Karvamatojen ensimmäinen päivä
Lieskalla
Kello 12:06 Karvatoukat kokoavat telttaa.
Kaikkien muiden teltat on jo pystyssä paitsi
meidän puolijoukkueteltta. Sataa kaatamalla ja
kaikki ovat märkiä. Menimme syömään lihapullia,
pinaattilettuja, karjalanpiirakoita ja banaania.
Ruokailun aikana ainakin kaksi leiriläistä olivat
jäässä. Vettä satoi edelleen kaatamalla. Oli neljä
astiallista tiskinpesuvettä. Yksi kylmä, yksi viileä,
yksi lämmin ja yksi kuuma. Yhden karvatoukan
haarukkaveitsilusikka tippui kuumimpaan astiaan.
Menimme teltalle. Teltta tarvitsi enää pressun
lattiaksi. Karvamadot-ryhmä auttoi ruuan
laittamisessa. Yhden karvamadon haava aukesi ja
siitä tuli paljon verta. Menimme saunaan ja
uimaan. Tällainen oli ensimmäinen leiripäivä!

täällä leiripaikalla. Vaikka pakkasta oli -25 astetta,
ihastuimme tähän paikkaan. Tämän jälkeen
olemme
pitäneet
kaksi
kokousta
leirin
suunnittelua varten.
Mitkä olivat aamun fiilikset?
Odottavan jännittyneet. Oli kiva, kun olin tullut jo
edellisenä iltana leiripaikalle niin olin kerennyt
tutustua paikkaan.
Mitä odotat tältä leiriltä?
Mukavaa yhdessäoloa, hauskoja aktiviteetteja ja
mukavia uusia tuttuja. Odotan myös saunomista ja
uimista.
Mitä terveisiä
lukijakunnalle?

haluat

lähettää

Lieskan

Haluan toivottaa superhauskaa leiriä leiriläisille!
Johtajistolle tsemppiä! … Ja hauskaa leiriä!

Leirinjohtajan haastattelu

Päivän vitsi

Lieskan toimitus onnistui saamaan ainutlaatuisen
haastattelun kiireisen leirinjohtajan, Katriina
”Kati” Kovalaisen kanssa. Kati oli niin kiireinen,
että ei edes malttanut pysäyttää työntekoa
haastattelun ajaksi.

Mitä nolla sanoi kahdeksikolle?

Miten kauan Lieskaa on valmisteltu?
Valmistelut aloitettiin Tammikuussa 2016, kun
kävimme Päivin (leirin apulaisjohtajan) kanssa

-

Kiva vyö.

Päivän vitsin tarjosi leirinjohtaja Kati. Jos sinulla
on parempi vitsi kerro se meille! Tunnistat
Lieskan toimituksen Klapasten huivista, jossa
roikkuu koala ja papukaija. Vaihtoehtoisesti voit
myös huutaa: Noooraaaa!

Leirirakennelmagalluppi
Lieskan toimitus kierteli telttoja ja selvitti mitä rakennelmia leiriläiset olivat keksineet rakentaa.
Suosituimmat rakennelmat olivat roskis ja pyykkinaru, jotka löytyivät kaikilta ryhmiltä paitsi
johtajilta. Toimitusta huolestuttaa se, että vain kaksi viidestä haastatelluista ryhmistä kertoivat
pystyttäneensä teltan.
Salamat:

Ketut:

Peurat:

Karvatoukat:

Johtajisto:

Roskis (joka
hajoaa),
pyykkinaru,
kenkäteline ja
nimikyltti.

Kivipolku,
lipputanko, lippu,
tervetulokyltti,
liikkuvaroskis,
pyykkinaru ja
sademittari.

Pyykkinaru, roskis,
hampaittenpesupaikka,
vessanpönttö ja teltta.
Tervetulokyltti ja
kivipolku ovat
suunnitteilla.

Katos, roskis, kaksi
pyykkinarua, tuoli,
harja, ovimatto, teltta.

…

