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Pandojen päivä 

Aamulla herätys oli 7.40, jonka jälkeen oli lipunnosto. 

Aamupalaksi oli puuroa ja leipää. Seuraavaksi kier-

simme erilaisilla rasteilla. Rasteilla esimerkiksi harjoi-

teltiin viittomista, tehtiin saunapussit, tutkimme asioita, 

joita ei saa viedä läpi tullista, tunnistimme mausteita, 

rakensimme indonesiaksi Legoja, pelasimme Aliasta, 

siirsimme vettä järvestä ämpäriin ja harjoittelimme 

pelastusliivin pukemista ja sen kanssa uimista. Lou-

naaksi meillä oli kanawokkia, välipalaksi jäätelöä ja 

päivälliseksi kalakeittoa. Huhun mukaan saamme ilta-

palaksi pannaria. Illalla meillä on iltanuotio. 

Galluppi: lempileiriruoka? 

Ruoka Äänet 

Tortillat 9 

Lihapullat ja peruna 9 

Hernekeitto 6 

Kanawokki 5 

Makaroni ja tonnikala 4 

Makkara 3 

Shusi 3 

Kalakeitto 3 

Letut 2 

Pannari 2 

Tomaattitonnikalapasta 1 

Italianpasta 1 

Lasagne 1 

Grilliruoka 1 

Pizza 1 

 

 

Liekkejä ja riemua 

Eilen illalla partiolaiset pääsivät taas kokoontumaan 

leiritulen ääreen. Luvassa oli laulua sekä vartioiden 

järjestämiä esittelyjä. Jokainen ryhmä oli itse tehneet 

omaperäiset esittelyt kaikille, jonka jälkeen esittäjät 

saivat kunniakseen huudon. Myöskin toinen leirinjohta-

jista saapui iltanuotion jälkeen. 

-Nimettömät 

Turvallisuusohjeet 

Muistutus vielä turvallisuudesta, koska ollaan Räyskä-

län harjoitusalueella, täältä voi löytyä jopa vaarallista 

jätettä (esimerkiksi on löytynyt vanha luultavasti savu-

granaatti, rannan vieressä veden alta.). Jos löydätte mi-

tään edes jotain, joka vähänkään muistuttaa jotain sota-

toimiin liittyvää, tulkaa sanomaan aikuisille tai vartion-

johtajille, älkääkään mielellään koskeko.  

-Nimettömät 
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Maailmanympärimatkan tulokset 

Kolmen kärki maailmanympärimatkalla: Pipsapossut, 

Pandat ja Nimettömät. Hyvin tasainen kisa, missä jo-

kainen vartio ylsi jollain rastilla palkintosijalle. Palkin-

tona joukkueille on mainetta ja kunniaa sekä kaksi hul-

vatonta leiripäivää lisää! 

 

 

 

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 leirinjatkoa! 

t. Tellus’19 johto & BBC News toimitus 

 


