Torstai 25.7.
TÄSTÄ SE ALKAA! ILVEKSEN
NUORIMMAISET ALOITTIVAT
LEIRINSÄ LÄMPIMÄSSÄ
KESÄILLASSA
Leirielämä kannattaa aloittaa viimeistään puolen vuoden iässä, tuumivat pälkäneläinen Sofia ja seinäjokelainen Aatos, 6 kk.
Keskiviikkoiltana Ilveksellä vietettiin
tervetuloiltaa alaleireissä, ja huudot
ja laulut raikasivat kilpaa pitkin Evon
metsiä. Ääntä ei puuttunut myöskään
leirin nuorimpien, eli perheleiri Nanon
iltaohjelmasta. Paikalla oli osa reilusta parista sadasta Nanon leiriläisestä,
joista nuorimmat olivat vasta muutamien kuukausien ikäisiä.
Pälkäneläistä Sofiaa, 6 kk, nauratti
kovasti, kun Nanon oma ihana leirimummo laulatti leiriläisillä tuttuja
lastenlauluja ilta-auringon vielä lämmittäessä hämäläistä kangasmetsää.
Helmat heiluivat Täti Monikan tahtiin
ja jalat tömisivät, kun kaikilla oli lystiä.

Sofia oli saanut mukaansa kaverinsa Aatoksen, 6 kk, Seinäjoelta, jonka
kanssa he nautiskelivat illasta viltillä
kieriskellen. Molemmat olivat sonnustautuneet asianmukaisesti partiohuiveihin, jotka Nanon teemavärin mukaisesti olivat keltaiset.
Sofia oli illanvietossa äitinsä Maaria
Kaajan ja Aatos äitinsä Pilvi Laurikan
kanssa.
”Leiri on alkanut oikein mukavasti”,
Maaria ja Pilvi kertoivat.
Valtaosa nanolaisista on ensimmäistä kertaa mukana suurleirin perheleirissä, joten pelkkä teltan pystyttäminen, ulkona ruokailu ja makuupussissa
nukkuminen ovat monille suuria elämyksiä. Mukana on kuitenkin myös
perheleireilyn konkareita, joille Ilves19
on jo viides leiri.
Tänään torstaina perheleiriläisillä on
ohjelmaa omassa alaleirissä ja myöhemmin he kiertävät ohjelmalaaksoissa. Jos siis näette pikkuleiriläisiä keltainen leirimerkki huivissaan, näyttäkää
heille hyvää ja iloista esimerkkiä leirielämästä.
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MISSÄ ILPO LUURAA?
Oletko jo bongannut Hämeen Partiopiirin maskotin Ilpon jossain? Ilpolla
on oma kuvaustaulu sekä postilaatikko,
johon se odottaa innokkaana postia.
Molemmat löytyvät Scandinavian Outdoorin teltan ja Mukilan välistä. Käykää
nappaamassa postikortti, kirjoittakaa
siihen tunnelmia leiriltä ja tipauttakaa
postilaatikkoon. Ilpo Ilves kiittää!

OLETKO JO KUULLUT
KOITOKSESTA?
Koitos on partion oma YouTube-sarja, joka julkaistaan elo-syyskuussa
Splay Suomen kanavalla. Sarjaa on
kuvattu monissa paikoissa ympäri
Suomen ja tällä viikolla sarjaa kuvataan myös Ilveksellä.
Sarjan kuvaukset tapahtuvat perjantaina 26. päivä monissa paikoissa leirialueella, joten sarjan tähdet tulevat
näkymään myös leiriläisille. Fanikuviin
kuvausten aikana valitettavasti ei ole
aikaa, mutta leiriläisillä on loistava mahdollisuus nähdä sarjan tähtiä
erillisessä hetkessä Raffun katoksen
lavalla perjantaina klo 17.00-17.15.
Tule siis paikalle hyvissä ajoin!
Muistattehan, että sekä tubettajat
että koko sarjan tuotanto ovat perjantaina leirillä töissä, joten annetaan
heille työrauha. Kuvaustilanteita ei ole
sallittua kuvata omilla puhelimilla, jotta sarjan sisältö ei paljastu ennakkoon.

EVO TÄYTTYI ILVESKANSASTA
Ilves19-leiri starttasi keskiviikkona
helteisessä säässä. Keskiviikkoiltaan
mennessä leirialueelle oli saapunut
4742. Rakennusleiriläiset olivat ahkeroineet perjantaista lähtien, jotta kaikki
olisi valmista ilveskansan saapuessa.
Joitain rakennelmia vielä keskiviikkona
viimeisteltiin, mutta pääasiassa leiri
pääsi käyntiin mallikkaasti. Leirinjohtaja Jaakko Honkala oli tyytyväinen
ensimmäisen leiripäivän sujumiseen.
”Pitkä suunnitteluvaihe on muuttunut
käytännöksi, tämä on ollut hieno päivä.”
Ensimmäisen leiripäivän ohjelmassa
oli telttojen pystytystä ja rakentelua.
Yksi päivän suosituimmista kohteista
oli pehmiskioski. Pitkät jonot kiemurtelivat kahden jäätelökojun edessä ja
tuuttia saattoi joutua odottamaan jopa
40 minuuttia. Perinteisen pehmiksen
lisäksi kioskien valikoimassa on myös
mehujäitä ja vegaanista jäätelöä. Ensimmäisen leiripäivän aikana pehmiksiä
myytiin valtava määrä, mutta arvaatko
sinä, kuinka monta? Vastauksen löydät
huomisesta Täpläkkeestä!

