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Leirikisojen 
yllätysvoittaja: 

SADE!
Käsittämätöntä suihkukäyttäytymistä

Motto: Sano mua sankariks. Arjen sankariks!



Uusi tapa hoitaa leirikisat: Vesiurheilu!

Ulkona kastuu!

Sisällä ei!

Perinteinen tapa avata olympialaiset on sytyt-
tää olympiatuli. Bigpepan leirikisoissa taas 
sataa lähes aina. Tämän vuoden kisa-aamu 
alkoi lähes infernaalisella rankkasateella, 
jonka johdosta tehtiin historiallinen päätös 
kisojen peruuttamisesta.
Peruuttamisesta huolimatta kisoille saatiin 
voittaja. Kylmänviileän suorituksen teki ti-
etenkin Säiden Haltija, joka ajoi kaikki kisa-
joukkueet sisätiloihin uikuttamaan, 
Sateesta sisään paenneet pyyhkivät vesiä 
silmistään. Olivatko kyseessä sadepisarat vai 
harmin ja pettymyksen kuumat kyyneleet. Se 
jääköön kunkin itsensä arvioitavaksi
Leirin kisadirektoraatti on harkinnut kisojen 
ajakohdan ja mahdollisesti lajien muutosta.
Uusi ajankohta olisi ehkä myöhemmin. Vii-
meistään vuonna 2012.
Lajivalikoima muuttunee vetisiin olosuht-
eisiin paremmin sopivaksi. 
Soutu, melonta, vesihiihto ja kuviokellunta 
vain muutamia mainitakseni, kertoo direk-
toraatin nimetön edustaja nimeltään Juha.



Harri Poutiainen, eli huolto-Harri osaa mitä 
vain. Espin vasen puujalka organisaatios-
samme. Kuka hyvänsä voi tietää, mitä pitää 
tehdä, Harri tietää, miten. Lisäksi musiik-
kipuoli luonnistaa. Teatterin lavasteissa 
toimiessaan huolehti mm. ukkoskoneesta ja 
kammottavien henkilöiden valaisusta.
On aikaisemminkin käynyt leirillämme 
meripelastajan ominaisuudessa esittelemässä 
pelastusalusta. Silloin Harri olisi mielellään 
käynyt katsomassa leiriämme, mutta häntä 
ei päästetty pois laiturilta ja lopuksi hänet 
raahattiin takaisin veneeseen paluumatkaa 
varten.
Tänä vuonna Harri toimi viisaasti ja ilmoit-
tautui ajoissa henkilökuntaan. Pääsi sisään 
ikäänkuin keittiön kautta.

Henkilöesittely

Kermisen Katja, infotäti vailla vertaa. 
Oikeassa elämässä hän tekee jotain aivan 
muuta. Suunnittelijana hän tekee millin 
tuhannesosan tarkkuudella piirrustuksia jos 
jonkinlaisista vempeleistä. Leirillä vähempi-
kin tarkkuus piisaisi, mutta kioskin ja in-
fon jämpti ilme ei tunne kompromisseja. 
Sukulaisuus leirijohtoon varmaan helpotti 
porukkaan sulautumisessa. Ammattitaidosta 
kertoo mm se, että hän tietää jokaisen leiri-
läisen mielikarkin nimen. Taitaisi osata kaik-
kien toisen etunimenkin...



Karaiseva erhe!
Leirin ekana iltana oli eräs nimeltämainit-
sematon nelosleirin ohjaajiin kuuluva her-
rasmies mennyt iltapesulle saunalle. Hän ei 
ollut  tietoinen että leirin aikana saunarak-
ennuksen vieressä sijaitsevat pihasuihkut 
toimivat lämpöisellä vedellä ja tästä syystä 
hän oli sitten käynyt sisäsuihkussa kylmällä 
vesijohtovedellä. Leirin muu henkilökunta 
lupasi olla paljastamatta tätä asiaa hänelle 
ennenkuin leiri on päättynyt.  Joten please 
leiriläiset, älkää vaan kertoko eteenpäin että 
pihasuihkussa on oikein mukava peseytyä 
kirkkaan taivaan alla.
Lämpimällä vedellä.

Mika lämmitysvuorossa

Luottamusta herättävä leirin johto alkupalojen yhteiskuvassa


