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Tulikärpästen ensi-iltansa saanut 

näytelmä oli jymymenestys 

 
Seikkailijaikäiset näyttelijänalut esittivät leirin il-

tanuotiolla kohunäytelmänsä, Eemelin. Näytelmän 

menestyksestä kertonee se, että yleisö yltyi naura-

maan ääneen esityksen kuluessa. Toimitus onnitte-

lee tyttöjä onnistuneesta debyyttisuorituksesta, ja 

toivoo että samanlaista viihdykettä saadaan myö-

hemmin leirillä lisää.

 
 

Päivän sää

Voltilla tapahtuu 
Tarpoja-samoaja ikäisten haikilla, Voltilla, pelattiin 

mm. ruokarulettia, jossa jokainen joukkue arpoi, 

mitä ruoka-aineita he saivat käyttöönsä ruokarastil-

la. Yörastilla väsyneet osallistujat pääsivät harjoitte-

lemaan piirilevyjen kolvaamista ja valmistamaan 

hampurilaisia ja ranskalaisia.

 

Seikkailijat vierailivat uhrilähteellä, 

yksi leiriläinen kateissa? 

Seikkailijat vierailivat Jämijärven kuuluisalla uhriläh-

teellä. Lähteelle lähdettäessä seikkailijoita oli 13, 

mutta iltavahvuus leirissä oli enää vain 12. Uhriläh-

de on kuuluisa siitä, että siellä on uhrattu erinnäisiä 

asioita. Hetkellisesti vaikuttikin, että lippukunnan-

johtajamme  Jani olisi uhrannut autonsa avaimet 

paremman kiesin puolesta. Avaimet kuitenkin löy-

tyivät, joten Jani joutunee edelleen tyytymään ny-

kyiseen menopeliinsä.  
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Pieniä jäyniä leirissä 

Tarpojien ja samoajien ollessa haikilla ja seikkailijoi-

den Jämin reissun aikana isäntäperheen valvonta-

kamera tallensi epäilyttäviä Eräkamujen näköisiä 

kulkijoita leiri alueella. Heidän jäljiltään leiriin oli 

tehty paljon erilaisia jäyniä. Leirin johtaja oli riip-

pumatossaan pyhittämässä lepopäiväänsä eikä ollut 

herännyt selkkauksen aikana. ”Eräkamujen on pak-

ko olla asialla, kun ei mitään ääniä kuulunut”, hän 

toteaa haastattelussa.

 

 

Vanhoja kasvoja 

Leirissä nähtiin tänään muutamia vanhoja kasvoja, 

kun Jan ’Jamskutti’  Gustafsson ja Otto ’Odetus’ 

Arola saapuivat pitämään leirin haikkia. Pojat tun-

nistaa auton basson äänestä ja pakkomielteestä 

hyvään liharuokaan. 

Löytynyttä ja kadonnutta 

- Leirin johtajalta kadonnut poro-pehmolelu! 

- Harmaan Ipadin löytäjälle luvataan löytö-

palkkio! 

- Muita löytötavaroita voi tiedustella leiritoi-

mistolta 

Päivän kasvo: 

Onni ja kola

 
 

 

Päivän kuva-arvoitus

Mitä kuvassa on? 
Laita arvauksesi tekstaripalstalle, parhaimmat arva-

ukset palkitaan. 

 

Sunnuntain kuva-arvoituksen ratkaisu 

Oikea vastaus: Satakertaiseksi suurennettu kuva 

keltakuorisen mariannen sisällöstä. 

Paras vastaus toimituksen mielestä:  Koralliriutta, 

Aleksanteri Siltanen 
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TEKSTARIPALSTA 
 

- Jamjamjamksuttii, meidän pieni Jamskutti, Jamskutti ei! 

- Oli hieno päivä! 

- LIHAA! 

- SOIJAA! 

- MUNAKOISOJA! 

- Offroad, Golf on maastoauto 

 

Toimituxen terveisin, Pete, Emma & Sami 


