Sunnuntai 28.7.

PÄRSKIS! VALTAMERILAAKSO
TARJOILEE VIILENNYSTÄ JA
ELINTÄRKEITÄ OPPEJA

SUDENPENTUJEN LEIRI HUIPENTUI PÄÄTÖSJUHLAAN
Vierailupäivä päättyi sudenpentujen osalta päättäjäisiin,
joita juhlittiin päälavalla yhdessä vieraiden kanssa.

Hellepäivien kenties suosituin ohjelmalaakso, Valtamerilaakso, esittelee
vesitoimintaa monesta eri näkökulmasta.

Juhlassa heille paljastui avajaisissa alkaneen tarinan loppuhuipennus. Isommat ikäkaudet saavat odottaa tarinan jatkoa vielä
omiin päättäjäisiinsä asti.
Päättäjäisiin sudenpennut sekä vierailijat matkasivat lohikäärmekulkueessa. Sudenpennut olivat valmistaneet viirit, jotka
toimivat lohikäärmeen suomuina. Tunnelma päättäjäisissä oli
todella iloinen. Ohjelmassa oli leirilaulun laulua sekä muutenkin
mukaansa tempaavaa musiikkia ja tanssia.
Leirinsä päättävät sudenpennut olivat iloisia, nauravaisia ja
selvästi leiristä nauttineita.

HELLE HIILLOSTI
VIERAILUPÄIVÄN VÄKEÄ
Lauantai oli monelle odotettu päivä,
kun leirialueelle saatiin leiriläisten
läheisiä.
Päivälle asetetut kävijätavoitteet ylitettiin ja paikalle saatiin houkuteltua
yhteensä 2800 vierailijaa. Vierailijat
pääsivät nauttimaan leiriruoasta sekä
sudenpentujen päättäjäisistä, leirialueeseen tutustumisen lisäksi.
Miten päivä meni noin niinkun
omasta mielestä, vierailupäivämestari Elina Kamppari?
”Kaiken kaikkiaan hyvin meni. Vierailijat tosin saapuivat odotettua aiemmin parkkiin ja joutuivat hieman odottelemaan mutta järjestelyitä kiiteltiin
ja todettiin, että partiolaiset osaavat
liikutella massoja. Voisimme kuulemma
seuraavaksi tulla hoitamaan Pori Jazzin
järjestelyitä”, Elina naurahtaa.
Samoajien vierailijoilta keräämä
palaute tukee Elinan käsitystä. Vierailupäivän ennakkotietoihin oli tyytyväisiä jopa 92 % kävijöistä, vierailupäivän
hintaa piti sopivana 74 % ja järjestelyitä sujuvina 73 % kävijöistä. Soraääniltäkään ei vältytty; kävijät olisivat
toivoneet lyhyempiä bussijonoja saapuessaan sekä viileämpää keliä.
Millaista oli järjestää vierailupäivää,
Elina?
”Meillä oli hyvä tiimi, josta osalla oli
aiempaa kokemusta vastaavasta urakasta. Meitä oli juuri sopivasti ja saatiin
olla tekemisissä monien osa-alueiden
kanssa, mikä oli kivaa. Kiitos kaikille,
ketkä olivat mukana tekemässä vierailupäivää!”, Elina kertoo.
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KISAKE - OIKEAT
VASTAUKSET

Seikkailijoille ja sitä vanhemmille leiriläisille valtamerilaaksosta löytyy muun
muassa vesipelastusta. Osallistujat
pääsevät kokeilemaan muun muassa
kiipeämistä kaatuneeseen soutuveeeseen, kaatuneen veneen kääntämistä
sekä uimista ja kiipeämistä pelastuslautalle.
Vesipelastusta ohjaa kokenut meripelastaja Anita Isokääntä Raahesta.
”Vesipelastusta voi hyvin oppia kerralla. Lisäksi osallistujat ovat erittäin
kokeilunhaluisia”, Isokääntä kiittelee.
Kaikki vesipelastustehtävät suoritetaan luonnollisesti vaatteet päällä,
sillä merihätään joutuva on harvemmin
uima-asussa.
Valtamerilaaksossa on lisäksi mahdollisuus testata sup-lautaa sekä
suuren suosion saavuttanutta, pitkää
vesiliukumäkeä.
Sudenpennut pääsevät vesitouhujen
makuun omassa vesilaaksossaan, joka
sisältää muun muassa uima-altaissa
pulikointia, pesusieniviestiä ja saippuakuplakoneen valmistamista.

Oikea vastaus perjantain kuva-arvoitukseen:
sukkakenkä, jollaisia löytyy Scandinavian Outdoor
Storesta.
Oikea vastaus lauantain
kisaan: veden lämpötila oli
eilen 23,9 °C.
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KISAKE
Tunnetko terveet elämäntavat?
Osallistu Raittiusyhdistys Sarastus III:n järjestämään kilpailuun terveistä elämäntavoista ja voit
voittaa Partioaitan tuotteita! Kilpailuun pääset
osallistumaan skannaamalla oheisen QR-koodin
puhelimellasi. Kilpailuaikaa on 30.7. asti ja voittajat julkistetaan heti kilpailuajan päättymisen
jälkeen. Arvontaan voit osallistua vain kerran.

