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KESKIVIIKKO 14.6. 

Tänään leirillä tapahtui jos jonkinlaista outoa ja omituista tapahtumaa. Onnistuneen 

ensimmäisen kokonaisen päivän jälkeen ohjaajat ja muu henkilökunta oli selkeästi 

hieman erilaisella asenteella mukana. Leiristä huokuu edelleen iloisuus ja tsemppi, 

mutta alkaako pomojenkin todelliset minät paljastumaan kuoren alta? Onko kaikki 

todellakin siltä mitä näyttää, vai onko taustalla jotain muuta? Kasitoistaselta ei 

tosiaan mikään pysy salassa!  

  
                                                               ^Pistetäänkö leirillä nuoret tositoimiin?   ^ Mitä maan alta löytyy? 

 

 

 

   PÄIVÄN KUVA!! 

  

Anonyyminä pysyttelevä lukija on bongannut  

ttirehtöörimme kuljeksimasta juhlatarvikkeiden 

kanssa.. Toimitus jatkaa tilanteen selvitystä… 

Tirehtööri ei kommentoinut asiaa kysyttäessä.



Leirikisoissa väärinymmärryksiä?  
-Näin kisoissa oikeasti kävi! Staff avautuu tilanteestaan: 

 

Kisat alkoivat odotetusti ja ketään 

yllättämättä raikuvin huudoin. 

Ennakkosuosikki Staffi vei ylivoimaisesti 

voiton joka lajissa paitsi yleisessä 

kannustuksessa. Nimettömänä pysyvän 

Staffin jäsenen mukaan sekin johtui vain 

siitä, ettei heidän huutoansa kuulunut 

alaleirien buuauksen alta. Tirehtöörin 

virallisen julistuksen mukaan leirikisojen 

voitto myönnettiin tasapelituloksella ykkös- 

ja kakkosleireille. 

Toimituksemme sai kuitenkin salaiselta 

lähteeltä käsiinsä kuvamateriaalia, josta käy 

ilmi kuinka Staff oikeasti vain antaa 

tasoitusta muille joukkueille heidän hurjan 

ylivoimansa ja mahtavuutensa vuoksi. 

Reiluuden nimissä, Staffin puheista  

 

kuitenkin ymmärtää sen, että he haluavat 

myös kunnioittaa toiseksi ja kolmanneksi 

tulleita. Näin ollen Kasitoistasen toimitus 

saa etuoikeutena paljastaa, että Staff 

luopuu voittokruunustaan!  

 

^Kakkosleiri näyttää esimerkkiä miten tehtävä suoritetaan oikeaoppisesti

 
^Leirikisojen toinen voittajajoukkue   ^Staff odottamassa varmaa voittoaan. 

 

^Staffin pomo antamassa etumatkaa toisille joukkueille irroittamalla                ^Ratkaisivatko kasvomaalit ja kannustus ykkösleirin voiton? 

pyykkipoikia vähemmäksi itseltään. 

 



Tapahtuu Pastuskerissa: VPK ja poliisiauto bongattu! 

Mistä on kyse?  

 

Kasitoistasen vihjepuhelimeen kuului leirikisojen aikaan ilmoitus, että poliisiauto on 

saapunut Pastuskeriin. Kenen vuoksi auto oli tullut? Leirikisatkin olivat vielä kesken, 

joten Staffin vuoksi poliisit tuskin olivat saapuneet. Tilanne alkoi hahmottua paremmin, 

kun kakkosleiri kokoontui auton ympärille. Tilanne vaikutti ainakin ulospäin täysin 

normaalille poliisin toiminnan esittelylle, mutta muutama kuva kertoo toista. Paikan 

päällä toimintaa seuranneen toimittajan mukaan jopa Leena-Pomo oli joutunut auton 

takakonttiin muutaman leiriläisen kanssa. 

 

^Mitä sellaista Leena on tehnyt, joka on koko leirin ajanut poliisiautoon?   

Koko Leirin suosittu 

”pelastuskoira” Igor 

hurjana! –Katso kuvat! 

 

Kasitoistasen toimitus sai käsiinsä 

tuntemattomasta lähteestä lähetettyä 

kuvamateriaalia, joissa on mitä 

ilmeisimmin menossa Igorin iltakoulutus 

huomista ykkösleirin tapaamista varten. 

Onko alaleireillä aihetta huolestua? 

Olemme oppineet tuntemaan Igorin 

seurallisena ja leikkisänä koko leirin 

pelastuskoirana. Torstaina kuitenkin on 

edessä Igorinkin odottama ohjelma, kun 

hän pääsee näyttämään taitonsa… 

Toimitus haluaa omalta osaltaan 

toivottaa alaleireille turvallista ohjelmaa! 

 

 



 


