
LEIRINJOHTAJAN HAASTATTELU: 
Tapasin Jännitys 13 leirinjohtajan Vihtijärven kesäisissä 

oloissa Wilpolan kunnostustalkoissa. Ruokatauon aikana 

päädyimme keskustelemaan tulevasta kesäleiristä. Esitin 

leirilehtemme puolesta Samille muutamia kysymyksiä: 

1. Miltä leirinjohtajan pesti on tuntunut tähän 

mennessä? - Leirinjohtan pesti vaatii runsasta 

ajankäyttöä sekä suunnittelu- ja organisointi taitoa, 

mutta toistaiseksi olen selvinnyt suuremmitta paineitta 

tästä. -Ja mukavaa on ollut! 

2. Millainen on kesäleirimme leiripaikka 
Jämijärvellä? - Leiripaikaksi valittu tontti Jämijärven 

rannalla on siitä ihanteellinen paikka että veden 

läheisyyden ansiosta uiminen on mahdollista vaikka 

joka päivä, alava pelto soveltuu erinomaisesti sekä 

telttojen pystyttämiseen, että esimerkiksi jalka- tai 

pesäpallon pelaukseen (jos vapaa-ajalla sattuu tulemaan 

tylsää ). Lisäksi alueelta löytyy moninainen luonto, 

jossa pääsee kokemaan sekä suopursujen tuoksun että 

helppokulkuisen kangasmetsien taian! 

3. Minkälaista ohjelmaa on leirillä luvassa? - 
Jännittävää, tietenkin! Jotten pilaisi jännitystä, paljastan 

vain että perinteisten partio-ohjelmien (esim. iltanuotiot, 

retket, merkkien suoritukset) lisäksi luvassa on asioita, 

mitä ei ole vielä partioleireillä nähtykään! 
4. Kuinka kauan olet itse ollut partiotoiminnassa 

mukana? - Itse aloitin partion heti voituani, ts. 

aloitettuani 1. luokan 8 vuotiaana. Tänä vuonna 
partiourani on siis kestänyt 11 vuotta, eli yli puolet 

elämästäni! 
5. Mikä on mieleenpainuvin partiomuistosi? - On 

ihmeellistä miten vieläkin muistan esimerkiksi 

ensimmäisen suurleirin jolla olen ollut! Siitäkin on jo 

piiiitkä aika. On hankala nimetä mitään erityisen 

mieleenpainuvaa, kun muistoja on... no, enemmän kuin 

voin muistaa! Oikeastaan juuri kesäleirit, ovat ne, jotka 

partiomuistoina on jääneet mieleen mukavimpina 
asioina - se että voin viettää aikaa kavereiden kanssa 

metsässä ja miltei huomaamatta oppia kaikkea 

hyödyllistä. 
6. Mikä Jännityksen ohjelmanumeroista on 

mielestäsi mielenkiintoisin? - Itse olen jo löytänyt 

ohjelmista oman ennakkosuosikkini, mutta en aio sitä 

vielä paljastaa! 
7. Terveisiä tai muuta kerrottavaa lukijoille? -  
Vielä odottelen viimeisiä ilmoittautumisia, sekä 

innokkaita vanhempia, jotka halutessaan voisivat tulla 

auttamaan leirin järjestyspuolella. Muuten toivotan vielä 

hyvää kesänjatkoa kaikille! 
 

 

 

 

KLAPASTEN HISTORIAN ENSIMMÄINEN 

SEPELI: 
Jännityksellä Klapasten seikkailijaikäiset partiolaiset 

pääsevät ensimmäistä kertaa Klapasten historiassa 

osallistumaan SEPELI:in, Seikkailijoiden kauden 

päätöstapahtumaan! Tätä ei kannata missata, sillä vastaavaa 
ei ole koskaan aiemmin kokeiltu! 

 

TARPOJA JA SAMOAJAIKÄISIEN 

KOKKISOTA: 
Tarpojaikäiset ja vanhemmat tulevat leirillä kilpailemaan 

mm. TV:stä tutussa Kokkisota -kilpailussa, ja pääsevät 

haastamaan itseään monissa muissa mielenkiintoisissa 

aktiviteeteissa, joista suuren osan pidämme jännityksen 

ylläpitämiseksi vielä salassa. 

 

SUDENPENNUT JA VESIPÄIVÄ: 
Jämijärvellä meillä on käytettävissämme ranta 

leirialueellamme, ja yksi leiripäivä onkin pyhitetty 

vesiohjelmalle, joka on tämän vuotinen Suomen 

Partiolaisten teema. Leiriläiset tulevat hämmästymään 

kuinka monipuolista ohjelmaa rannalla voikaan järjestää! 

 

 

JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET: 
Kaduttaako ettet ilmoittautunut mukaan? Otamme vielä 

vastaan ilmoittautumisia Matti- ja Maija-myöhäisiltä! 

Leirin johto pitää viimeisen leiriin liittyvän kokouksen 

tulevana torstaina, ja tähän asti voimme ottaa vielä lisää 

partiolaisia mukaan. 

 

Leirikirjeen voi ladata osoitteesta: 
http://www.klapaset.fi/arkisto/tapahtumat/jannitys_13_leiri

kirje_I.pdf 

 

2.Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille To 18.7. leirijohdon 

kokouksen jälkeen illalla. 
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