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MELONTAEHTOOLLINEN
TARJOSI MAHDOLLISUUDEN
HILJENTYMISEEN LUONNON
KESKELLÄ
Leirin aatekasvatustiimi järjesti sunnuntai-iltana kaksi melontaehtoollista Ylinen Rautjärvellä.
Kahvilamestari Iina-Maria Nupponen oli lähdössä
melontaehtoolliselle leirin
hiljentymismestarin suosituksesta. ”On jännittävä
ajatus, että voit mennä
metsään ja järvelle melomaan ja käydä ehtoollisella,
se kuulostaa tosi hauskalta.”
Osallistujat meloivat
Valtameri-laaksosta saunarantaan, jossa leiripappi Timo Huttunen jakoi
KUVA Harri
Halmejär vi
ehtoollisen. Partioleirillä
ehtoollisviini oli luonnollisesti alkoholitonta. Tunnelma
ehtoollisella oli seesteinen: järvelle oli
aseteltu lyhtyjä ja rannalla lauloi kuoro kitaroiden säestämänä. Tilaisuus
päättyi melojien ja rannalla seuraajien
yhdessä laulamaan Maa on niin kauKUVA Jaa
kko Pirtt
nis -virteen, jonka jälkeen melojat
ikoski
palasivat hiljaisuudessa rantaan.

KARNEVAALIT VILLITSIVÄT
ILVESKANSAN
Ilveksellä vietettiin helteisenä
sunnuntaina karnevaaleja.
Leirialue täyttyi iloisista asuista, ilmapalloista ja hyväntuulisesta meiningistä. Kahvila Mukilassa lava oli vapaa, jonka ansiosta
pääsimme seuraamaan esimerkiksi rap-esitystä ja vitsien kerrontaa. Samoajien drag queen -kilpailu sai monta osanottajaa
ja kilpailussa nähtiin vahvaa omistautumista. Leirisuoralta löytyi
muun muassa popcornkone, glittermeikkejä, lettipiste, valokuvauspiste, keskiaikaisia miekkoja ja ilmajoogaa. BiiPii-laaksossa
oli auki taitorata.
Karnevaalien aikaan päälavalla oli käynnissä seikkailijoiden
ja tarpojien disco, missä tunnelma oli korkealla. Karnevaali-ilta huipentui hienoon sambaesitykseen, jossa loistivat värikkäät asut. Tamperelaisen tanssikoulu Roseiran sambaesityksen
jälkeen myös leiriväki pääsi näyttämään sambataitonsa Evon
metsässä. Myöhäisillalla samoajat ja sitä vanhemmat pääsivät
tanssimaan ja pitämään hauskaa superdiscossa.
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HORISONTTI-LAAKSOSTA HYPPY
TULEVAISUUTEEN
Tulevaisuuden taitoja päästään toden
teolla testailemaan leirisuoralta lähtevässä Horisontti-laaksossa, jonka
pyörteissä osallistuja pääsee nousemaan dronen avulla yläilmoihin, voi
katsella erikoislaseilla tulevaisuuteen
sekä tutustua ihmiskoodilla ohjelmoinnin saloihin.
Laaksoon saapuvaa leiriläistä odottaa
Horisontti-laaksossa kolme tulevaisuuteen suuntautunutta toiminnallista pistettä. Olotila on hämmentävä
ja ristiriitainen. Ympärillä on korkeaa
mäntymetsikköä ja samalla puhutaan
tulevaisuudesta ja teknologiasta.
Korotetut puolijoukkueteltat kätkevät
sisäänsä drone-pisteet, joissa kopteria
pääsee ohjailemaan tietokoneavusteisesti. Jännittävää onkin seurata, minne
kopteri eli tuttavallisemmin ”drone”
tällä kertaa lentää. Onnistutko sinä lennättämään dronen turvallisesti oikeaan
määränpäähän?
Tulevaisuuslasien matkassa päästään
ratkomaan tehtäviä, jotka vievät pelinomaisesti maailmasta toiseen. Laaksoon tullessa kannattaa ladata valmiiksi
kännykkään Ilves19VR-appi, sillä sitä
tarvitaan tulevaisuuslasien kanssa seikkaillessa. Ei muuta kuin VR-lasit päähän
ja kohti tulevaisuusseikkailua.
Entä miltä tuntuu koodata keskellä
metsää ilman lähelläkään olevaa tietotekniikkaa? Leiriläiset pääsevät Horisontissa ohjelmoimaan toinen toisiaan.
Ilves-ohjelmointikielellä askelia tuli
ottaa eteen ja taakse – oikealle ja vasemmalle. Toimittajalle tämän kaltainen
teknologia on kuin hyppy tuntemattomaan – etenkin kun ympäristö on
keskellä eloisaa leirialuetta ja luontoa.

