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Vain Pepaelämää  

perjantaina 15. kesäkuuta    nro 3/2018 
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Kolmosleirin osalta leiriaamu alkoi 

kukonlaulun aikaan herätyksellä. 

Silmät sidottiin ja matka suuntasi 

ykkös- ja kakkosleirialueiden läpi 

hipihiljaa kohti salaista sijaintia, 

jossa leiriläisiä odotti haastava 

tehtävärata. 

 

 

 

 

Meripelastusseuran johdolla nelosleiri 

pääsi harjoittelemaan kelluntapuvun 

käyttöä ja pelastuslautalle nousua.  
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Kolmantena leiripäivänä sekoitettiin 

leirit keskenään ensiavun 

rastiradalla. Rasteilla harjoiteltiin 

nilkan nyrjähdyksen, palovamman, 

tajuttoman ensiapua sekä 

kolmioliinan käyttöä ja potilaan 

siirtoa. Hienosti on ensimmäisten 

päivien opit jääneet mieleen! 
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Keskiviikon leirikisat olivat vielä 

torstainakin monien puheissa, 

henkilökunta olikin saanut kirjeen 

kolmosleiriläiseltä, joka ymmärsi hyvin 

”Hot Staff” -joukkueen tunteita kisassa.  

 

 

 

 

 

”Hyvä Henkilökunta, ymmärsin 
että teitte parhaanne kilpailussa 
ja ymmärsitte säänöt väärin 
parissa kilpailussa. Olin vähälllä 
huutaa että teille huutaminen 
oli väärää. Tuli huono olo kuin 
toiset huusivat teille melkein 
jokaisen kilpailun pääteeksi. 

t: 3.leiriläinen” 

 

 

Henkilökunta kiittää tästä 

lämpimästä kannustuksesta ja 

sai tästä kirjeestä runsaasti 

voimia loppuleirin ajaksi! 
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Kristian Salmi, 12, huojuu 

laatikkotornin huipulla. Poika 

keskittyy tarkasti ja ujuttaa 

jalkojensa alle yhdeksännen 

muovisen maitolaatikon. Se on 

ennätys, mutta sitten romahtaa! 

Ohjaaja Marko Kuusikoski 

kiristää köyttä ja Kristian jää 

ilmaan roikkumaan. Poika 

laskeutuu lopulta pehmeästi 

alas. 

”Onko teillä ollut tylsä leiri?” 

Kuusikoski huudahtaa lapsille, ja 

saa vastaansa raikuvan ei-

huudon. 

Meri-Porissa on käynnissä Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin Bigpepa-leiri. 35 

vapaaehtoistyöntekijää on järjestänyt 80 lapselle ja nuorelle ikimuistoista kesätekemistä, 

jolla on pelkkää ajanvietettä syvempi merkitys.  

”On kivaa, kun saa auttaa”, kiipeilynsä päättänyt Kristian tiivistää. Kiipeilyn lisäksi pojan 

suosikkihommaa leirillä onkin ensiavun opettelu. Koivuniemen leirikeskuksessa lasten ja 

nuorten päivät täyttyvät monenlaisesta hyödyllisesta ja hauskasta tekemisestä. Ennen 

kaikkea täällä kuitenkin opetellaan toisen toisen ihmisen auttamista, jopa hengen 

pelastamista.   

  

Pienetkin oppivat auttamaan  

Viereisellä parkkipaikalla Miika 

Eskelinen makaa tajuttomana ja 

kaksi leiriläistä saapuu auttamaan. 

Tajutonta yritetään herättää, mutta 

se ei onnistu. Kaksikko päättää 

kääntää autettavan kylkiasentoon ja 

soittaa hätänumeroon. ”Oikein 

toimittu”, Eskelinen antaa palautetta 

ensiavun jälkeen. 

Läheisellä nurmikolla leirin ainoa 

varsinainen työntekijä, Satakunnan 

piirin nuorisotoiminnan suunnittelija Nina Fisk, istuu lapsikatraan kanssa 

auringonpaisteessa ja keskustelee arjen turvallisuudesta. Eräs tyttö kritisoi ”joidenkin 

teinien ajatusta, että pyöräilykypärä olisi nolo juttu”.  

”Vaikka kasvaa isommaksi, ihmisen pää ei kestä iskuja yhtään sen paremmin”, Fisk toteaa 

lapsille ja esittelee puhelimestaan 112-sovellusta. Sen avulla pientenkin on helppo soittaa 

hätänumeroon yhtä nappia painamalla. Samalla hätäkeskus saa puhelimen sijaintitiedon. 
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Pientenkin lasten on syytä osata 

hälyttää apua tarpeen tullen, jos 

vaikka vanhemmalle sattuu jotakin.   

Ihan lähellä soitetaankin juuri 

hätänumeroon, sillä nyt 

ensiapurasteja kiertävä kaksikko on 

löytänyt rintakivuista kärsivän naisen. 

 

Vapaaehtoinen antaa ja saa paljon  

Jo 19 vuoden ajan Punaisen Ristin 

vapaaehtoistyöntekijät ovat 

suunnitelleet ja toteuttaneet 

satakuntalaisille lapsille ja nuorille Bigpepa-leirin. Leirillä paitsi harjoitellaan ensiapua, 

myös opetellaan esimerkiksi alkusammutusta, radiopuhelinten käyttöä ja tutustutaan 

kadonneen ihmisen etsintään. Vapaaehtoiset tekevät tätä arvokasta työtä siksi, että 

auttaminen on antoisa harrastus, jota he haluavat jakaa eteenpäin lapsille ja nuorille. 

”Tämä on itselle palkitsevaa”, toteaa Katja Leino. Hän on ollut leirillä vapaaehtoistöissä 

vuodesta 2009 ja toimii nyt kolmatta vuotta leirin johtajana. Leino vastaa siis leirin aikana 

yli sadan ihmisen hyvinvoinnista — harrastuksenaan. 

”Juuri yksi ohjaaja sanoi, että kun lasten kasvoilta paistaa ilo, tulee itsekin onnelliseksi.”   

Lasten ja nuorten hymyä 

leirikeskuksessa todella riittää. 

Vaikka opeteltavat aiheet ovat 

vakavia, näitä tärkeitä asioita 

opetellaan hymyssä suin. Leikille on 

paljon tilaa. Leirin vakiokalustoon 

kuuluva Rauman osaston 

vapaaehtoinen Lasse Rissanen 

onkin nikkaroinut lapsille 

kymmeniä pulmapelejä metallista 

ja puusta. Pöydän ääressä on 

jatkuva ruuhka, kun lapset yrittävät 

ratkoa miehen luomuksia. 

”Miten tän voi saada täältä pois?” 10-vuotias Kasper Lindell tuskailee. 

”Olen minä sen sinne laittanutkin”, Rissanen toteaa ja tsemppaa Kasperia yrittämään lisää. 

Ja onnistuuhan se: Kasper saa metallirenkaan vihdoin irti ja tehtävä on hoidettu. 

Suuren puun alla kaksi tyttöä, Helmi ja Mia Mäkelä, ovat ratketa ilosta. Tytöt oivaltavat, 

että heillä on sama sukunimi, vaikka eivät ole sukua! Toisilleen ennestään vieraat tytöt 

hihkuvat ja juoksevat käsi kädessä kertomaan ohjaajille tästä mielettömästä sattumasta. 

Siinä syntyi leiriystävyys. 

Edellä olevan jutun on kirjoittanut leirillä torstaina ja perjantaina vieraileva Avun maailma -
lehden toimittaja Ari Räsänen. Leirilehtemme toimitus kiittää! 
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Ensiaputilanteet sattuvat usein 

äkkiarvaamatta ja silloin ei saisi 

mennä sormi suuhun… eiku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuorikiipeilijämme Veikka tavattiin viime yönä 

infosta hämärissä olosuhteissa. Kysyttäessä 

keltapukuinen sankarimme kertoi suorittavansa 

omaa tutkintaansa Reddien ja rohkeuspillerien 

mysteerin suhteen. Veikan yllättänyt infotäti Terhi 

ei innostunut omaehtoisesta laatikoiden 

penkomisesta, varsinkin kun laatikoiden sisältö oli 

sikin sokin ”tutkimusten” jäljiltä…  

 

 

 

 

Useilta leiriläisiltä sekä henkilökunnan 

jäseniltä on punkkitarkastuksessa löytynyt 

punkki. Leiriterkalla on onneksi erinomaiset 

poistovälineet aina valmiudessa. Mikäli 

leiriläiseltä löytyy punkki, on siitä parasta 

raportoida heti omalle ohjaajalle.  

Myös leirikoira Igorille suoritetaan 

säännöllisiä punkkitarkastuksia.  
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Murujen jäljillä – mysteeri tiivistyy 
 

Aktiivisten leiriläisten apu on ollut suunnaton. Etsivämme ovat saaneet teorioilleen 

tarvitsemiaan vahvistuksia ruokateltan liepeiltä löytyneen Rohkeuspillerikorin muodossa. 

Reddie oli ollut keittiössä! Kolme Ässää olivat auttaneet kääntämään leirikoira Igorin 

antamia vihjeitä. 

Saastamoinen, koira itsekin, oli kääntänyt Igorin kertomia tarinoita keittiön tapahtumista. 

Igorin mukaan hän oli ollut tapansa mukaan juomassa vettä, kun oli kuullut ihmeellistä 

mekastusta keittiön suunnalta. Ensi alkuun Igor ei ollut tunnistanut Reddietä, vaan oli 

häntä lähtenyt ajamaan ympäri keittiötä. Ruoan tähteet ihmetyttivät emäntiä heidän 

saapuessaan tekemään aamupalaa leiriläisille. Ihmetys oli ollut suuri ja mysteeri on vain 

mutkistunut entisestään.  

”Minä sanoin jo eilen, herkkusuu kuten Seppokin, aina hakemassa jääkaapista tähteitä!” 

Ulla Taalasmaa huudahti heti haastattelujen alussa. ”Sottapytty, kuten kaikki Pihlajakadun 

asukkaat, minä tiedän, minä kun olen aina ovella kuuntelemassa!” hän jatkoi. 

”Suutelemassa?? Eiväthän Igor ja Reddie nyt olleet suutelemassa! Millainen etsivä sinä nyt 

luulet olevasi? Imbécile!!”huudahtaa Encule Poirot. ”Reddie on syönyt, yksityiskohdista 

näen, että tässä on käytetty kinkkua ja juustoa, vesilasikin pöydällä, tapaus on melkein 

ratkaistu! Näin minä väitän!” lopettaa Encule ja sivelee viiksiään. 

Poirotin Viikset ovat keittiön nurkkia nuuhkiessaan löytäneet yhteyden keittiön ja päätalon 

välillä. Karvatupot keskusaukiolla ovat selkeästi osoittaneet Reddien lähteneen Igoria 

pakoon päätalon suuntaan, mutta ei sisälle päätaloon. Päätalon sisäpuolelta, kun ei ole 

löytynyt merkkiäkään minkäänlaisesta toiminnasta. Reddie ei siis ole astunut päätaloon 

sisälle.  

Kyösti Pöysti imeskeli tuttiaan. Kääntyi ja totesi mumisevalla äänellä: ”Tämä mysteeri riittää 

minulle. Uskon, että näen Reddien vielä Ensiavun SM-kisoissa. Minun työni täällä on tehty, 

palaan Pasilaan!”. Pöysti lähtikin kesken kaiken haastattelusta. ”Siinä olet väärässä Pöysti, 

mysteeri on muuta kuin selvitetty.” sanoo Horatio ja nostaa aurinkolasinsa silmilleen. 

Viimeisenä toimittajamme kääntyy Sherlock Holmesin puoleen ja kysyy, onko hänellä 

teoriaa tapahtumista. Holmes katsoo hattunsa alta ja sanoo: ”Onhan minulla, leivänmurut 

terassilautojen välissä, kolme jalan jälkeä keskusnuotiolla, viiden asteen kulma auringon 

laskiessa, Reddie on vielä täällä. Igorin tarina ja yhteenlaskettujen vihjeiden antama suunta 

kertoo, että tämä mysteeri on muuta kuin selvitetty. Emme vieläkään ole saaneet vastausta 

kysymykseen; miksi Reddie söi Rohkeuspillerit? Tiedämme vain mitä on tapahtunut, itse 

suuntaisin katseeni keskusnuotion ympäristöön ja hakisin johtolankoja sieltä. Intuitioni 

sanoo minulle kuitenkin, että saamme vastaukset kysymyksiimme yllättävän äkkiä”.  

 

 


