LUPPO
Kajahuksen leirilehti

2. numero: Julkkiksia järvellä

Kuvat: Mikko-Pekka Karlin

KOITOSTEN ÄÄRELLÄ
Mikä on Koitos ja mitä sen kuvauksissa tapahtuu?
Suomen Partiolaisten ja Splayn Koitos-sarjaa kuvattiin tiistaina Kajahuksella. Ohjelmassa suomalaiset
tubettajat kilpailevat keskenään erilaisissa partioon
liittyvissä kisoissa ja haasteissa. Kuvauksiin pääsi
osallistumaan myös useita leiriläisiä. Koitoksen tehtävä pysyy salaisuutena jakson julkaisuun asti, mutta
kuvauksissa päästiin soutelemaan Sarriojärvellä.
Soutelemassa tubettajien kanssa oli useita samoajia
sekä Kajahuksen kansainvälisiä vieraita. Loiskahuskairan ja uimarannan vauhdeista ehti yksi jos toinenkin tiirailla kuvausten vauhdikasta menoa. Lisäksi
myöhemmin iltapäivästäkin monet leiriläiset pääsivät moikkaamaan Roni Bäckiä, Roposta, Julia Ahosta
ja Pernilla Böckermania.

LAPPI TUTUKSI TUBETTAJILLE

Teksti: Vilma Viertola

Kajahuksella vieraili tiistaina suosikkitubettajia Koitoksen kuvauksilla. Toimituksemme pääsi haastattelemaan Roni Bäckiä ja Roposta Pullahuksessa.
Kuva: Mikko-Pekka Karlin

Mikä fiilis Lapista?
Roni: Yllättävän kuuma, mulla on vaan pitkät housut mukana.
Roponen: Positiivinen fiilis! Oon junnuna käyny Lapissa, mutta onhan tää kaunis paikka. Tyynet järvet ja metsät…
Roni: Nähtiin me pari porookin!
Missäs näitte poroja?
Roni: Tiellä pyörivät, onneksi pääsivät ehjänä pois.
Roponen: Ei tullu käristystä tällä kertaa!

Kuvat: Jukka Leikkonen

REIPASTA LEIRITOIMINTAA
Outakairassa ja Loiskahuskairassa on ollut vauhtia ja vipinää,
jota toimituksemme kävi katsomassa.

Teksti: Maria Whelan

Outokairassa tarpojat pääsivät koettelemaan erätaitoja PT-kisa
tyyppisesti heille suunnatussa ohjelmassa. Tarpojat innokkaina
ja kiinnostuneina vartioissaan lähtivät suorittamaan tehtäviä.
Ensimmäisellä rastilla heidän tuli tehdä nuotio, tosin näin kuivalla ja kuumalla säällä tekivät vartiot kuitenkin vain rakennelman. Jessican, Maijan, Annin ja Fannyn (Louhentytöt, Rajakiven Kiertäjät) mukaan nuotion tekeminen on yksi tärkeimmistä
erätaidoista joita partiolainen tarvitsee. Tosin aina taidoissa on
hiomista, ja tottakai kun toistaa ja harjoittelee niin taidot paranevat.
—Vartiossamme on toisesta lippukunnasta muita ja heihin tutustuessa pääsee näkemään, miten he tekevät joitakin erätaitoja ja aina tulee opittua leireillä muilta joitain uutta, tytöt kertovat.
Vastaan käveli myöskin yksi vartion jäsen, jolla oli kädessä hienosti tehty tuohilippo.
—Tämä on niin nopea ja kätevä tehdä. Turha alkaa veistämään
puukolla kauhaa kun kestää niin pitkään. Opin kisassa tekemään tällaisen, kertoo Lauri Sipoonhaukoista.
EA-rastilla oli sielläkin kiinnostavaa katsoa, miten vartiot suoriutuivat rastilta. Hyvällä ja ripeällä otteella ottivat vartiot tilanteen
haltuun.
—On meillä vielä harjoiteltavaa ja on hyvä että virheet huomioidaan niin opitaan, kertovat Joosef, Isac, Vilma ja Sofia Mellankiipijöistä.

Miten Koitoksen kuvaukset ovat sujuneet?
Roni: Hyvin on lähteny käyntiin, tosi hyvää energiaa!
Roponen: Jo yöjunassa oli hyvä tunnelma.
Onko jotain tullut yllätyksenä?
Roni: Kyllä tässä vähän kaikki tulee yllätyksenä!
Roponen: Ei olis uskonu, että partioleirillä on näin siistii, yksisarvisia
ja kaikkea! Magee meno.
Joulupukki kertoi maanantaina, että Petteri oli vienyt hänen partiolakkinsa. Onko teillä vinkkejä tavaroiden tallessa pitämiseen?
Roni: Mä hukkasin puhelimen jo junassa… Onneksi ehdin hakemaan sen vielä!
Roponen: Sun pitäis laittaa post-it-lappuihin, että missä sun kamat
on!
Roni: No mutta mitä mä oisin siihen kirjottanu, kun en mä tiennyt
missä se puhelin on?

HUOLTO HOITAA

Mitä odotatte vielä tältä päivältä?
Roponen: Uimaan pääsemistä, haluan jo pulahtaa järveen!
Roni: Maisemat ja kaikki tää tekeminen kiehtoo mua.
Onko teillä terveisiä Kajahukselle?
Roponen: Kannattaa odottaa Koitosta! Tosi siistejä juttuja luavassa.
Roni: Ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita! Etenkin avausjakso on mahtava, en muista milloin vimeksi oon nauranut niin paljon… Joten katsokaa Koitosta!

Teksti ja kuvat: Milla Lauerma ja Paula Marttila

Leirin toiminnan sujuvuudesta käy usein kiittäminen Huoltoa. Millaisia hommia Huollossa
sitten oikein tehdään?
Silja ja Lilli
Muonapestiläiset Silja ja Lilli ovat toimineet vasta vähän aikaa muonituksessa, mutta toistaiseksi
he ovat nauttineet pestistä. Heidän tehtäviinsä kuuluu ruoan jakaminen ja tiskien hoito. Heidän
mielestään mukavinta pestissä on ollut ruuan jakamisen ohella ihmisten näkeminen.
Päivi ja Saara
Turvan tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa leirialuetta, neuvoa ja auttaa
ihmisiä, toimia ongelmatilanteissa (esimerkiksi etsimällä kadonnutta sudenpentua), päivystää leirialueen portilla (ettei alueelle tule leirille kuulumattomia)
sekä tehdä uimavalvontaa Loiskahuksessa.
Turvapäälliköiden Päivin ja Saaran mielestä turvassa toimiminen on tosi siistiä ja tämä
on ollut heidän enisimmäinen iso pesti leirillä. Heidän alaisuuteensa kuuluu leirisairaala, leiripalokunta ja turva eli järjestyksen valvominen.
Toistaiseksi turva ei ole kohdannut mitään, mistä ei selviäisi hyvällä ennakkovalmistelulla ja nopealla ajattelulla. Leirin hyvät järjestyksenvalvojat, leiripalokunta ja sairaalan
pätevä henkilökuntaa on helpottanut turvapäälliköiden työtä.
Hippa
Saimme kunnian haastatella leirin nuorinta osallistujaa Hippaa, hän on 12 viikkoa vanha. Hippa rodultaan suomenlapinkoira. Hän on viihtynyt hyvin ja on saanut paljon huomiota muilta
leiriläisiltä, uuvuttava kuumuus on kuitenkin vienyt suuren osan Hipan voimista. Hän on käynyt uimarannalla, mutta ei ole päässyt vielä uimaan, vesipulloa on kuitenkin kasteltu. Hippa
on ensimmäistä kertaa partiotapahtumassa ja on tullut opettelemaan paikallista murretta.

SCOUTING HERE AND SCOUTING THERE
We have many international participants in Kajahus. What things are different
here compared to scout camps in Norway?
Text: Vårin Kollnes, Maja Kristiane Sköyen and Johanne Mathilde Johansen

Being international scouts on this camp is very exciting and fun. We are two
groups travelling together, both from Tromsö in Norway. It took us twelve hours
to get here with the bus we travelled with. The first thing we noticed that was
different from the camps we have been on in Norway is that the area is totally different. In Norway we are used to having to build our own camp using big, heavy
logs. We also make our own food and wash the plates ourselves using the sink
unit we built. We usually live on a field and not in a forest.
One thing we also noticed quick was the language and how difficult it is to understand each other and the signs. When we are participating in the activities,
the instructions are usually only on Suomi but there are translators that helps us
a lot when we don’t understand. When it comes to getting to know new people
it takes a little bit more time because of the different languages and the fact that
not everyone can or prefers to talk English.
The camp offers better hygiene when it comes to washing your hands and body.
You can take a swim in the lake whenever you are free and then sit in the sauna
and you can also shower yourself with the water bins.
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This camp has made us think a lot more about the international scouts at the
Norwegian camps, how they experience the camp and how it sometimes can be
harder to understand things than we thought before.
It has been too funny and we have learned a lot already. We are looking forward
to the next days here.

