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Haastattelussa ensiapuvastaava
Nimi & tehtävä?

- Liisa “Lissu” Poutiainen & ensi-
apupäällikkö

Miksi tämä homma?
- Koska valmistun joulukuus terkkariksi.

Pahimpia tapaturmia leirillä?
- Ei oo mitään vakavaa päässyt käymään 
onneksi.

Onko potilaina ollut enemmän vartio-
laisia vai sudenpentuja?

- Kaiken ikäisiä on täällä juossut 
tasapuolisesti.

Oletko koskaan pelastanut kenenkään 
henkeä?

- En, oon vaan saattanut elämään ihmis-
lapsia.

Jos olisit kukka, miltä haisisit?
- Päivänkakkara, en varmaan miltään

Ensiapulaukun käytetyin väline?
- Laastaria ja hydrokortisonia

Sunnuntaina leiri täyttyi leiriläisten 
vanhemmista. Vanhemmat saapuivat 
sankoin joukoin katsomaan miltä 
leirielämä näyttää.

Vierailupäivänä vanhemmat pääsivät 
tutustumaan suureen partioleiriin ja 
katsomaan minkälaisissa olosuhteissa 
lapsensa leireilevät. Vanhempien ja 
lasten iloksi oli järjestetty myös ohjelmaa. 
Porolan luona partiobändi Fisu soitteli ja 
jammaili yleisön viihdykkeeksi. Montun 
reunoilla näyttikin olevan monia 
perheitä istuskelemassa ja nauttimassa 
esityksestä.

”Vesiturvamiehet” järjestivät opas-
tavan näytöksen pintapelastuksesta 
rannalla. Ohjelmaan kuului huumo-
rintäyteisiä käytännön esimerkkejä 
esimerkiksi ämpärin, pelastuspallon ja 
pelastusrenkaan käytöstä. 

Leirialueella kierrellessä saattoi 
myös osallistua Lappi aiheiseen 
tietovisaan. Monille vartiolaisille tuntui 
tulevan jos jonkinlaista täydennystä 
leirivarusteisiin tai herkkuihin van-
hempien mukana. Nähtiinpä jopa 
eräiden syövän vierailijoiden mukana 
tulleita hampurilaisia. Leirikeittiömme 
”Muonio” tarjoili vierailijoille  maittavaa 
riistakeittoa. 

Vierailupäivän lopuksi sudenpennut 
lähtivät joko yhteiskuljetuksella 
tai vanhempiensa kyydeillä kotiin. 
Vartiolaiset jäivät vielä jatkamaan leiriä.

Eero Klami

Vierailupäivän liikennejärjeste-
lyt ja ajovuorojen hoito työl-
listi turvaa paljon leirialueen 
ulkopuolellakin. Liikenne park-
kipaikan ja leirialueen välillä 
toimi vuorotteluperiaatteella 
kapean tien ja linja-autoliiken-
teen johdosta.

(Kuva Jyri Hakola)

Leiriläisiä ja vierailijoita viih-
dytti partiobändi Fisu. 

(kuva Eero Klami)

Veden varasta pelastettu voi-
daan asettaa ns. hypotermiapus-
siin, joka estää kylmettymisen.

(kuva Jyri Hakola)

Vesiturvamiesten esitys alkoi 
näyttävällä sisäänajolla.

(kuva Jyri Hakola)



Vartiolaisten haikki

Päivän sudoku

Maanantaiaamuna Lupon 
vartiolaiset lähtivät vaeltamaan 
kohti Partiopoukamaa. Haikin 
teemana oli Taru Porojen 
Herrasta. Ensimmäisenä päivänä 
vartiolaiset kävivät suorittamassa 
5 rastia, a-pukin tekeminen ja 
sillä virran ylittäminen, ea-rasti, 
ruokarasti, hämähäkinverkko ja 
yörasti. Yörastille saavuttaessa 
tunnelma oli hieman rauhaton, 
mutta rauhoittui kuitenkin iltaa 
myöten. Yörastilla vartioilla oli 
tehtävänä luoda pukin fanaattisille 
faneille uusi idoli. Hyvin (ja 
vähemmän hyvin) nukutun yön 
jälkeen lähdettiin palaamaan kohti 
leiriä. Koko haikki sujui kuitenkin 
oikein nätisti ilman suurempia 
naarmuja.

Alina & Jenni

Vartiolaisilla oli sunnuntai-iltana 
leirin tyhjennyttyä sudenpennuista 
Megapartyt ohjelmamontussa. 
Tapahtuma alkoi esiintyvän dj:n 
kertoessa Big Hali -kampanjasta. 
Kampanjan tarkoituksena on 
yrittää saada nuorisoa vähentämään 
ilkivaltaa ja kanavoida säästyneitä 
kustannuksia nuorisotoimintaan.

Kampanjoinnin jälkeen alkoi 
varsinaiset partyt. Ohjelmamonttu 
täyttyi diskomusiikin pauhusta 
vartiolaisten tanssiessa. Ilta-
palaksikin oli vapaalla aikataululla 
ohjelman ohessa kuumia koiria.

Ainakin Tuikku-Tytöt 
tuntuivat viihtyvän hyvin 
Megapartyissa.

(Kuva Jyri Hakola)

Aamupäivällä vartiolaiset pak-
kasivat ahkerasti rinkkojansa 
haikkia varten alkutehtävän 
lomassa.

(kuva Jyri Hakola)

Ruotsiin!?
Oletko yli 17-vuotias ja haluat lähteä 

hyvällä porukalla ulkomaanmatkalle? 
Jos vastasit kyllä, ilmianna itsesi leirin 
varajohtaja Hannalle. Haluathan 
olla mukana kun matkustamme 
perjantaina 15.9. laivalla 20 vantaalaisen 
partiolaisen voimin Ruotsiin tapaamaan 
ystävyyskaupunkiemme Huddingen, 
Askimin ja Lyngbyn partiolaisia. 
Palaamme Helsinkiin maanantaiaamuna 
18.9. kymmenen aikoihin. Matkalle on 
jo ilmoittautunut 12 kaunista ja rohkeaa, 
joten toimi nopeasti, loput paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

Megapartyt

P.s. TiukuTytöt ovat pytäneet 
homioimaan lipukuntansa oi-
kean kirotusasun.
T: Tomitus

Leirillä on suoritettu Porolan 
hygienia- ja lämpötilatarkastus.

Omavalvontasuunnitelman ylitarkastaja Helmut von 
Essendorfin toimesta.

Yllä: Mypalaiset kokeile-
massa rakentamaansa 
a-pukkia.

(kuva Jyri Hakola)

Vas: Karpalaisia 
ruokarastilla.

(kuva Eero Klami)


