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Pipsa-possujen aatteita 

Leiri on aina partiolaisen kesän huippukohta. Kesälei-

reillä aina riittääkin puuhaa, joten kyselimme Telluksen 

leiriläisiltä mikä heidän lempiasiansa leirillä on. Näin 

kuumalla ilmalla ehdottomasti eniten vastattiin uimisen 

olevan leirin kohokohta. Se onkin kiva tapa virkistäytyä 

auringon paahteelta.  

Kaikkien kanssa toimeen tuleminen ja yhdessä tekemi-

nen on jokaisen partiolaisen yksi tärkeimmistä ihanteis-

ta. Nuorimmatkin partiolaiset ajattelivat ensimmäisenä 

uusien kavereiden saantia, sekä kavereiden kanssa va-

paa-ajan viettoa. Vapaa-ajan viettoon kuuluu ehdotto-

masti riippukeinuissa keinuminen ja ehdottomasti ruo-

kailu. 

Monenlaisista puuhista leiriläiset totesivat pitävän, ja 

uskovat leirin jatkuvan hyvin ja iloisissa merkeissä. 

Pipsa-possujen leiriherkut 

Leiriherkut ovat ehdottomasti jokaisen leirin pakkaus-

listalla. Näistä herkuista ensimmäisenä tulevat ehdotto-

masti sipsit. Siispä teimme kyselyn leiriläisten lempi 

mauista. 

Neljännen sijan tutkimuksen mukaan 

jakoivat cheese and onion, viinietikka, 

juusto, paahdettu valkosipuli, sekä 

juures sipsit. Kolmannen sijan jakoivat 

normaali suolatut, juustonaksut, sekä 

merisuola ja yrtit sipsit. Toiselle sijalle 

sijoittui sweet paprika sipsit ja ylivoi-

maisesti ensimmäiseksi tuli sourcream 

and onion sipsit. 

Kuumalla ilmalla hieman suolaiset sipsit ovat todella 

hyviä ja maustettuina oman maun mukaan ne ovat her-

kullisia myös vaativimmillekin suille. 

Mikä eläin olet? 

1. Mitä teet mieluiten metsässä? 

a. Kiipeilen 

b. Juoksen 

c. Tutkin paikkoja 

d. Vakoilen muita 

e. Uin järvessä 

2. Mitä vaatteita käytät mieluiten? 

a. Trikoopaita 

b. Farkkuhaalari 

c. Kollari 

d. T-paita 

e. Toppi 

3. Mikä on lempiharrastuksesi? 

a. Parkour 

b. Geo-kätkeily 

c. Purjelentäminen 

d. Uiminen 

4. Mikä on lempiruokasi? 

a. Pähkinävoi 

b. Lihapullat 

c. Hampurilainen 

d. Hot-dog 

e. Nuudeli 

5. Mitkä ovat lempivärisi 

a. Ruskea ja valkoinen 

b. Punainen ja oranssi 

c. Musta 

d. Sininen 

e. Vihreä 

Katso kääntöpuolelta mikä eläin olet! (mitä kirjainta vastasit eniten) 
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Huivien teko 

Ekana teimme huiveihimme nimet. Sen jälkeen teip-

pasimme sapluunat huiveihin. Sitten töpöttelimme hui-

veihin TELLUS-logot. Sitten veimme huivit kuivu-

maan. Jonkin ajan päästä haimme huivit. Huiveja voi 

käyttää esimerkiksi: tavallisena partiohuivina, mummo-

huivina ja piikahuivina. Tuntomerkit: huivi on mintun-

vihreä/turkoosi. Siinä on valkoinen TELLUS-logo. 

Huivi tuntuu mukavalta. Entä sinun mielestä? (palauta 

oma vastaus lehden viesti-laatikkoon) 

 

 

 

 

Telluksen viestipalsta 

Tyhjää täynnä?! –Vaan ei pitkää, nimittäin SINÄ, leiri-

läinen saat olla mukana täyttämässä tätä palstaa loppu-

leirin ajan! Kirjoita viestisi maailmalle paperilapulle ja 

palauta lappu keittiön ovelta löytyvään ”Telluksen vies-

tilaatikkoon”. 

Palstalla julkaistaan edeltävän päivän viestit, tarinat ja 

vastaukset. 

Kaikille hyvää alkanutta leiriä! 

t. Tellus’19 johto & BBC News toimitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä eläin olet? –vastaukset: eniten… 

a = Orava, b = Kettu, c = Siili, d = Haukka, e = Ahven 

 

 

 

 

 

 


