
 

 

KASITOISTANEN  

 

BigPepa 2017 nro 3 

 

Perjantai 16.6.2017 

 

Perjantai alkoi BigPepalla varsin jännittyneissä tunnelmissa. Heti aamutuimaan 

toimituksemme aloittaessa päivää, sai hän salaiselta lähteeltä tiedon toisesta 

ilmestyneestä lehdestä. Oliko tämä uhka vai mahdollisuus? Häviäisikö Kasitoistaselta 

lukijakuntaa vai saisiko lehti tätä kautta uutta mainostusta? Juorujen mukaan 

sisällössä oli myös ankaralla kädellä arvosteltu leirin Staffin suoritusta leirikisoissa. 

Kasitoistasen toimitus ei ole tästä huolissaan, sillä on varma aiemman numeron 

lähteiden luotettavuudesta ja uskoo edelleen Staffin voittoon ja kunnioitukseen 

alaleirejä kohtaan. Samalla toimitus haluaa kiittää fanejaan tästä viikosta, sillä tämä 

numero on vuoden viimeinen. BigPepa-viikko on ollut antoisa tutkimuskohde ja 

toimituskin on oppinut paljon pelastuspalvelun ja Punaisen Ristin toiminnasta. 

 

 



 

Kutsumattomia vieraita ja paljon lahjoja 

synttärijuhlilla –vanhemmat yllättivät!! 

 

Vihdoin selvyys, päivän kuvat saivat selityksen! Huhupuheet ja tuntemattomat 

vinkit sekä salakuvat olivat oikean tiedon jäljillä, kun tirehtöörimme suurimmat 

paljastukset selvisivät koko leirin tietoon. Koska BigPepa täytti tänä vuonna 18 

vuotta, oli tirehtöörimme järjestänyt synttärijuhlat! Pienelle yleisölle tarkotetut 

juhlat saivat kuitenkin yllättävän käänteen, kun juhlijoita ja kuokkavieraita 

saapuikin neljän alaleirin voimin, mutta tasapuolisena juhlanjärjestänä, kutsui 

BigPepa kuitenkin kaikki halukkaat mukaan, kuitenkin yhdellä ehdolla: 

Vanhemmille ei kerrota!  

 

 

Tätä yllätystä ei BigPepa varmastikkaan osannut odottaa, kun isosta 

synttärikakusta yllätti kaunis neito vaaleanpunaisessa mekossaan. Synttärit 

jatkuivat tämän lisäksi useilla muilla lahjaksi annetuilla ohjelmanumeroilla. 

BigPepa tuskin kerkesi vielä sisäistää kaikkia upeita lahjoja, kun pelätty mutta 

silti odottamaton tapahtui.. Vanhemmat tulivat etuajassa kotiin!! Onnittelut 

vielä BigPepalle täysi-ikäisyyden saavuttamisesta, toivottavasti toimitus 

pääsee vielä kuulemaan, miltä tulevat vuodet tulevat BigPepalla näyttää.  

  



  

^Antti Tuiskun serkku vierailemassa juhlissa                ^Salakuva! Vanhemmat yllättivät sankarin kesken juhlien! 

 

Vanhemmat lähtivät ja BigPepa yllätti, bileet 

jatkuivat salaa!! Katso kuvat! 

 

Moni BigPepan synttäreille päätynyt varmasti luuli, että juhlat loppuivat siihen. Kun 

auton takavalot kuitenkin hävisivät horisontista, päätti täysi-ikäinen BigPepa ottaa 

ohjat jälleen omiin käsiin, ja kutsui kaikki halukkaat vielä jatkamaan bileitä! Lahjat 

oli avattu ja kakut syöty, seuraavaksi olikin aika pistää kunnolla jalalla koreaksi, 

kerranhan sitä vain 18 vuotta täytetään!  

 

           ^Synttärisankari keräsi ympärilleen paljon iloisia juhlijoita 



  

^^Juhlista nauttivat niin leiriläiset kuin ohjaajatkin, selvä menestys! 

 

 

Aamupäivän hurjat kuvat hämmästyttävät! 

Onnettomuus saunapolulla? 

 

Kasitoistasen toimitus oli jo pääsemässä täysin rentoutuksen pariin, kunnes sai 

anonyyminä pysyttelevältä lähteeltä käsiinsä hurjaa materiaalia saunapolulta. 

Ilmeisesti ohjaajat olivat stressaantuneina ajaneet nokkakolarin, aiheuttaen monta 

kiireellistä apua tarvitsevaa. Onneksi leirillä oli viikon aikana opetettu ensiapua ja 

kolmosleiriläiset olivatkin valppaana juuri paikalla valmiina auttamaan. Mikä tuuri! 

Nopeasti osaavan apuun päässyt henkilökunta on nykyisen tiedon mukaan täysin 

kunnossa, kiitos kolmosleiriläisten osaavien käsien. 

 
^^ Leiriläiset toimivat mallikkaasti tajuttomien henkilöiden auttamisessa ensiaputilanteessa. 

 

 


