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Rasa ’18                                                By: Sera ja Eevi 

Leiri alkoi torstaiaamuna Klaukkalan kirkolta, josta lähti bussi kohti 
Nummi-Pusulaa. Bussikuski sääti matkan aikana paljon, kuten 
esimerkiksi ajoi oikean tien ohi, jonka takia jouduimme kääntymään 
epämääräisellä sahapaikalla. Lopulta pääsimme muurahaisten 
valtaamalle leiripaikalle. Aluksi sudenpennut ja seikkailijat katsoivat 
telttapaikkoja ja isoimmat auttoivat heitä telttojen pystytyksessä. 
Sitten edessä oli lipunnosto. Lipunnostajina toimivat kaksi 
tarpojatyttöä. Lipunnosto kesti ikuisuuden, koska tuli vähän vaikeuksia. Kun lipunnostosta oli viimeinkin 
selvitty, keittiön mestarikokit tarjoilivat meille keittoa. Ruoan jälkeen loppuleiri pystytettiin. Vapaa-ajalla sai 
vaikkapa pelata korttia tai harjoitella iltanuotion ohjelmanumeroita. Sitten syötiin taas. Seuraavaksi oli 
vuorossa uintia ja saunomista, tytöt ja pojat erikseen tietenkin. Illemmalla oli iltanuotio, jolla ryhmät pitivät 
erilaisia ohjelmanumeroita. Hiljaisuus alkoi kymmeneltä.  

 

Päivän tähtivieras: Viona 

Kuka olet? 

Viona, Tirppojen vartionjohtaja ja Klapasten hallituksen jäsen. 

Miksi tulit leirille? 

Koska kesäleirit ovat Vionasta hauskoja ja ne ovat hieno perinne.  

Milloin aloitit partion? 

9-vuotiaana. 

Miksi aloitit partion? 

Koska Vionan sisko harrasti partiota ja se oli hänen mielestään hauskaa. 

Millainen johdettava vartiosi on? 

Tirpat on kiva kolmannen vuoden tyttötarpojavartio. He ovat mukavia ja reippaita partiolaisia. 

Mitä odotat leiriltä? 

Viona odottaa leiriltä hyviä säitä ja uimista. Hän toivoo, että haikki olisi kiva ja että sieltä saisi paljon hyviä 
muistoja. 

Vionan terveiset leiriläisille: 

”Pitäkää hauska leiri ja muistakaa juoda paljon, myös mehua!” 

Ps. Vionan mielestä parittelevat muurahaiset ovat ällöttäviä. Hänellä on traumoja sellaiselta leiriltä, jonka 
aikaan oli niiden parittelukausi. 

Toinen leirinjohtaja, Samppa 

Mitä odotat leiriltä? 

Sampalla on erittäin korkeat odotukset leirin suhteen. Myös hän odottaa hyviä ilmoja. 

[Kirjoita lainaus tiedostosta tai 

yhteenveto jostakin kiinnostavasta 

kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun 

haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit 

muuttaa erotetun lainauksen 

tekstiruudun muotoilua Piirtotyökalut-

välilehdessä.] 
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Sampan terveiset leiriläisille:  

”Aurinkoista ja mukavaa loppuleiriä kaikille!” 

 

             

Leiripaikan kaunis uimaranta                                                Telttoja leirialueella. 

Päivän arvoitus: 

 

Pandat harjoittelivat kovasti iltanuotion ohjelmanumeroaan, johon liittyi reput. Saitko sinä selville, mihin 
tarkoitukseen reput olivat? 


