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Suuri stara saapui myös Lieskalle! 

Kääk! 

Evolla järjestetyllä Roihu finnjamboree- leirillä 

esiintyi päättäjäisissä Sanni. Viimeiseen hetkeen 

salassa pidettyä artistia jännitettiin pitkään.  

Tästä saikin Lieskan johto idean, että heidänkin 

täytyy saada Sanni esiintymään Lieskan 

päättäjäisissä. Ja lavallehan asteli Sanni ”Tintti” 

Siltanen. Konsertin sijaan Sanni päätti esiintyä 

kertojana ja hänen roolisuorituksensa oli 

ihailtavan taidokas. Partiohengen mukaisesti 

Sanni päästi lavalle myös leirin johtajistoa 

tukemaan hänen suoritustaan.  

Erityistä kiitosta Sannin esitys sai upeasta 

pyrotekniikasta eli tulen käytöstä esityksen 

aikana. Sitä kehuttiin sanoilla: ”parempi kuin 

Roihun pyro”. 

Leirinjohtaja ei kommentoinut artistivalintaa, 

mutta toimitus veikkaa, että innoitus saatiin leirin 

huudosta: 

Kun Roihu kipinöi, 

kuka vastaan kapinoi, 

Llllllliiiiiiieeeeska!! 

Lieskan ”kapina” Roihua vastaan oli järjestää 

vielä huikeampi viimeinen iltanuotio kuin 

Roihulla. 

Karvatoukkien toinen yö ja kolmas 

päivä Lieskalla   

Yö ei mennyt suunnitelmien mukaan, sillä osa 

karvatoukista ei saanut unta. Mutta lopulta kyllä 

saatiin. Aamupalan jälkeen uitiin, melottiin ja 

saunottiin. Päivällä paistettiin lättyjä. Kun 

menimme suunnistamaan, sade yllätti meidät ja 

osa Karvatoukista lähti oikaisemaan metsän kautta 

teltalle. Mutanttiötökkää ei ole nähty. Onneksi! 

Iltanuotio oli taas todella hauska. Tällainen oli 

meidän kolmas leiripäivä. Huomenna on kotiin 

lähdön aika.  

 

Lohikäärmeen haastattelu 

Leirin kohokohtia ainakin Tintin ja toimituksen 

mielestä on ollut iltanuotiot, joissa molemmissa 

on vieraillut lohikäärme. Täten toimitus lähti 

tutkimaan, kuka tämä leirin maskotti oikein on.  

Mikä sinun nimesi on? 

Koko nimeni on Lieska Dragon Lohikäärmeen-

poika. Minua usein kutsutaan Lohikäärmeeksi, 

mutta se on oikeastaan isäni nimi ja se on vähän 

vanhanaikainen ja tylsä nimi minusta.  

Oletko partiolainen? 

En ole. Ilmoittauduin Lieskalle EVT:nä (eli ei 

vielä partiolaisena), mutta tällä leirillä olen nähnyt 

mitä kaikkea kivaa partiolaiset pääsevät tekemään 

ja haluan itsekin jatkossa päästä maistamaan 

omatekemää mustikkapiirakkaa ja nukkumaan 

teltassa.  

Mitä terveisiä haluaisit lähettää leiriläisille ja 

johtajistolle? 

KIITOS! On ollut suuri ilo seurata leiriläisten 

reipasta touhuamista ja toimintaa nyt jo kolme 

päivää. Olen nähnyt monen tekevän asioita 

ensimmäistä kertaa ja silti he ovat selvinneet siitä 

hienosti. Myös iloiset partiohuudot on kuulunut 

aina järvelle saakka ja niitä olen mielelläni 

kuunnellut.  

Katia ja Päiviä haluaisin kiittää siitä, että ovat 

järjestäneet hienon leirin, mutta erityisesti siitä, 

että nimesivät leirin minun mukaani. ´Myös 

Samppaa haluaisin kiittää siitä, että hän 

mahdollisti minun esiintymiseni tällä leirillä. 

Erikoismaininta myös siitä, että ei luovuttanut 

kanssani, vaikka ensimmäisenä iltana minulla oli 

hieman esiintymispelkoa.  
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Päivän vitsiT 

Mitä tapahtuu kun norsu astuu dekkarin päälle? 

- Jännitys tiivistyy.  

Mikä on hopeinen, roikkuu seinällä ja sanoo ”tik 

tak”? 

- Silakka. Ja se ”tik tak” on vain hämäystä.  

Päivän ensimmäisen vitsin tarjosi meille Aarno ja 

toisen Matti. Jos sinulla on parempi vitsi, kerro se 

meille! Tunnistat Lieskan toimituksen Klapasten 

huivista, jossa roikkuu koala ja papukaija. 

Vaihtoehtoisesti voit myös huutaa: Noooraaaa!  

Loppukiitokset 

Lieskan toimitus haluaisi kiittää kaikka, jotka ovat 

kantaneet oman kortensa kekoon leirilehden 

mahdollistamiseksi. Tässä muutama 

erikoismaininta:  

Karavatoukat: kiitos, että kirjoititte lehden 

vakituista palstaa ”Karvatoukkien x leiripäivä” 

Kati, Lassi, Aarno ja Matti: kiitos, että kerroitte 

vitsinne, jolla viidytitte ette vain Lieskan 

toimitusta, mutta myös koko Lieskan Sanomien 

lukijakuntaa.  

Leirinjohtajaa ja apualaisjohtajaa: kiitos, että 

pestasitte Lieskan toimituksen kaikki jäsenet 

heidän tehtäviinsä.  

 

 

 

Kaikki haastatellut: kiitos, että annoitte aikanne ja 

vaivanne, jotta Lieskan Sanomien lukijat saisivat 

mielekiintoista luettavaa joka aamuksi.  

Samppa: kiitos, että toimit kustannustoimittajana 

(eli oikolukijana) ja painotalona. 

SV-Tekniikka: kiitos, että tarjositte laitteiston 

lehden mahdollistamiseksi.  

Noora Kovalainen: KIITOS suuri ja kunnioitettu 

päätoimittajamme! 

Parhaat Leiriruuat 
 

Kun jäljellä on enää yksi ruokailu, Lieska päätti selvittää mikä leiriruuista oli paras. Kattavan 

tutkimuksen tulokset olivat hajanaisia: lähes kaikki ruuat mainittiin ainakin kerran ja samoja ruokia ei 

mainittu paria lukuun ottamatta kovin montaa kertaa. Tästä voi tehdä vain yhden johtopäätöksen: kaikki 

leiriruuat olivat erinomaisia ja kaikille löytyi jotain. Anniina karvamadoista antoikin juuri oikean 

vastauksen: kaikki ruuat olivat paras leiriruoka.  

Parhaat pääruaat 

 

Parhaat herkut:   Lisämaininnan saaneet ruuat:  

Minestronekeitto (eli 

tuttavallisemmin spagettikeitto), 

meetvurstipasta, ja persikka-

kinkkupasta. 

Mustikkapiirakka ja letut Kanttarellimunakas, 

kanttarellimuhennos, Lieskan 

toimituksen herkku MAISSI, sekä 

Lotan herkkuruoka, kaikki paitsi soija 


