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Rasa ’18 By: Kaisa, Pinja 

Greta ja Anniina 

Leiriläiset heräsivät klo 7.30 sen jälkeen nostettiin lippu ja Essi veti 
vetreän aamujumpan. Jumpan jälkeen pääsimme aamupalalle, 
aamupalaksi oli puuroa ja leipää. Aamupalan jälkeen alkoi päivän 
ensimmäinen ohjelma, joka oli seikkailijoilla vesipelastusta ja 
sudenpennuilla ruuan laittoa trangialla. Ensimmäisten aktiviteettien 
lähtivät haikille ja palaavat sunnuntaina takaisin. Päivällisen jälkeen 
oli vapaa aikaa ja osa seikkailioista lähti uimaan. Ilta jatkuu…  

Heli ja Seija 

-Mikä on tehtävänne leirillä? 

Lauantaina vastaan leirimerkin sujumisesta Sonjan kanssa ja 
muuten katselen oman ryhmän perään. 

Mä oon tääl kans oman ryhmän aikuisena ja autan kaikissa 
mahdollisissa tehtävissä. 

Ovatko leiriläiset käytäytyneet hyvin? 

Heli: Mulla ei oo ainakaan mitään moitittavaa. Reippaita ovat 
isot kuin pienemmätkin. 

Seija: Mun mielestä erityisen hyvin ja paljon on ollut myöskin 
sellaista oma-aloitteista muiden auttamista.  

Miten teidän mielestä hengenpelastus tehtävä meni? 

Heli: Kaikki olivat aktiivisia.  

Seija: Samaa mieltä.  

 

 

Jasmin, Tuuli, Emmi ja Kira 

 Minkälaista oli ruuanlaitto trangialla? 

Jasmin: Hauskaa ja vähän vaikeeta, koska me ei saatu ensin 
kuorimaveistä. 

Tuuli: Oli se nyt ihan kivaa, vaikka välillä meni pieleen. 

Emmi: Hauskaa! 

Kira: Tosi kivaa! 

 

 

[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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Onko ruuan teko raskasta? 

Ei se oikeastaan raskasta ole. Tietenkin pitää katsoa oikea määrä aineita ja sitten paljonko niitä tulee. 

Nautitko sinä ruuan teosta? 

Kyllä täällä, koska mulla on kotona pienet lapset jotka on koko ajan vieressä ja sit en voi keskittyä, mutta 
täällä mä voin keskittyä. 

Mikä laista palautetta olette saaneet? 

Emme juurikaan minkään laista, mutta ilmeestä kyllä huomaa onko ruoka maittavaa ja, jos tulee hakemaan 
ruokaa lisää niin se on mieluisaa. 

      

Toiveruokia tuleville leireille 

-hernekeitto 

-hod dogit 

-aasialainen nuudeli pata 

-makarooni ja jauheliha 

-rikkaat ritarit 

-pääkallopata 

-erämihen unelmat 

-lihakastike ja riisi 

-napolinpata 

- letut 

-vaahtokarkit 

 

Osa leiriläisistä nukkui riippukeinussa 
alapuolella kahden heistä tuntemuksia 

 

 

- Leirin postipalsta – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tuntematon kirjoittaja 


