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Vain Pepaelämää  

keskiviikkona 13. kesäkuuta    nro 1/2018 

 
BigPepa 2018 on 19. Koivuniemen leirikeskuksessa 

järjestetty suurleiri. Tänä vuonna leiri kokoaa yhteen 

79 mahtavaa leiriläistä, joista huolehtii 35 hengen 

iloinen porukka. Auringonpaiste helli ensimmäisenä 

päivänä leiriläisten saapumista ja varmisti koko leirin 

väen mahtavan tunnelman. 
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Leirin valmistelut alkoivat henkilökunnan osalta jo huhtikuussa, kun 

kokoonnuimme ensimmäisen kerran suunnittelemaan leirin ohjelmia. 

Toukokuussa kokoonnuimme toisen kerran siivoamaan ja järjestelemään 

leirialuetta. 

 

 

 

 

 

Kakkosleirin 

valmistelu 

sujui hyvin 

luonnol-

lisissa 

tunnelmissa,

Pastuskerin 

metsän  

pitkästa 

aikaa 

kohdaten.  

 

Varsinaiselle leirille henkilökunta saapui jo sunnuntai-

iltana ja maanantaina alkoi aamusta ahkera 

ahertaminen mm. telttojen, tiskilinjaston, ruoan ja 

ohjelmien viimeistelyn kanssa.  

Yllä: teltat peitellään sateen varalta.  
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  Opasteet 

vietiin heti 

varhain 

maanantaina 

paikoilleen 

teiden 

risteyksiin, 

jotta yksikään 

leiriläinen ei 

hukkuisi jo 

matkalla 

leirille. 

 
Huolto pelaa. 

Tiskivesi kiehuu ja 

tiskauslinjastot 

kiiltelevät 

puhtauttaan 

valmiina 

vastaanottamaan 

ensimmäiset 

leiriläisten 

poikkeuksetta 

huolellisesti 

puhtaaksi 

esipesemät astiat.   

Suuri hetki! 

Ohjaajat 

saapuivat 

portille vastaan-

ottamaan 

leiriläisiä jo 

kukonlaulun 

aikaan. 

Innokkaimmat 

suunnilleen 

yöpyivät 

kaivonkannen 

juurella.  
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Yllä: Infon leirin kannalta 

äärimmäisen elintärkeä, raskas 

työurakka jää liian usein piiloon 

kulissien taakse.  

 

Vasemmalla: Kulissien takana 

hyrräävät aivot. Johtoryhmän B4-

kokoontuminen. 

Leirivala. 

Rohkeudessa 

voimakkaat kakkos- ja 

nelosleirien edustajat 

toimivat esilukijoina 

leiriläisten vannoessa 

leirivalan. Valaa 

seurasi mieltä 

nostattava lipun 

nosto.  
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Tiistai-iltana Alkupalojen 

yhteydessä on leiriämme 

kohdannut suuri mysteeri.  

 

Reddie on kadonnut 

Alkutervehdyksen ja Alkupalojen 

välissä. Paikalle hälytettiin 

maailman parhaimmat etsivät 

sekä muutama muu utelias ja 

tunnettu henkilö, sekä yhdet 

viekkaat Viikset. Ilta oli ollut 

työntäyteinen ja yhdessä etsivät 

ovat päässeet jonkinmoiseen 

yhteisymmärrykseen siitä, mitä 

oikein on tiistain aikana 

tapahtunut. ”Kyllä Reddie on nyt 

mennyt syömään Rohkeuspillerit!”, 

toteaa Ulla Taalasmaa 

tahdikkaana, heilauttaa hiuksiaan 

ja pyörähtää ympäri. ”Sepon 

sanojen mukaan, makeaa kun on 

tarjolla, se otetaan” hän jatkaa. 

”Hepo, ei täällä ole heppoja”, 

huudahti Encule Poirot. ”Saunan 

suuntaan mennyt, vatsani sanoo 

niin!” Encule toteaa ponnekkaana.  

Poirotin Viikset ovat samaa mieltä. 

Viikset haistoi mennessään 

saunan suuntaan menneitä 

merkkejä ja lähti sinne niitä myös 

tutkimaan. Sherlock Holmesilla on 

jo teoria, muttei todisteita. 

”Saunalta on hävinnyt vene, mutta 

en pysty todistamaan sen liittyvän 

arvoitukseen laisinkaan. 

Rohkeuspillereiden ja Reddien 

yhtäaikainen häviäminen ovat 

loogisesti ajatellen keskeisiä 

yksityiskohtia tässä mysteerissä. 

En kuitenkaan ymmärrä motiivia, 

miksi on kysymys, jota kysyn 

itseltäni” Holmes sanoo 

mietteliäänä. Horatio nostaa 

aurinkolasinsa silmilleen ja sanoo: 

”Rikoksen tekijä usein palaa 

rikospaikalle, tai tekee rikoksensa 

uudelleen. Tietojeni mukaan on 

Porissa SPR:n toimistolla 

rohkeuspillereiden säilytyspaikka, 

tarkistaisin sen heti kun voin, jotta 

pystymme tarkistamaan Reddien, 

veneen ja Rohkeuspillereiden 

yhteyden.” Kolme Ässää, Salla, 

Sakke ja Saastamoinen lähtivätkin 

jo leirialueelta asiaa tarkistamaan ja 

palaavat tämän päivän aikana. 

Odotamme mielenkiinnosta 

tutkimuksien tuloksia. 

Toimittajamme katselee porteille 

odottaen havaitsevansa Kolmen 

Ässän samanaikaisen 

päänliikehdinnän oksien lomasta 

saadakseen lisää tietoja leiriämme 

kohdanneesta mysteeristä. Infon 

kopissa toivotaan leiriläisiltä apua: 

johtolankojen löytyessä tieto siitä, 

mikä johtolanka on ja mistä se on 

löytynyt toivotaan raportoitavaksi. 

Johtolankoihin ei saa kuitenkaan 

koskea, sillä etsivämme tekevät 

viimeisen analyysin. Kuitenkin 

kaikki apu ovat enemmän kuin 

tervetullutta. 

 

MOST WANTED: Missä ovat Reddie ja Rohkeuspillerit? 
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Maailmankuulu 

vuorikiipeilijä ja 

(uhka)rohkea 

seikkailija Veikka 

Gustafsson pitää 

huolen infotäti Terhin 

hammasharjasta. Vain 

Pepaelämää seuraa 

läheisesti hänen 

vaiheitaan. 

Leirielämään tällä 

hetkellä erikoistunut 

taiteilija Morso on 

havaittu Bigpepa-

leirillä. Tässä eräs 

tutkielma monia 

leiriläisiä sekä jopa 

useita ohjaajia 

kohtaavaa ongelmaa 

käsitellen: Pastuskerin 

telttoja ei vieläkään 

ole yhdistetty yleiseen 

sähköverkkoon.      


