
KASITOISTANEN 

BigPepa 2017, nro 1 

 

Mikä ihmeen BigPepa? Jo 18. kertaa Pastuskerissä järjestettävä Suuri 

Pelastuspalvelu –leiri on kerännyt tänä vuonna luokseen 78 leiriläistä. Erittäin 

luotettavan tietolähteen mukaan joukossa on myös ulkomailta asti saapuneita 

leiriläisiä. Mitäköhän tämän vuoden BigPepa pitää sisällään ja mitä ohjaajat ja 

muu henkilökunta ovat suunnitelleet leiriläisten päänmenoksi? Kasitoistaselta 

ei mikään salaisuus pysy piilossa! 

 

Tiistai 13.6.2017 

Leirin rakennusvaihe oli ennätyksellisen nopea ja sateesta huolimatta teltat 

pysyivät jopa pystyssä ilman minkäännäköisiä vastoinkäymisiä. Ohjaajat 

ottivat leiriläiset myös iloisesti vastaan, joka saa Kasitoistasen toimituksen 

miettimään, onko kaikki oikeasti hallinnassa vai pelkkää kulissia? 

 

       

^Taitaa tirehtööriä ja pomoa oikeasti jännittää miten leiri lähtee sujumaan!      ^Selvästi jokin askarruttaa Staffin väkeä… Vaiko kenties ongelmia paratiisissa? 

 

 

Tuntemattomana lähteenä itseä pitävä sisäpiirin henkilö on paljastanut 

Kasitoistasen toimitukselle hieman tarkempaa tietoa leirin johdosta! 

 

 



 

 

Kaiken takana on tehokaksikko Katja ja Nina!  

Nämä leirin pomot antavat ulospäin melko  

iloisen ja rauhallisen kuvan, mutta ovatko  

sitä oikeasti?

Kukaan ei pysty kertomaan mitä  

heidän päässään liikkuu tai mitä he ovat 

suunnitelleet niin leiriläisten kuin 

muunkaan henkilökunnan päänmenoksi.  

Huhujen mukaan heidät on nähty jo 

ensimmäisenä päivänä vaeltelevan alueella 

niin aiheettoman palohälyttimen äänen 

perässä kuin infossa hakemassa 

epämääräisiä tarvikkeita. Toimitus seuraa 

tilannetta. 

 

 

Tänä vuonna 1. leiriläiset vastaanotti 

hellään huomaansa Raakel 

ohjaajineen. Muiden sanojen mukaan 

Raakel on ystävällinen ja kaikkia  

tasapuolisesti huomioiva pomo, joka  

ei suutu mistään! Jää nähtäväksi, 

paljastuuko vauvasankarittarestamme 

jotain poikkeavaa viikon myötä vai  

jääkö kaappi tosiaan tyhjäksi  

mahdollisista luurangoista? 

 

 

 

Kakkosleirin pomolla Leenalla on 

kiireitä riittänyt täyteen buukatun leirin 

vuoksi. Iloinen ilme kasvoillaan hän on 

kuitenkin suunnitellut paljon 

tapahtumaa leirinsä pään menoksi. 

Toimituksen kaivettua tietoa Rouva 

Ruosteesta, on mahdollinen tuleva 

titteli Metallimuija jo melko lähellä.  

Tästä johtuen, tämän muijan tielle ei  

parane mennä! Se jää nähtäväksi, 

pysyvätkö muurit kasassa vai kokeeko 

myös ”Teräslady” heikkoja hetkiä? 

 

  

 



 

 

Kokeneemmat BigPepalaiset 

tuntevatkin jo Emmin! Vaikka  

kolmosleirin vetovastuussa 

työskentelevä konkari onkin monelle jo  

tuttu kasvo, onko hän myös 

turvallinen? Tämän vuoden Terästeini ei 

välitä mitä hänestä ollaan mieltä, vaan  

luottaa omaan charmiinsa 

ja siihen, että pallot pysyvät kasassa 

myös oman pään sisällä! Sisäpiiriläisten  

silmin kokenut ohjaaja on jo 

ensimmäisenä päivänä turvautunut  

ensimmäisenä päivänä turvautunut 

repusta löytyvään suklaapatukkaan!

 

 

Nelosleirin vetovastuun tänä vuonna  

on ottanut Petra. Sujuvaa englantia  

puhuva, mediallekin kielitaitonsa ja  

kansainvälisyytensä esittänyt 

Napapiirin sankari uhkuu selvästi  

lujaa tahdonvoimaa! Suppeamman  

leiriläismäärän vuoksi jää nähtäväksi, 

pyöriikö leiri todella onnistuneesti vain 

viidellä navalla, vai pysyykö paketti  

näin ollen vain paremmin kasassa? 

Aikooko sankaritar näyttää keskiviikon 

ohjelmissa The Oldiesin todelliset 

voimat vai onko paikat vanhainkodista  

jo lunastettu?

 

 

Leirien pomot eivät suinkaan ole yksin,  

sillä toimituksen ymmärtäessä enemmän 

leirin toimintaa, on paljastunut 

ohjelmien taustalla olevan hurjan 

määrän myös apukäsiä! Ettei median 

puolesta vain liian kiiltävää kuvaa anneta  

ohjaajista, täytyykin jo tässä vaiheessa 

leiriä nostaa jalustalle erittäin tärkeä, 

puhtoinen, komea, menestyksekäs 

ja avulias joukko Staffin väkeä! Infon 

Katja, huollon Espi ja turvan Jussi 

huolehtivat oikeasti siitä, että leiriläisillä 

on kaikki tarvittava hauskanpitoon ja 

yleiseen viihtyvyyteen. Staffin hellään 

ja turvalliseen huomaan pääsee niin 

leiriläinenkuin mikä tahansa kadonnut 

tavarakin!

 
 

 

 

 

 



Koko leirin hauskuutus ja yhteisien 

ohjelmien vetovastuu on annettu 

Miikalle. Tämä Seppo huolehtii siitä, 

että leirit saavat aikaa myöskin 

tutustua muihin alaleireihin. Huhu  

kertoo tirehtöörin paljastaneen leiri-

innostuksen lomassa juorun alkua, että 

leirillä olisi myös synttärisankari. Mitä  

ihmettä? Toimitus jää selvittämään, 

mahtaako huhun takana olla perää, vai 

onko kyse vain siitä faktasta, että 

nykyinen BigPepa on järjestyksessään 

kahdeksastoista. Lisätietoa 

seuraavissa numeroissa!

 

 

 

PÄIVÄN KUVA!! 

 

 
 

 

^Toimitus löysi tirehtöörin huoneesta epäilyttäviä vaateyhdistelmiä. Kysyttäessä haastattelua asiasta, tirehtööri ei kommentoinut asiaa. Outoa… 

 


