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Vain Pepaelämää  

torstaina 14. kesäkuuta    nro 2/2018 

BigPepa 2018 -leirin ensimmäinen kokonainen päivä 

käynnistettiin leirikisoilla. Leirille saapui myös 

odotettuja vieraita: Satakunnan pelastuslaitos, kaksi 

poliisiautoa sekä leirikoira Igor. 
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Leirikisat 

Vuoden 2018 BigPepa-leirin leirikisat käytiin lämpimässä auringonpaisteessa. 

Kisat koostuivat neljästä modernista urheilulajista: Vedenkaatojono, 

Vesitarkkuusammunta, CD-levyviesti ja Jääpaitahaaste. Leirin ehdottamana 

selkärankana toimiva Hot Staff osoitti esimerkillistä urheilijahenkeä pyrkien 

aina tilaisuuden tullen kohti Reilun Pelin kultaisia periaatteita, kuitenkin 

hyödyntäen tarpeen tullen kilpailunjärjestäjien sääntöihin huolimattomuuttaan 

jättämiä porsaanreikiä.  

Valitettavasti Hot Staff -

joukkue joutui kateellisen 

panettelun uhriksi: melkein 

joka lajissa heidän väitettiin 

jollain aivan 

käsittämättömällä tavalla 

huijanneen. Tällä huonommin 

pärjänneet joukkueet pyrkivät 

luonnollisesti selittämään 

Staffin ylivoimaista 

kisamenestystä. Huhut 

huijaamisesta ovat 

luonnollisesti perättömiä. 

Voittajaksi julistettin kuitenkin 

lopulta kakkosleirin joukkue. 

 

 

Kolmosleiri Aamupuuro Vesitarkkuus-

ammunnassa. Leirin ohjaajat kertoivat CD-

levyviestistä tulleen välittömästi heille uusi 

harrastus. 

 

Kakkosleirin jäsenet kruunasivat mainion 

tarkkuusammuntasuorituksen ampumalla 

leirin pomoa Leenaa. 
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Odotettu vieras: Leirikoira 

saapui!  

Leirille saapui tänään kuuluisa 

leirikoira Igori avustajansa Jussi 

Sauramon seurassa. Valistuneiden 

arvioiden mukaan koiraa silitti jo 

Aamujutskassa vähintään 94 

ihmistä.  

Staffin joukkueen jäseniä. 

Yhdelläkään joilla ei ole pahat 

mielessä.  
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Poliisien vierailu 

Leirille saapuneet 

virkavallan edustajat saivat 

jälleen leirin henkilökunnan 

polvilleen. Ihastuksesta 

ymmyrkäisiä alaleirien 

pomoja ujostutti liikaa, eikä 

kukaan uskaltanut mennä 

kysymään virkavallan 

edustajilta kysymystä, joka 

poltteli kaikkien huulilla: 

tuliko poliiseilla pamppu 

mukaan. Onneksi leiriläiset 

pysyivät viileinä ja 

pelastivat ohjaajansa 

nololta hiljaisuudelta. 

Ykkösleiriläiset 

tiedustelivat, jahka poliisit 

saattaisivat näyttää heille 

flossaustaitojaan. 

Tietojemme mukaan 

ketään ei pidätetty. 

 

Gustafssonin koettelemuksia  

Maailmankuulu vuorikiipeilijä 

Veikka 

’Miksitälläontoppavaatteetpäällä’ 

Gustafsson valloitti 

Kahvikuppivuoren. Vain 

Pepaelämää -lehti ei ole saanut 

selville kuinka on käynyt infotäti 

Terhin hammasharjan, joka 

aiemmin kuului vuorikiipeilijän 

vastuualueisiin. Toimitus seuraa 

tilannetta. 
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Rohkeus-

pillereitä 

hävinnyt 

toimistolta 
”Tiesin sen!” totesi Horatio, kun 

toimittajamme haastatteli 

etsiviämme keskiviikkona 

tapahtumaketjun ratkaisussa. 

Kolme Ässää olivat tuoneet 

reissultaan tietoja. Kadonneen 

veneen ja Reddien yhteys on 

kiistämätön. Toimistolta oli löytynyt 

Reddien karvoja ja samoin saunan 

luona olleessa veneessä. 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, 

että Reddie oli lähtenyt loppujen 

Rohkeuspillereiden kanssa 

käymään hakemassa loputkin 

toimiston kätköistä.  

”Seppokin aina vohkii juuri 

paistamiani pullia! Mikä 

herkkusuu! Varmasti on 

Reddielläkin tullut matkallaan 

nälkä!” Ulla Taalasmaa huudahti 

toimittajallemme. ”Reddie on 

selkeästi tuttia vailla, iso koira- 

Mysteeri syvenee  
 

vauva hän on!” kommentoi 

puolestaan Kyösti Pöysti. 

”Tietenkin Reddie on hauva, 

amatöörikö sinä olet!” vastasi 

Encule Poirot tähän. Poirotin 

Viikset ovat tehneet suuria ja 

yksityiskohtaisia tutkimuksia 

saunan alueella. Hänen mukaansa 

Reddien matka on jatkunut 

takaisin leirialueelle.  

Sherlock Holmesilla on jälleen 

teoria: ”Veneen lähdön ja sen 

palautumisen ajankohta viittaavat 

selkeästi nopeaan ja tiuha 

tahtiseen melomiseen. Veneen  
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oikea puoli on hieman enemmän 

kulunut kuin vasen, tämä tarkoittaa 

melomisen tapahtuneen yhdellä 

melalla! Pölymerkit melojen 

vieressä ovat siirtyneet, joten 

meloja on varmasti käytetty. 

Karvatupot johtavat polun varrelta 

takaisin alueelle. Tiuha tahti kertoo 

puolestaan kasvaneesta nälästä, 

sillä tekeminen lisää vatsan 

aiheuttamia kurnimisen ääniä. 

Oletukseni on, että Reddien on 

täytynyt olla nälkäinen matkansa 

jälkeen! Edelleen kuitenkin 

kysymys miksi, on ratkaisematta, 

eikä oma looginen päättelykykyni 

kykene vielä tässä vaiheessa siihen 

vastaamaan!” sanoo Holmes 

miettien ja syöden lakupiippuaan.  

Yhdessä asiassa ovat kaikki 

etsivämme samaa mieltä. Nälkä 

tulee jos ei syö. Jokainen myös 

uskoo vahvasti, todisteiden ja 

leiriläisten tuoman tiedon voimin, 

että Reddie oli syönyt itse 

Rohkeuspillereitä tullakseen 

rohkeaksi. ”Miksi?” on kysymys, 

johon edes maailmaan parhaimmat 

eivät osaa vastata. Reddien 

olinpaikka on myöskin tuntematon, 

mutta todisteet vievät keittiön 

suuntaan. Olisiko siellä jotain mikä 

voisi auttaa etsiviämme mysteerin 

ratkaisussa?  

Leiriläisiä pyydetäänkin 

kirjoittamaan teemahuoneessa 

olevaan korttiin mahdolliset 

johtolangat. Todisteisiin ei saa 

koskea, jotta etsivämme voivat 

tehdä omat analyysinsa 

tapahtuneesta. Selviääkö mysteeri 

leirin aikana? Ja mikä on Reddien 

syy Rohkeuspillereiden syömiseen 

ja toimistolta viemien 

Rohkeuspillereiden yhteys? 

Toimituksemme palaa asiaan heti 

seuraavien johtolankojen 

paljastuessa. 

Myös huollon pomo 

Espi pohtii 

mysteeriä. Ainakin 

jotain mysteeriä. 


