Maanantai 28.8.2013 klo 21:33
Saavuimme Marttisen leirikeskukseen noin 4 tuntia lähdön jälkeen. Ilma oli kuuma. Veimme kamat mökkeihin ja sitten menimme syömään. Ruokana oli perunamuusia ja lihapullakastiketta. Monien mielestä
kastike oli aika mausteista. Kun meille oli selitelty alkuinfo, niin meillä oli vähän aikaa asettua ennen kuin
lähdimme kävelemään resiinoiden luo. Resiinaretki oli kaikista oikein mukava. Siinä meni noin kaksi tuntia ennen kuin lähdimme takaisin leirikeskukseen. Kukaan ei melkein enää jaksanut kävellä. Kun saavuimme talolle, meillä oli paljon vapaa-aikaa. Kaikki olivat vähän levottomia. Kun vihdoin pääsimme saunaan, siellä oli tosi ahdasta ja lopulta kaikki hupenivat, ja sinne jäi enää pari ihmistä. Kaikkien mielestä
vesi oli melko kylmää, ja kaikki ramppasivat saunasta järveen. Saunassa kaikilla oli hauskaa. Sitten kun
kaikki lähtivät saunasta, alettiin vähän rauhoittua. Illalla pelailtiin ja tehtiin kaikkea yhdessä.
-huone 4-

Open mietteet (klo 00:25)
Mukava ensimmäinen leiripäivä on takana. Bussimatka meni yllättävän helposti, vaikka matkustusaika oli
lähes neljä tuntia. Aikuiset joivat puolen litran kahvejaan
Keimolasta Lempäälään ja oppilaat puuhailivat kaikenlaista aikansa kuluksi. Ihan loppumatkasta alkoi istuminen hieman puuduttamaan, mutta mukavasti perille
päästiin. Majoittautumisen ja alkuinfon jälkeen säntäsimme resiinaretkelle. Se oli huikea kokemus, tuskin kukaan ryhmästämme oli aiemmin päässyt resiinan
ohjaimiin. Oli se huimaa menoa. Resiinarallissa kävi
myös hauska tapaus, kun opettajan puhelin tippui raiteille. Huomasin asian vasta perillä ja olin juuri kysymässä
ohjaajaltamme Jokelta, että voisiko hän lainata resiinaa.
Olisi sekin ollut koominen juttu lähteä puhelinjahtiin resiinalla. Onneksi ei tarvinnut, sillä iloinen leirikoululainen
oli poiminut puhelimeni matkalta. Kaveri oli huomannut puhelimen raiteilla, laittanut jarrut pohjaan, poiminut puhelimen ja pumpannut resiinan taas hurjaan vauhtiin. Tämä kaikki oli tapahtunut niin nopeasti,
ettei takana tullut resiina edes tavoittanut häntä. Hienoa toimintaa ja kiitokset hänelle.
Saunan, uinnin ja iltanuotion jälkeen oli iltasadun aika. Kerroin oppilaille tarinan Nalle Puhista, joka työnsi
päänsä hunajakulhoon jääden siihen kiinni. Onneksi Möhköfantti selvitti tilanteen. Kehuin myös oppilaita
hienosti menneestä päivästä. Ryhmämme käytös sai kehuja myös muilta alueen aikuisilta. Oppilaat rauhoittuivat mökkeihinsä hiljaisuusaikoja noudattaen, hienoa. Opettajakin pääsi tämän jälkeen nauttimaan
rantasaunan lempeistä löylyistä. Nyt talo on ollut hiljainen jo pidemmän aikaa, oppilaat olivat ilmeisen
väsyneitä päivän riennoista. Aikuisten kesken hieman tarkenneltiin seuraavan päivän ohjelmaa ennen
yöpuulle siirtymistä. Huomenna taas jatketaan.

t. Ope

Tiistai 27.8.2013 klo 22:38
Aamupalan jälkeen oli kankaanpainantaa, kaikilla ei ollut paitaa mukana. Sen jälkeen menimme syömään
ja meillä oli siesta. Siestan jälkeen menimme bussilla Torisevaan laskeutumaan kalliolta alas. Odottamisen aikana otettiin tietovisoja, still-kuvia ja diskotanssia. Hiekkakentällä oli neppiskisa. Illalla osa meni
kalaan ja osa leikki totuutta ja tehtävää. Iltapala oli tänään omassa mökissä, ja oli myös palkintogaala.
Lopuksi Sami-ope lauloi tuutulaulun.
-huoneet 2&3-

Open mietteet (klo 22:58):
Toinen leiripäivä on nyt takana. Meininki on jatkunut edelleen tosi
hyvänä. Aamupäivällä harrastettiin kankaanpainantaa. Oppilaat jaksoivat tehdä hommia hienosti ja tuotokset olivat upeita. Opekin sai
räpellettyä jonkinlaisen kyhäelmän, valmista sapluunaa käyttäen
(katso viereinen kuva). Mirka hoiti kankaanpainannan ohjeistuksen ja
apuna hänellä oli espanjalainen tyttö. Hänen kansaan selvitimme
asioita englanniksi, näin saimme pidettyä kielitaitoakin yllä.
Ruoan ja siestan jälkeen pihalla meitä odotteli tuttu bussikuski ja
matka Torisevalle oli valmis alkamaan. Kalliolaskeutuminen oli jännää. Oppilaat tulivat reippaasti alas pelkonsa voittaen. Lopuksi valvojista Sanna ja minä laskeuduimme oppilaiden hurratessa alhaalla.
Opelle tämä oli jo tuttua puuhaa, niin monen luokan kanssa olen
kalliolaskeutumista harrastanut. Ari piti vuoroaan odottaville laskeutujille tietovisaa ja lopuksi homma meni ihan tanssiksi. Tanssi opeteltiin tuosta vaan pilkkimällä. Saa nähdä, miten kalahommat huomenna hoituu, diskossa nimittäin.
Illalla pidimme vielä yllätysohjelmaa neppisautojen merkeissä. Ari kertoili, miten hänen lapsuudessaan
neppisauto oli todella kova juttu. Se oli mukavaa kuultavaa tällä Whatsappien ja Kikien aikakaudella.
Pienestä vastustuksesta huolimatta, homma upposi porukkaan hyvin ja armoton neppiskisa oli valmis
alkamaan. Loppuilta oli vapaata heiluntaa. Matti ja Kristian vei porukkaa kalaan ja hyvin oli napannut.
Saalista tuli kasapäin. Osa kulutteli aikaa leirikeskuksessa toisiinsa tutustuen. Iltapalan jälkeen Ari jakoi
vielä huikeat palkinnot tietovisassa pärjänneille sekä neppiskisan voittaneelle.
Nyt alkaa mökissä jo olemaan hiljaista, tosin pientä kolahtelua kuuluu sieltä sun täältä. Hiljaista hommaa
tuo toisten kanssa keskustelu nykyään. Jokainen kämppä on toisiinsa yhteydessä älypuhelimillaan. Sellaista se on nykyään, mutta hiljaisuuden suhteen ei ole valittamista. Päivä oli pitkä, mutta mukava. Ehkä
uni korjaa kohta myös opettajan. Miesvalvojien huoneesta jo kuorsaus kuuluu.
t. Ope

Keskiviikko 28.8.13 klo 22:47
Tänään päivä alkoi hyvällä ruualla. Ruuan jälkeen menimme metsätaitokilpailuun. Metsä retken jälkeen
olimme kullanhuuhdontaa. Sen jälkeen oli lounas ja sen jälkeen oli vapaa aikaa. Vapaa-ajalla heittelimme
palloa. Tänään olimme myös diskossa, siellä oli kivaa. Uimme myös paljon ja pelasimme pingistä.
-huone 5-

Open mietteet (klo 00:25):
Tänään oli väljä päivä ohjelmien puolesta, mutta kaikki ohjattu toiminta oli laadukasta menoa. Aamulla
metsäinsinööri Kanerva piti porukalle luennon puista, myrkkymarjoista ja metsätyypeistä. Asiaa tuli myös
metsän hoidosta, puun iän arvioinnista ja hehtaarin alueelle istutettavista taimien määristä. Insinööri oli
asiantunteva ja sai porukan mukavasti mukaansa. Luento-osuuden jälkeen luontopolulle oli ripoteltu kysymyksiä ja tehtäviä oppilaille. Voittajaryhmä palkittiin jätskiannoksilla.
Iltapäivällä Tapio Vaali lietsoi porukan kultakuumeeseen. Kaveri otti ryhmän haltuunsa rautaisella otteelaan, eikä epäröinyt laittaa kiertämään 2500€ arvoista kultahippuaan. Luottoa siis löytyi. Porukka innostui
huuhdonnasta toden teolla ja ohjelmanumero oli varsin onnistunut. Tapsan habitus on jo niin valloittava,
ettei kenelläkään ollut pahaa sanottavaa tapahtumasta ja miksi olisikaan. Kaverin jutut jäivät myös mie-

leen. Huoltoasemilla saa kuulemma kahvin puoleen hintaan
kun valuttaa se kuksaan. Autojakin voi ostaa suoraan kultakimpaleella, kunhan menee oikean myyjän luokse. Varmasti
jokainen oppilas tietää nyt, mikä on vaskooli. Vai tietääkö?
Oma huuhdonta ei mennyt ihan putkeen, löysin viidestä hipusta vain neljä ja aikaakin tuhrautui turhan paljon. No ei voi
mitään, aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
Tänään oli myös paljon vapaa aikaa. Sitä kulutettiin mm.
kalastuksen, uimisen, laulamisen ja fresbee-golfin parissa.
Ari voitti minut kahdella heitolla, mukavaa oli sekin touhu.
Tänään oli ilmassa hieman turnausväsymystä. Koti-ikävää ja
erilaisia asioita selvitetiin. Nauruksihan se sitten lopuksi meni ja illan disko kruunasi monien illan. Diskossa oli kova meno päällä. Meidän sakki pomppi ja tanssi koko kaksituntisen niin rajusti, että jokainen valitteli pohjekipua homman päätyttyä. Me valvojatkin osallistuttiin rientoihin. Käytiin nimittäin vetäisemässä
edellisenä päivänä opittu kairaustanssi oikein ryhmävetona. Hyvinhän se meni, koska ohjaus oli ollut niin
selkeää (kairaa, jäät pois, pilki, näytä kalan koko) Heh, ainakin erotuttuiin muista leirikouluporukoista.
Osa oppilaista puuhaili diskon aikana ihan muita hommia. Iltaa vietettiin myös pingiksen, boulderointiseinän ja erilaisten pallopelien parissa. Iltarientojen jälkeen rauhoittuminen kesti tavallista pidempään, mutta aika hiljaista täällä jo rupeaa olemaan. Yövalvojia näyttäisi tänään piisaavan, kolme ukkoa istuu sohvalla ja räplää tietoteknisiä laitteitaan siihen malliin, ettei ihan vielä nukkumaan mennä. Huomenna on
taas uusi päivä, saa nähdä mitä se tuo tullessaan.
t. Ope

Torstai 30.8.13 klo 22:09
Torstaina aamupalan jälkeen oli talonpoikain kisailut. Siellä oli päreenheittoa, suutarin silmän sohimista,
köydenvetoa ja pussihyppelyä. Sen jälkeen oli hetki vapaa-aikaa. Vapaa-ajan jälkeen meillä oli ruokailu,
ruokailussa meillä oli perunamuusia ja uuni makkaroita. Lisää vapaa-aikaa ja sen jälkeen oli melontaa.
Melonnassa mentiin koskea ja tasaisen veden melontaa. Sen jälkeen menimme kodalle ja paistomme
siellä lettuja. Sitten menimme nukkumaan.

zZzZz

-huone 6-

Open mietteet (klo 23:28):
Torstaipäivä on nyt takana, olipa huikea päivä. Talonpoikain kisailuilla lähdettiin liikenteeseen. Ensin heiteltiin päreitä, aikamoista hommaa oli sekin. Oikean tekniikan löydyttyä päreet lensivät yllättävän pitkälle. Teki mieli ottaa yksi päre mukaan, ne kun sattuvat joskus palamaan. Seuraavaksi sohittiin suutaria
silmiin ja sitten pussijuoksun jälkeen vedettiin köyttä, tytöt voittivat. Lopuksi pääsimme käymään vanhan
ajan asunnossa.
Melonta oli hieno kokemus. Noin puolet oppilaista lähtivät tasaisen veden melontaan ja toinen puolisko
kiersi koko saaren koskea uhmaten. Aurinko paisteli vielä pilvien välistä ja keli oli muutenkin mainio. Itse
olin Matin kanssa koskenlaskuporukassa ja hurjaa oli meno. Ensin nautiskelimme kanavan tuomasta tunnelmasta, hieno kokemus sekin. Meloimme pieneen kanavaan seitsemän inkkarikanootin voimin, ohjaajamme Jokke oli matkassa kajakilla. Enpä ole aikaisemmin ollut kanootilla kanavassa. Sulut menivät kiinni ja vettä alkoi virrata altaaseen. Siinä me pikkuhiljaa nousimme samaan tasoon veden pinnan kanssa ja
kohta jo etuportit aukesivat. Samassa matkassa oli myös kalastaja, joka näytti meille oikean ravun. Lisäksi hän kertoi hiljattain olleensa jumissa tässä samaisessa sulussa. Huoltomiehen tulo Tampereelta oli
kestänyt 1,5h, onneksi nyt homma toimi normaalisti.

Kanavan jälkeen aloimme lähestyä ensimmäistä virtapaikkaa. Jokke otti meidät kasaan ja neuvoi vielä,
miten melaa käytetään peräsimenä kanootin ohjailussa. Ensimmäiset loivemmat virrat menivät porukalta
melko mukavasti. Sitten lähestyimme jo varsinaista koskea ja jännitys kihelmöi koko porukassa. Menimme vielä rantaan ja kävelimme sillalle katsomaan virtausta. Jokke antoi vielä viimeisiä ohjeita ja näytti
mistä kohdasta koski kannattaa laskea. Oikeaa laitaa hän suositteli menemään, koska vasemmalla joutuisi ongelmiin kivien kanssa, eikä kaatumiselta voisi välttyä. Tällä kertaa ohjeet tulivat todella jämäkästi
ja huomasin itsekin, että nyt tähän hommaan pitää keskittyä, jos meinaa kuivilla vaatteilla alas suoriutua. Porukkaa jännitti ja hirvitti yhä enemmän ja täytyy sanoa, etten itsekään ole opettajaurani
(15v.) aikana näin paljon oppilaiden puolesta jännittänyt. Lopulta kaikki seitsemän kanoottia pääsi hurjan kosken läpi kaatumatta, olin todella ylpeä tästä porukasta. Kyllähän laskuissa tapahtui kaikenlaista.
Yksi porukka jäi jumiin kiven taakse ja hukkasi melansa. Yksi kaksikko tuli lähes koko kosken selkä edellä, kun kanootti pääsi kääntymään ympäri. Tultiin sieltä sitten sivuttainkin ja olimme aivan varmoja, että
tuo sakki kaatuu kosken jyrkimmässä kohdassa. Kuin ihmeen kaupalla he pääsivät kuivina perille. Yhdet
laskijat tulivat kuin sääntöjä uhmaten kosken vasenta laitaa. En tiedä mikä onni heidät pelasti, mutta
sieltä he kivien välistä puikkelehtivat, milloin mitenkin päin perille. Oli se hurjaa menoa, mutta hienosti
siitä selvittiin. Jokke kertoi, että edellisenä päivänä ei hommat mennyt näin hyvin. Kaksi kanoottia oli
mennyt mukkelismakkelis ja muutama todella märkä meloja nostettiin koskesta ylös. Onneksi meidän
sakki osasi homman. Ihan mahtava porukka! Kuulin myös, että tasaisen veden melojillakin oli hommat
sujuneet mukavasti pienten starttivaikeuksien jälkeen. Hyvä!
Illalla marssimme vielä kodalle letunpaistoon. Sytytimme tulen ja lauloimme muutaman laulun ja sitten
letunpaisto alkoi. Mukava kokemus oli sekin. PM leikitti valmiita paistajia pihalla. Pinkki poni -leikki upposi
porukaan mahtavalla tavalla. Illan jo pimetessä kävelimme kodalta majoitustiloihimme. Pidimme vielä
lyhyen istunnon päivän päätteeksi. Kiitin oppilaita hienosti menneestä päivästä ja sitten minut yllätettiin.
Mukana olleet ohjaajat olivat hankkineet minulle kiitokseksi Tykkään Marttisesta t-paidan, johon koko
leiriryhmä oli raapustanut nimensä. Hieno ele, kiitos. Arvostan sitä todella. Tämän jälkeen alkoi unitouhut.
Aikuisten kanssa vielä summailtiin päivän antia, kunnes keksittiin, että
lettutaikinaa oli vielä jäljellä. Aloitimme aikuisten lettukestit klo 23:20
Kristianin paistamana. Hyviä olivat, eivätkä oppilaat tienneet mitään. Kello on nyt 0:30 ja talo on aivan hiljainen. Väsyneet leiriläiset vetävät sikeitä täysin palkein. Mahtava päivä oli tämä.
t. ope

Perjantai 30.8.13 klo 13:46
Tänään on aika lähteä kotia kohti:( Kun heräsimme oli kiire ruveta pakkaamaan, sitten oli aamupala ja
sen jälkeen pakattiin ja siivottiin hullun lailla ennen kun Jokke tuli tarkistamaan. Päästiin vasta toisella

kerralla läpi;) Tarkastuksen jälkeen oli ryhmäkuva ja jousiammuntaa, joka oi kivaa :D nytten istutaan
bussissa, surullisina lähdössä kotiin päin.
-huone 7Open mietteet (klo 14:28):
No niin, viimeisen leiripäivän riennot ovat takana. Herätys
oli 7:30 ja muutamat oppilaat säntäsivät heti aamuuinnille, hienoa. Lämpimien sämpylöiden jälkeen alkoi kova
siivousurakka, mutta siitäkin selvittiin kunnialla. Kämpät
tyhjenivät kovaa vauhtia ja moppi sai kyytiä oikein kunnolla. Siivouksen jälkeen harrastimme jousiammuntaa. Ohjaajat näyttivät aluksi jousipyssyotteen, sekä nuolen asettamista jouseen. Homma upposi porukkaan todella hyvin. Aluksi testailtiin ja harjoiteltiin sitten aloitettiin kisaaminen viiden nuolen sarjoissa. Paras tulos oli 32 pistettä.
Kaksi tuntia oppilaat jaksoivat nuolia ampua ja into säilyi
loppuun asti.
Sitten olikin leiridiplomien jako. Saimme suitsutusta Marttisen suunnasta. Olimme kuulemma hyvin käyttäytyvä ja
ohjelmista innostuva ryhmä. Huomasin, että he todella
tarkoittivat sitä. Tähän on kyllä helppoa opettajankin yhtyä,
olen todella ylpeä tästä sakista. Nyt istumme bussissa ja
matkustamme kohti Vantaata. Täällä on aika hiljaista, sakki
näyttää tyytyväisiltä, mutta väsyneiltä. Perillä koulullaolemme noin klo 17:00.
Jotain on muuttunut sitten edellisen neljän vuoden takaisen leirikouluni, nyt yleisin hokema bussissa on:
" Voisko joku jakaa nettiii?" Näin se maailma muuttuu.
t. Ope

Perjantai 27.9.13
Parin viikon jälkeiset mietteet leirikoulusta. Leirikoulussa opimme paljon uutta esim. erillaisia metsätyyppejä ja tuntemaan paremmin luokkakavereita. Kivointa leirikoulussa oli erillaiset toiminnot, mutta kivoimpia olivat resiinaretki, kullanhuuhdonta, melonta/koskenlasku ja kalliolaskeutuminen, vaikka se
olikin hieman pelottavaa. Kullanhuuhdonnasta saimme kotiin kultahippuja. Meillä oli myös välillä hieman
vapaa-aikaa, jolloin opettajat keksi meille eri ohjelmia, esim. tietovisa ja neppiskisa ja niistä voittajat sai
palkinnot.
-Huone 9-

