lämmitti leiriläisten mieltä, vaikka laulujen nimet olivatkin pilvisellä säällä 
hieman ironisesti Taivas auki ja Meille aurinko paistaa. Leirijumalanpalve-
luksen pappi kyseli yleisöltä leirikokemuksista: kaikki nostivat kätensä ylös 
merkkinä siitä, että heillä oli ollut edes vähän kivaa leirillä. Moni myönsi 
kokeneensa Ilveksellä jotain ainutlaatuista ja lähes kaikki olivat tutustuneet 
uuteen kaveriin. Muutamalta oli myös valitettavasti puhtaat kalsarit loppu.
      
      Sonja Parkkinen

Partiomessussa lämmin tunnelma

Äänestä Suosikkiasi!

Kuvat: Virpi Väyrynen

Kuva: Hannu Strömberg


