6.8.2016 Ilkkala

Karvatoukkien ensimmäinen yö ja
toinen päivä Lieskalla
Kello 22:00 hiljaisuus alkaa. Meidän teltassa oli
ongelma. Meillä ei ollut yövaloa. Sitten
ruvettiinkin etsimään yövaloa. Kun lamppu oli
löytynyt, yö meni hyvin. Päivällä ruokailulla me
näimme mutanttiötökän. Se oli kauhea! Me
leivoimme mustikkapiirakan. Silloin oli paljon
ampiaisia. Kävimme uimassa ja saunassa.
Iltanuotio oli tosi hauska!
Tällainen oli meidän toinen leiripäivä!

Peurojen haastattelu
Suuren ja kunnioitetun päätoimittajamme korvaan
kantautui huhu, että Peuroilla olisi heidän
ryhmälleen oma huuto. Lieskan toimitus lähti
selvittämään tätä huhua neljästä reippaasta
sudenpennusta: Kiiasta Kirasta, Jasminista ja
Tuulista.
Ensimmäistä yötä tytöt kommentoivat ”vähän
pelottavaksi”. Haastattelun aikana kuitenkin tytöt
valmistautuvat nukkumaan ja vaikuttavat kovin
levollisilta.
”Lohikäärmenäytelmä
oli
tosi
hauska!”,
kommentoi yksi peuroista, kun heiltä kysytään
kommenttia leirin tähänastisesta ohjelmasta.

”Lohikäärmeen pää putosi just oikeeseen
aikaan!”, tytöt sanovat hieman sarkastisesti. Myös
juuri nautittu mustikkapiirakka kuuluu tyttöjen
lempiaktiviteetteihin. ”Se oli tosi hyvää, vaikka se
oli vähän liian makeaa,” arvioi tytöt oman
piirakkansa.
Loppu leirin aikana tytöt toivovat saavansa syödä
nuotiossa paistettuja vaahtokarkkeja.
Lopuksi tytöt myös kertoivat miten heidän
huutonsa syntyi. ”Me olimme keräämässä
mustikoita Matin kanssa, kun hän kysyi jos meillä
oli meidän ryhmälle oma huuto.” Siitä se ajatus
sitten lähti ja kohta tytöt rimmasivat eri sanoja ja
kokeilivat mitkä sopisi yhteen. Lopuksi peurojen
huuto muotoutui seuraavanlaiseksi:
”Peurat tuolla juoksee, telttoja kohti!”

Päivän vitsi
Kaks mummoa meni mustikkaan, vaan toinen ei
mahtunutkaan.
Päivän vitsin tarjosi Lassi. Jos sinulla on parempi
vitsi kerro se meille! Tunnistat Lieskan
toimituksen Klapasten huivista, jossa roikkuu
koala ja papukaija. Vaihtoehtoisesti voit myös
huutaa: Noooraaaa!

Top 3 leiriohjelmat
Lieskan toimitus kierteli telttoja ja selvitti mitkä ovat olleet leirin kolme parasta hetkeä tai aktiviteettiä
tähän mennessä. Kaikilta kolmelta ryhmältä tuli hyvin erilaisia vastauksia, mutta etenkin johtajistolla oli
vahvasti ruoka mielessä. Leirin keittiöhenkilökunta ottaa tämän kohteliaisuutena, mutta arvostaa myös
leirille saapunutta varsinaista leirikokkia.
Get wrecked and kasi:
1. Näytelmä
2. Uiminen
3. Saunominen

Hattivatit:
1. Bussilla tulo
2. Porkkanan syönti
3. Saunominen ja uinti

Johtajisto:
1. Lohikäärme
2. Ruokailu
3. Mustikkapiirakka

