Lauantai 27.7.
TUBETÄHDET INNOSTUIVAT
PARTIOSTA
EIH, LIISTERIÄ! TAAS!

”Me ei olla koskaan oltu partiossa
mutta nyt me ollaan nähty miten
hienoa teillä täällä on!” intoilee tubettaja Roponen Raffun lavalla perjantaina alkuillasta. Lavan ympärille
on kerääntynyt pääasiassa sudenpennuista ja seikkailijoista muodostunut äänekäs ja innokas fanijoukko.

Oletko aina sekoittanut aamupuurosi
väärin?

PS. Eilisen kisan voittajaksi selviytyi Jenni
Nieminen RoTystä. Palkinto on toimitettu
henkilökohtaisesti.

LÄHDE LEFFAAN! (HUOM! MUUTOS AIKATAULUSSA)
Vierailupäivän päätyttyä iltaa jatketaan tänään elokuvan parissa.
Raffun katoksella esitetään klo 21.00 alkaen kaikille sallittu Disney-Pixarin suomeksi puhuttu komediaseikkailu Up –Kohti korkeuksia, jossa tavataan partiopoika Russell.
Maanantaina 29.7. klo 21.00 alkaa alle 12-vuotiailta kielletty,
Yhdysvaltojen Uuteen-Englantiin partioleirille sijoittuva Moonrise
Kingdom. Pakkaa siis mukaasi istuinalusta, juomapullo sekä pientä
naposteltavaa ja suuntaa leffailtoihin!

KUVA Harri Halmejärvi

Tubettajat Roni Back, Julia Ahonen,
Roponen ja Pernilla Böckerman
vierailivat Ilves19-leirillä perjantaina
Koitos-sarjan kuvauksissa.
Miltä leirin meininki on vaikuttanut
tubettajien silmissä?
”On siistiä, ettei täällä jätetä ketään
yksin vaan kaikki tehdään yhdessä.
Huomasin, että ihmiset eivät räplää
kännyköitä vaan juttelevat mieluum- KU
VA Atte Kesti
min kaveriensa kanssa”, kuvailee Pernilla Böckerman.
”Leirillä on tosi paljon jengiä ja
tänne on rakennettu hienot puitteet!”,
ihailee Roponen.
Perjantaina leirialueella kuvattiin
elokuussa Youtuben Splay-kanavalla
alkavaa Koitos-sarjaa. Koitos on Suomen Partiolaisten kahdeksanosainen
Youtube-sarja. Sarjassa neljä suomalaista tubettajaa Roni Back, Julia AhoKISAKE
nen, Roponen ja Pernilla Böckerman
kisailevat erilaisissa partiohenkisissä
Arvaatko mikä on tämän (lauantehtävissä kahtena joukkueena.
tai) päivän uimaveden lämpötila? Ota
selvää tai arvaa ja palauta vastauksesi
Ilpo Ilveksen postilaatikkoon Scandinavian Outdoor Storen teltan takana.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan
kolme herkullista palkintoa!

Korviin on kantautunut, että keittiöiden aamuisen pikapuuron koostumus
ja lopputulos on kuumentanut tunteita
alaleireissä. Täpläke kävi selvittämässä,
miten homma kuuluisi hoitaa niin, että
aamupalalautasella tervehtisi kutsuva
ja kuohkea herkkuateria.
Muonitusmestari Tea Tuominen
kertoo, että pienen puuron pyytävä saa
ohjeistuksen mukaan desin hiutaleita
ja noin kauhallisen kuumaa vettä. Iso
puuro pitäisi syntyä puolestaan kahdesta desistä vettä ja noin puolestatoista kauhallisesta kuumaa vettä.
Sekä Tuominen että paikalle osuva
kokeneeksi puuronkuluttajaksi esittäytyvä uskovat, että useimpien epäonnistuneen tönkköpuuron syynä on liian
innokas vatkaus.
Sen sijaan kuuma vesi tulee sekoittaa lyhyesti ja hellästi hiutaleisiin ja
sitten antaa hautua rauhassa.
Lisäksi, jos vaikuttaa että annostelijan mittasilmä heittää, on syytä rohkeasti vaikka pyytää lisää vettä sekaan.
Bon appetit!

