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Huhut 18. BigPepan juhlavuodesta ja lämpimästä keräleirisäästä on kiiriytynyt myös saaren 

ulkopuolelle, ja alueella on viikonmittaan nähty jos jonkinmoista vierailijaa. Koska leirillä 

tutustutaan monenlaiseen pelastustoimintaan, ovat ulkopuoliset kokeneet tarvetta tulla 

kertomaan leiriläisille lisää useista eri palveluista ja tavoista auttaa. Eivätkö supersankarit 

osaakaan kaikkea vai miksi tarvitaan ulkopuolisen apua? Leiriläiset ovat kuitenkin tuntuneet 

pitävän vierailijoista, joten onko ohjaajien asema nyt uhattu vai onko tämä taktista vetoa että 

pääsevät suunnittelemaan samalla toisia ohjelmia? Tämän päiväisien anonyymistä lähteistä 

saatujen kuvien (huom. alla) perusteella ainakin ykkösleirin ohjaajat ovat ottaneet oikein 

reippaasti omaa aikaa. Kysymys kuuluukin, välttelevätkö ohjaajat välttämättömyyksiä vai 

lataavatko omia akkujaan? 

 

!! Kasitoistasen toimitus on saanut juuri varmistuksen, että alaleirit ovat täysin kunnossa 

”pelastuskoiramme” rasteista!! 

 



 

^^ Ykkösleirin ohjaajat ottamassa omaa aikaa, mutta kuka huolehtii leiriläisistä? 

Mitä ihmettä? Kuka on ohjaaja ja kuka leiriläinen? 

 

Maistamisesta ja verhojen raotuksesta ei varmaan enää voi puhua, kun kolmos- ja 

nelosleiriläiset saivat todellisuudessa tietää miten BigPepa pyörii. Leiriläisille avattiin 

ohjaajan ja johdon tehtäviä ja eväät miten ne toteutetaan. Lopuksi nuoret saivat itse 

harjoittaa taitoja käytännössä, kun johdolta tuli käsky ohjaajille, mitä tulee tehdä ja 

ottaa huomioon saunalla tapahtuneita katastrofeja. Tuliko ohjaajille 

auktoriteettiongelmia vai mikä harjoituksen taustalla oli? Ainakin muutaman 

vastoinkäymisen voiton jälkeen leiriläiset tuntuivat pitävän harjoituksesta.  

Toimituksen haastateltua kolmosleirin pomoa Emmiä, kertoi hän harjoituksen taustan. 

Tapahtuma oli ilmeisesti kertomuksen mukaan verrattavissa toimintaohjeisiin oikean 

katastrofin sattuessa, kuka kertoo ja ohjeistaa ketäkin, ja miten apu saadaan perille. 

Oliko Emmin tarinassa perää vai oliko tarina kenties täysin päästä vedetty?  

 

^ Leiriläisten fiiliksiä ohjelmasta 

 



PÄIVÄN KUVA!!  
 

Toimitus yllätti tirehtöörin sulkemassa 

luentosalin ovia myöhään torstai-iltana. 

Kysyttäessä huomisesta ja luentosalin 

tulevasta käytöstä ei edelleenkään 

kommenttia herunut. Luentosalissa näkyi 

kuitenkin lahjapapereiden lisäksi hieman 

ilmapalloja ja oudonnäköisiä valoja…

Toimitus soluttautuu henkilökuntaan! 

Uhka vai mahdollisuus? 

 

Ilmeisesti Kasitoistasen toimituksen on tulkittu vääristelevän uutisia ja johdattamaan 

lukijoita tarkoituksella eri asioihin mistä oikeasti on kyse. Lehti tulkitsee uutiset vain 

eri vaihtoehtoja tutkivaksi journalismiksi. Väärinymmärrysten välttämiseksi, 

toimittajamme haastettiin soluttautumaan hetkeksi leirijärjestäjän saappaisiin 

pitämällä rastia leiriläisille, jossa kerrottiin hätäkeskuksen toiminnasta. Toimittaja otti 

haasteen vastaan, näin toimitus saa vihdoin tietää, mitä BigPepalla lapsille ja nuorille 

opetetaan oikeasti.   

Leiriläiset kiertelivät rasteilla, joissa kerrottiin muun muassa hätäkeskuksesta ja 

hätäensiapuohjeita erilaisiin arjen onnettomuus –tilanteisiin. Shokkipaljastuksia 

odottaen ja juoruja harjoituksien oikeasta alkuperästä kaivaten toimitus joutui 

kuitenkin hieman pettymään, sillä niitä ei tullutkaan huhuista huolimatta. Kaikki 

todisteet viittaisivatkin mitä ilmeisemmin siihen, että toimintarastit tehtiin puhtaasti 

halusta auttaa. Kasitoistasen toimitushan ei tunnetusti julkaise mitään uutista 

pelkästään huhupuheiden perusteella, joten leirin johdon Nina osasi kertoa, että 

tämäkin rastirata merkitään nimeltämainitsemattomalle nettisivulle 

https://www.auttajalaskuri.fi/ 



 

 


