Meininki 2/2011
ESKIMO 2011
- laadulla on tekijänsä!
eiri järjestettiin 19.–21.2. erään
lippukuntamme
johtajistoon
kuuluvan
henkilön
mökillä
Lampaluodossa,
jossa
on
aikaisemminkin järjestetty muutamia
leirejä. Leiriläisiä oli paikalla n. 20 ja
johtajia suurin piirtein 10 koko ajan,
sillä lippukuntamme samoajat oli
laskettu johtajiin, eikä leiriläisiin.
hauskaa ja mm. se, että jokainen oppii
tekemään itselleen ”leirimerkin”. (Tänä
vuonna eskimohuppu.)
Kohderyhmänä leirillä olivat 7-14v.
partiolaiset leireilyn osalta, mutta
toisaalta myös yli 15v. samoajat, joille
opetettiin johtamistaitoja.

Leiri onnistui pääpiirteissään hyvin ja
suuremmilta
onnettomuuksilta
vältyttiin.
Tapahtuman tarkoituksena oli jatkaa
lippukunnan perinteitä ja saada uudet
partiolaiset tutustumaan muihin lpk:n
jäseniin ja johtajiin, sekä innostumaan
lisää
partiotoiminnasta.
Edellä
mainittuja voidaan pitää myös yhtinä
tärkeimmistä
tavoitteista,
joihin
kuuluivat myös se, että kaikilla on

Johtajat saapuivat leiripaikalle 19.
päivän aamuna aikaisin laittamaan
leiripaikkaa
vielä
kuntoon
ja
fiilistelemään
leirin
alkamista.
Leiriläisiä lähdettiin vastaan n. 2km
päähän paikalle, johon vanhemmat
toivat heidät. Sieltä oli järjestetty hiihto
leiripaikalle ja kaikki oli hoidettu
viimeisen
päälle
heijastinliivisiä
tienylityksen valvojia myöten. J
Ensimmäinen päivä sujui hyvin ja
ryhmänjohtajat hoitivat hyvin omien
ryhmiensä
majoittumisen.
Iltamat
jouduttiin jäätävän kylmän ilman

vuoksi pitämään sisällä, mutta kaikilla
oli kuitenkin mukavaa ahtaista tiloista
huolimatta.
Myös
tarpojien
yösuunnistus jouduttiin perumaan,
mutta johtajien yöllisen kokouksen
jälkeen se päätettiin siirtää seuraavaan
aamupäivään.
Seuraavana
päivänä
aikataulutus
hieman petti, koska aamupäivään oli
tullut lisää ohjelmaa, mutta onneksi
siinä pystyttiin joustamaan ja kaikki
rastit saatiin silti käytyä. Superiltamissa
nähtiin jos jonkinlaista esitystä ja illalla
kaksi urheaa sudenpentua uskaltautui
telttaan nukkumaan. Oli tietenkin
varmistettu että heillä oli kunnolliset
makuupussit ja teltassa valvoi koko
ajan akela heidän kanssaan, joten yö
meni hienosti.
Viimeisenä päivänä telttojen kasaan
laittamisen
jälkeen
Meri-Porin
partiokilta tuli pitämään leiriläisille
ohjelmaa, ja sillä aikaa leirin johtajisto
pääsi siivoamaan aluetta ja laittamaan
mökkiä takaisin mökkikuntoon. Myös
ensimmäisiä
kuormia
vietiin
kolollemme ja purettiin siellä. Tämä

osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä
kun leiriläiset oli tultu hakemaan klo
16, oli leiripaikka täysin siisti ja
johtajat pääsivät yhden kuorman
purettuaan lähtemään kotiin.
Leirin jälkeen käytiin purkamassa vielä
viimeinen kuorma kolollemme ja
lisäksi teltat laitettiin kuivumaan.
Virallisesti leiri oli paketissa ja paketit
purettuina 45 minuuttia sen jälkeen kun
viimeiset leiriläiset olivat lähteneet, ja
tästä sain myös paljon kehuja
johtajistolta. J
Omasta mielestäni talvileiri onnistui
hyvin ja tavoitteet toteutuivat. Oli
hienoa, että samoajat saivat oppia
kantamaan vastuuta ja kaikki leiriläiset
vaikuttivat nauttivan leireilystä. Oli
hieman vaikeaa, kun akelana ei saanut
katsoa vain sudenpentujen perään, vaan
piti huomioida myös tarpojia ja
seikkailijoita, mutta onneksi meillä oli
sen verran luotettavia johtajia, etten
hirveästi stressaillut asiaa.
Eve

