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NINJA VEI SAMOAJAT PALVELUTALOON
BENJIHYPYN HUUMAA
Jo noin puoli vuotta sitten kuulimme,
että vaeltajille järjestetään mahdollisuus hypätä benjihyppy Ilveksellä.
Siinä kohtaa alkoi innostus ja odottaminen. Tiistaina vihdoin koitti se
päivä, kun pääsimme hyppäämään 50
metrin korkeudesta alas – ja olihan se
ihan mahtavaa! Jännitys kasvoi kasvamistaan, kun valjaat puettiin päälle ja
nousu korkeuksiin alkoi. ”3, 2, 1 – NYT
” kuului työntekijän suusta, ja sitten
sitä mentiin. Kaverin kanssa oli mukavaa hypätä, kun oli tuki ja turva siinä
ihan lähellä. Hyppy sujui mainiosti,
vain kaverin kenkä pääsi tipahtamaan
hypyn aikana. Sykemittari näytti hypyn
jälkeen lukemakseen vain 142. Kiitos
Sky Breakersille ja Ilvekselle tällaisen
kokemuksen järjestämisestä, oli ihan
huikeata!

Tiistaina samoajille oli ohjelmassa palveluninja. Ninja on aktiviteetti, jossa tehdään kolmesta kuuteen tuntia jotain ennalta
määrättyä asiaa (vrt. liljat). Ilveksellä samoajille on tarjottu
palveluninjan lisäksi mm. kokki- ja leikkininja.
Palveluninja starttasi lounaan jälkeen Puskafen pihasta. Ninja suoritettiin läheisessä palvelutalossa, jonne meillä oli autokyyti. Autossa tunnelma oli innostunut, kun pääsimme ensimmäisen kerran
oikeasti leirialueen ulkopuolelle.
Palvelutalossa osa meistä lähti ulkoilemaan asukkaiden kanssa
ja osa ohjeistettiin ruokasaliin viihdyttämään muita. Salissa pistimme pystyyn kortti- ja muistipelit. Asukkaat osallistuivat peleihin innokkaasti. Meilläkin oli hauskaa, vaikka pelien säännöt joutuvatkin muokkaukseen, kun jokaisella oli niistä vähän eri käsitys.
Pari tuntia kului nopeasti. Palvelutalon asukkaat kiittelivät meitä vuolaasti ohjelman järjestyksestä, kun meidän oli aika lähteä
takaisin leiriin. Fiilis oli hyvä molemmin puolin.
Autossa me vielä keskustelimme kokemuksestamme palvelutalossa. Muutama myöntää, että lähti palveluninjaan vain päästäkseen ulos leiristä. Toisaalta melkein kaikilla oli ollut hauskempaa
kuin aiemmin ajatteli. Reissu oli kaiken kaikkiaan hyvin onnistunut
ja hauska kokemus.

PANDABONGAUSTA LUONTOON!LAAKSOSSA
Luontoon!-laaksossa pääsee kirjaimellisesti luontoon. Puiden katveessa
kauniissa metsässä mieli lepää ja
mukavien rastien suorittaminen sujuu kuin tanssi.
KUVA Harri Halmejä
rvi

VIIMEINEN TÄPLÄKE
Tämän numeron myötä Ilves19-leirin julkaisu Täpläke jää historiaan. Toivottavasti teillä
rakkaat lukijat on ollut yhtä mukava lukea tätä
viestiä, kun meillä on ollut sitä tehdä. Ja toivottavasti olette saaneet päiviinne informaatiota ja
uutisia leirin kulusta.

Näkemisiin seuraavaan Ilvekseen saakka!

n
KUVA Olli Laurikaine

Laaksossa pääsee tutustumaan esimerkiksi metsätyökoneeseen sekä erilaisiin metsäalan töihin ja siihen, miten
metsät työllistävät ihmisiä ja millaisia
metsiin liittyviä ammatteja on olemassa.
Laaksossa käsitellään myös YK:n
kestävän kehityksen tavoitteita. Tavoitteiden sisältöä ja käytäntöä konkretisoidaan erilaisten esimerkkien, kuvien, taulukoiden ja tarinoiden avulla.
Seikkailijoilla on mahdollisuus suorittaa laaksossa WWF:n pandamerkki. Jos sattuu oikeaan aikaan paikalle,
saattaa myös nähdä vilauksen Evolla
esiintyvästä pandakarhusta.
Luontoon!- laaksossa pääsee pelaamaan myös todellista metsämysteeripeliä. Metsäpeli on toteutettu seppo.
io-palvelussa. Pelin ideana on etsiä
metsästä luonnon monimuotoisuuden
merkkejä. Hauska luontopeli saa niin
lapset kuin aikuisetkin kiinnostumaan
ihmeellisestä luonnosta yhä enemmän.

