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Hurrikaani ykkös- ja kakkosleirissä

Motto: Sano mua sankariks. Arjen sankariks!



Trombin viemää...
Ykkösleirin paluu askartelusta leiriin osoit-
tutui poikkeukselliseksi. Koko alue oli ihan 
hujan hajan.Vaatteita, makuupusseja ja jalki-
neita roikkui puiden oksilla. Tavaraa leväl-
lään pitkin pihaa. 
Siinä ei sinänsä olisi mitään poikkeuksellista, 
mutta jotain puuttui. Teltat olivat hävinneet. 
Järkyttyneiden silminnäkijöiden mukaan SE 
oli tullut etelästä. 
Valtava tuulennpyörre oli syntynyt kuin ty-
hjästä jossain koivuniementien lammastarhan 
kohdalla. Lampaiden onneksi hurrikaani oli 
osunut maahan vasta ykkösleirin kodalla ja 
siellä olikin tullut selvää jälkeä. Ilmaan nous-
seet teltat olivat lentäneet lepakoiden tapaan 
lepattaen kohti Anttooraa. Niistä ei ole sen 
jälkeen näkynyt jälkeäkään. 

Kaikkien onneksi suurin osa tavaroista oli 
jäänyt niille sijoilleen.
Myöhemmin iltapäivällä kakkosleirin teltat 
kokivat saman kohtalon ja liihottivat tiehen-
sä.
Turvapomon arvion mukaan uuden jättiläis-
tuulivoimalan propelin aiheuttama pyörre 
oli kasvanut Bastuskärin merialueella en-
nenäkemättömiin mittoihin. 
Yleisen turvallisuuden vuoksi molem-
mat leirit evakuoitiin päärakennukseen. 
Lisäksi viitosleiri purettiin ja väki majoitet-
tiin luentotilaan. Tämä tapahtui vasta illan 
näytelmäspektaakkelin ja diskon jälkeen, 
juhlahuoneiston suljettua ovensa. 
Yöllä paikallinen monsuunisade pyyhkäisi 
yli hiljaisen leirialueen.

Huolto tarkastelee ykkösleirin tuhoja ja etsii... jotain.



Teatterin juhlaa Selviytymisen perusteet.

Teatterimme esitys keräsi perinteisesti salin-
täydeltä yleisöä. Kuistin kenkäröykkiö todisti 
suosiosta.
Kaikkihan näkivät mitä esityksessä tapahtuu, 
mutta moniko tietää, mitä tapahtuu kulis-
seissa ja backstagella. Todisteena teatterin 
takahuoneen taiasta seuraava otos:

Mitä tehdä, jos haaksirikkoudut autiolle 
saarelle. Tietenkin toimit kuten nelosleirin 
Robinson Crusoet. Teräkalut heilumaan kais-
likossa ja luonnosta löytyneistä materiaaleis-
ta rakentamaan lauttaa. 

Asiaa tuntemattomasta toiminta saattaa näyt-
tää kaoottiselta, mutta vuosien ammattitaito 
näkyykin esitysten tasossa. Ei takahuoneen 
sekasotkussa ja paniikissa tehdyissä viime 
hetken virityksissä.

Sattumalta mukaan tulleesta materiaalista. 
pressu, naru, jätesäkki ja jesari, rakennet-
tiin kaislavene. Vesillelaskun yhteydessä se 
kastettiin Jusa2:ksi, kunnianosoituksena 8 
vuoden takaiselle leiripomolle, joka silloin 
teetti ensimmäisen lautan silloisen leirinsä 
kanssa. Lauri P oli silloin innokkaana leir-
iläisenä melomassa sitä laavulta laituriin. 
Vauhdittipa vielä iloisella laulullaan menoa. 
Niinkuin tälläkin kerralla.
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