Perjantai 26.7.
TROOPPISET YÖT TULEVAT
– ÄLÄ LÄKÄHDY!
Lämpötilat nousevat Evolla
viikonloppuna yli 30 asteen ja
samalla saatetaan kokea ns.
trooppinen yö, jolloin lämpötila
ei laske yöaikaankaan alle 20
asteen. Telttaa voi yrittää viilentää
esimerkiksi levittämällä heijastavan
avaruushuovan telttakankaan
päälle päivällä ja suorittamalla
mahdollisuuksien mukaan läpivetoa.
Viileälle iltasuihkulle ennen telttaan
siirtymistä myös vahva suositus.
Ennakkoluuloton voi kokeilla vetää
päähänsä vedellä kastellun vauvan
housuvaipan, kuten legendaarisessa
niksi-Pirkassa neuvottiin kesällä
2015. Kohteliaat tarviketiedustelut
kannattaa kohdistaa esimerkiksi
perheleiri Nanon suuntaan.
VIRALLISET VINKIT:

ILVES-ILTA ROKKASI LEIRIN
Ilves-ilta kokosi leiriläiset yhteen
torstai-iltana. Osallistujat kaikista
alaleireistä kerääntyivät pyöreän
lavan ympärille Loikkaritbändin soittaessa perinteisiä
partiokappaleita. Ohjelma
käynnistyi kurkistuksella historiaan,
jonka jälkeen juontajat Hansu
ja Hannes toivottivat leiriläiset
tervetulleiksi. Illan aikana muun
muassa visailtiin partiohistorian
merkeissä, huudettiin, laulettiin ja
nautittiin musiikista.

Loikkarit-bändin kantelisti Minna
Horelli nautti myös Ilves-yleisölle
esiintymisestä. ”Oli tosi hienon
näköistä, kun lavan edusta alkoi
täyttyä. Pyöreällä lavalla väki tulee
aika lähelle ja oli kiva laulaa, kun
yleisössä näkyi iloisia ihmisiä, jotka
lauloivat ja vilkuttivat mukana. Se
oli mahtavaa.”

”Videoiden ja äänen toistossa oli
pieniä ongelmia, mutta muuten esitys
ja siirtyminen ohjelmalavalle sujui
hyvin”, Ilves-illan järjestelyissä
nakitettavana toiminut Pyry Auer
kommentoi. Ohjelmaa oli harjoiteltu
useita kertoja ja bändi oli aloittanut
yhteiset harjoitukset jo muutamaa
viikkoa aiemmin.

1. Juo reilusti vettä, tai mielellään
välillä vissyä tai muuta
suolatasapainoa hoitavaa
juomaa, älä jää odottelemaan
janon tunnetta.
2. Suosi väljiä, vaaleita vaatteita
tai kostuta vaatteet.
3. Jos olosi muuttuu huonoksi,
päätä sarkee tai huimaa, pyydä
apua. Lämpöhalvaus on vakava
juttu.

KUVA Otto Virtanen

VALMIINA VIERAILUPÄIVÄÄN!
Huomenna vietetään
vierailupäivää. Leirin väkimäärä
kasvaa lauantaina reilulla 2500
ja suuret järjestelyt vaativat
onnistuakseen kaikkien pelaamista
yhteen. Vierailupäivään on hyvä
valmistautua jo tänään siistimällä
oma teltta ja leirilippukunnan alue
edustuskuntoon kotiväkeä varten.
Vieraat alkavat saapua lauantaina

kello 11 ja omia vieraita odotetaan
leirilippukunnissa. Vieraille on
tarjolla lounasta kello 11.3014.00 ja oman kotiväen kanssa
voi ruokailla sillä keittiöllä, millä
tavallisestikin ruokailee. Kotia kohti
vieraat suuntaavat viimeistään
kello 17. Otetaan vieraat vastaan
iloisella mielellä ja tehdään yhdessä
vierailupäivästä onnistunut!

KISAKE

KUVA Elina Koivisto

”Tämähän oikeasti viileentää! Onko pakko
ottaa pois?” kommentoi nimettömänä
pysyvä testihenkilö Pirkan vaippaniksiä.

Tunnistatko kuvan retkeilytarvikkeen?
Ota selvää tai veikkaa ja palauta
vastauksesi postikortilla Ilpo Ilveksen
postilaatikkoon Scandinavian
Outdoor Storen teltan vieressä. Oikein
vastanneiden kesken arvotaan kolme
herkullista palkintoa!
P.S. Ensimmäisen leiripäivän aikana
myytiin 1300 pehmistötteröä!

