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Kajahuksen leirilehti

Kuva: Anniina Perätalo

6. numero: Jäätelöä ja jäähyväisiä

ROHKI HYVÄ LEIRI
Olipa Kajahus! Leiri tulee päätökseensä tänään, minkä kuinniaksi toimituksemme keräsi kasaan kymmenen parasta juttua
Kajahuksella.
1. Partiokaverit

Mikäs sen parempaa, kuin uudet ja
vanhat ystävät yhdessä!

6. Huilahus

3. Jäätelö

Vaikka Kajahuksella on riittänyt tekemistä, on ote ollut rento. Vapaa-aikaa unohtamatta!

4. Ohjelma

Kyllä höllii, aijai. Välillä melkeinpä on
kuuma!

5. Pegasos

Leirille ilmestyi yhtäkkiä vesiliukumäki, joka on ollut kaikenikäisten suosiossa.

Kajahuksella ei ainakaan ollut pimeää ja ikävää - ainakaan paisteen
puolesta.

7. Rento meininki

Pullahuksen jonotus päättyy ihanaan, viileään herkkuun. Nam!

8. Lämpö

Ohjelmakairoissa oli vettä, metsää,
historiaa ja kulttuuria. Siis kaikille
jotain!

9. Vesiliukumäki

Legendaarisuutta hipova maaginen
pegasos on seikkaillut ympäri leiriä.

10. Leiribiisi

Tarviiko sanoa enempää? UU UU!

Kuva: Nea Finnig

2. Aurinko

Johtajien jaksaminen on ollut Kajahuksella tärkeää. Huilahus on tarjonnut rauhaa jokaiselle johtajalle.

POIKABÄNDI JA
TANSSITYTÖT RYTMITTIVÄT
PÄÄTTÄREITÄ

Kuvat: Jukka Leikkonen

Lauantai-iltana vietettiin Kajahuksen yhteisiä päättäreitä villeissä
merkeissä
Teksti: Vilma Viertola
Päättärit alkoivat kuumissa tunnelmissa The Youthsin rytmien
tahtiin. Leiribiisin yhteisen laulannan jälkeen saatiin kuunnella kaikkien leirin osallistujien lippukuntahuudot. Huudoista kuuluvin ja
kirkkain taisi kuitenkin olla Lapin
Partiolaisten piirihuuto.
Leirin norjalaiset vetivät yhteisen
laululeikin, joka edetessään paljastui (ainakin toimitukselle) olevan
versio jokaiselle suomalaisellekin
tutusta Sutsisatsisatsaa-leikistä.
Toinen leikki taasen oli ruotsalainen toistamisleikki. Leikissä koeteltiin leiriläisten äänenhallintataitoja.
Loppuun saatiin pystyyn oikein
kunnon bileet, joista kiittäminen
käy esitanssijoita ja muita innokkaita bailaajia. Yhteinen juhla
päättyi kuitenkin rauhallisesti valtaisaan sisaruspiiriin.

LEIRIHOROSKOOPPI
Millainen lähtöpäivästäsi on tulossa? Madame Tietähys kertoo!
OINAS 21.3.–20.4.
Lähtöpäivänä leiriheilasi kanssa voi
tulla riitaa, mutta muista kuitenkin
sopia ennen kun lähdette kotiin.
Muuten ensi kesän leirillä voi tulla
epämiellyttävän kiusallisia kohtaamisia.
HÄRKÄ 21.4.–20.5.
Olet nauttinut leiristä, mutta Kajahus on ollut sinulle sosiaalinen
ponnistus, sillä olet ollut koko ajan
ihmisten ympäröimänä. Madame
Tietähys neuvookin sinua ottamaan
aikaa itsellesi heti Kajahuksen jälkeen. Mene vaikka mökille ja polski
itseksesi järvessä kuin sudenpentu
Loiskahuskairassa.
KAKSOSET 21.5.–21.6.
Pitkä tumma mies tulee sinua vastaan tänään. Hän saattaa olla elämäsi rakkaus, kunhan et lähtötohinoissa jätä häntä täysin huomiotta.

LEIJONA 23.7.–22.8.
Viimeinen leiripäiväsi sujuu väsyneissä merkeissä. Älä kuitenkaan
tuhlaa pakkausaikaa riippumatossa
lojuamiseen. Muuten saatat nukkua
paluukuljetuksen ohi.
NEITSYT 23.8.–22.9.
Partiokärpänen pääsi puraisemaan
sinua Kajahuksella ja harkitset paluuta lippukunnan hommiin vuosien
jälkeen. Epäilet kuitenkin, tulisitko
pärjäämään pahimmassa teinikuohinnassa olevien tarpojien kanssa.
Madame Tietähys neuvoo sinua
menemään rohkeasti tarpojajohtajuutta kohti ja ylittämään itsesi. Vain
näin voit kehittää itseäsi ihmisenä.

VAAKA 23.9.–23.10.
Saatat olla surullinen leirin loppumisesta. Sinusta tuntuu, kuin elämä
päättyisi ja tiput tyhjän päälle. Muista, että siistejä partiotapahtumia tulee vielä pitkin syksyä. Anna kuitenRAPU 22.6.–22.7.
kin itsellesi aikaa surra Kajahuksen
Harmiksesi et ehtinyt perjantai-illan päättymistä.
Napakymppiin, mutta tilaisuutesi
rakkauteen ei kuitenkaan ole men- SKORPIONI 24.10.–22.11.
nyt sivu suun. Pidä rakkausrillit ne- Sinulla on suuri dilemma siitä, miten
nällä, niin saatat tavaroita pakatessa partiourasi jatkuu. Edessä on muuttutustua uuteen ihmiseen.
to uuteen kaupunkiin ja samalla viikkotoiminta omassa lippukunnassa

päättyy. Madame Tietähys neuvoo
selvittämään, olisiko uudessa kotikaupungissasi joku kiinnostava lippukunta, johon voisit liittyä.
JOUSIMIES 23.11.–22.12.
Sinun viimeinen leiripäiväsi sujuu väsyneissä merkeissä. Älä kuitenkaan
tuhlaa pakkausaikaa riippumatossa
lojuamiseen. Muuten saatat nukkua
paluukuljetuksen ohi.
KAURIS 23.12.–21.1.
Et ole juonut tarpeeksi vettä päivän
aikana ja olet siksi ollut kiukkuinen
uusille ystävillesi. Muista pyytää ystäviltäsi anteeksi, ennen leiriltä lähtöä.
VESIMIES 21.1.–19.2.
Madame Tietähys neuvoo vesimiestä pysymään nesteytettynä koko
paluumatkan ajan. Muuten tuleva
partiosyksy ei välttämättä suju kovin
aurinkoisissa merkeissä.
KALAT 20.2.–20.3.
Sinulla on ollut hauska leiri, mutta
heilaa et ole harmiksesi löytänyt. Älä
kuitenkaan lyö hanskoja tiskiin, sillä
Kajahuksella syntynyt leiriystävyys
saattaa syksyn aikana syventyä joksikin muuksi.

ABOUT THE DIVERSITY OF SCOUTING
- from neckerchiefs, socks, sandals and base caps
Text and photos: Sören Bröcker
We all wear our scout neckerchief
with pride and joy. It connects us
and shows that we all belong
together. Even though we
all have different colors,
it shows that we are a
family.

ferent.

We all wear a scarf
and we are all dressed individually. With
great pleasure I see
the #scoutstyle of the
Finnish Scouts. It is diligently combined.

We want our members to post photos to social
media with #pfadiklamotte. The best pictures are
then published in our scout newspaper.

I always thought that socks
and sandals are typically
German. I saw on this camp that
the Finns took this style to a whole
new level. The socks and sandals now come with
sports pants and baseball caps. Is this the beginning of a new trend?
Perhaps, the days are over when our scout uniform has been tucked into the pants and we wore
hiking boots. Today it may also be the flip-flops.

In my scout association in Germany we have just
dedicated ourselves #scoutstyle to a topic. Because we think it’s great that scouting is so diverse.
Right now, we have a ”hashtag conference” in the
social medias for participation.

You can join as well and show us how you can combine your scarf. The #scoutstyle is colorful
and diverse!
Post the hashtags below your
Instagram pictures: #pfadiklamotte #scoutstyle.
All selected photos with the
two hashtags will receive an
issue of the newspaper, you
get my promise!

We all feel the same spirit of scouting: the joy of
the community, the desire for new adventures,
the commitment to a peaceful world. Nevertheless, we wear our scarf with pride and joy very dif-

VAPAA-AIKA MENEE YHESÄ
HUILAHUKSESA
Kuvat: Juhamatti Julkunen

Johtajahuolto ja -kahvila Huilahus on varattu johtajien akkujen
lataamiseen. Huilahuksessa käy päivittäin jopa 150 johtajaa.
Teksti: Eero Metsävainio Editointi: Vilma Viertola
Huilahuksessa käy leirin vaeltajat ja johtajat saunomassa, paljuilemassa, uimassa ja tapaamassa toisiaan.
- Täällä tykätään saunasta ja paljusta. Yllättävän suosittua on ollut
myös lahjoitettujen telttakankaiden ompelu: täällä on ommeltu kaikenlaista reppua ja vyölaukkua ja pussukkaa, kertoo Lotte Huilahuksesta.
Tideustelimme Huilahuksessa aikaansa viettäviltä, mikä on parasta johtajakahvilassa. Ompelupiste, riippumatot, sauna, pulla ja lepääminen nousivat tärkeimmiksi huomioiksi. Haastatellut kertoivat
viettävänsä aikaa Huilahuksessa päivittäin, jopa viisi kertaa päivässä.
Yleensä Huilahuksessa piipahdetaan noin tunnin verran.
Levon lisäksi Huilahuksessa voi nauttia hyvästä seurasta.
- Aina on joku tuttu, mutta uusiinkin pääsee tutustumaan. Riittävän
tasokasta seuraa, tuumivat huilahtelijat.

Kuva: Khaila Kuoppala

VIESTI KULKEE,
KUN VIMA POLKEE

Viestintä ja markkinointi tekee hommia, jotta tieto kulkisi leirillä ja leiriltä. Muutama vima-pestiä Kajahuksella tekevä kertoo
nyt pestistään.
Teksti: Vilma Viertola
Perttu
Perttu on nimetty epävirallisesti Kajahuksen tekijäviestintämestariksi ja syntipukiksi. Perttu kirjoittaa Kajahuksen tekijöille säännölliset
WhatsApp-viestit. Käytännössä Pertulle lähetetään kaikki tiedotukseen haluttava materiaali, joka koostetaan kolmeen päiväinfoon.
Tekstit tarkastetaan ja oikoluetaan, minkä jälkeen ne lähetetään tilannekeskukselle. Pestissä parasta on Pertusta se, että saa kirjoittaa
ja heittää läppää. Eniten Perttu on oppinut pestissään käyttämään
emoji-merkkejä.
Inari ja Sanni
Kajahuksen Instagram-storyja ja Snapchatia päivittävät esimerkiksi
Inari ja Sanni. Sanni on aiemmin tehnyt lippukuntapestejä leireillä,
joten pestissä hän pääsee kokeilemaan jotain ihan uutta ja tekemään luovia juttuja. Inari taasen on tehnyt some-hommia paljon jo
aiemminkin. Pestissä parasta on ollut rento meininki ja se, että juttuja saa tehdä omaan tyyliin. Haastetta on ollut sisällön mielenkiintoisena pitämisessä, mutta siinä on onnistuttu tyttöjen mukaan hyvin.
Kuva: Anniina Perätalo

Kuva: Nea Finnig

Jukka
Kajahuksella on virallinen kuvaustiimi, joka on taltioinut leirielämää
jo rakenteluleiriltä asti. Jukasta kuvauspestissä parasta on huikea
tiimi. Jukka on ollut pestistään hyvin innostunut ja onkin päässyt
ihan oikeisiin tositoimiin kameran kanssa. Haastavaa on ollut välillä
hypätä tapahtumien keskelle ottamaan kuvia, mutta partiohuivi on
auttanut sen kynnyksen ylittämisessä. Jukka on oppinut kuvausprosessista: kuvauskeikan jälkeen kuvia valitaan, muokataan ja lopulta
siirretään eteenpäin jakoon. Prosessi on Jukasta selkeä ja se on pidetty mielessä koko leirin ajan.

Kuva: Juhamatti Julkunen

TEKSTARIPALSTA
Minä olin se söpö tyttö Pullahuksessa Leiri-ihastukseni!
Torvea soitetaan (jos se on tallessa) silloin, kun
on aika mennä aamupalalle! t. Töräyttelijä
ÄÄÄÄ joko tää on ohi?!
Purkajat purkaa. Nimim. Purkuleiri anyone?
Oliko Kyypartio Päättäreiden aikana perheleiri
Pamahuksessa?

