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Juhlaleirillä taiottiin ja jopa
laskettiin mäkeä
Partiolippukunta Pilvenveikot juhli hieman jo 80-vuotista toimintaansa partioleirillä, joka järjestettiin 20. kertaa
Anttilan Erämiesten majalla.
Pilvenveikkojen toissa viikonlopun
Liuku-leirin monenlaisen leiriohjelman kohokohta oli lauantaina
kahden aikaan, jolloin kakkukahvittelun lomassa saatiin nauttia
taikuriviihteestä.
Sitä ennen Esko Mänttäri eli
Killi kuitenkin muisteli hieman
menneitä. Mänttärin perheen lisäksi muutama muukin oli mukana
jo vuoden 1998 leirillä. Suurin osa
leiriläisistä ei tuolloin ollut vielä edes syntynyt. Kaikkiaan noin
neljästäkymmenestä juhlaleirille
osallistuneesta suurin osuus oli
alle 10-vuotiaita.
Kaikkiaan leireille osallistumisia on ehtinyt kertyä noin 850.
Parhaimmillaan on samalla leirillä
ollut 60 henkeä, jolloin Erämajalla oli ahdasta. Vuoden 2010 leirille osallistui maahanmuuttajia, joita opetettiin ja joilta opittiinkin
paljon. Myös virolaisia vieraita on
mukaan kutsuttu.
Juhlan kunniaksi Anttilan Erämiesten puheenjohtaja Kai Korpi kutsuttiin ottamaan vastaan
lippukunnan pöytäviiri. Epäilykseen lahjan joutumisesta keittiöön
hän totesi, että sinne päätyvät vain
kaksoiskappaleet, ja lupasi, että
viiri saa näkyvän paikan. Kain mukaan lähti myös kutsu hupikilpailuun ja 80-vuotisjuhlaan.
Killi toteaa, että Ville Sihvolan
neuvoa ottaa kengät pois on noudatettu. Kai kiittelee, että hyvin on
Liuku-leirin väki aina jälkensäkin
korjannut.
Maria Hyppänen huudatti tutun partiohuudon, minkä jälkeen
annettiin taikurille vuoro.

Killi (Esko Mänttäri) kertoi kakkukahvin jälkeen hetken menneistä leireistä ennen kuin päästi taikurin leiriläisiä hauskuuttamaan.

Taikahuvia
Moni muisti Aatu Itkosen vierailun Utissa pari vuotta sitten. Luvattiin kuitenkin olla muistamatta
temppuja, joita hän silloin esitti,
sillä muutama niistä oli sama. Yhä
taikuriksi nuori Lappeenrannasta
kotoisin oleva ja Kouvolassa kuusi
vuotta asunut Aatu kertoi yli kolme vuotta keikkailleensa ympäri Kymenlaaksoa. Hän ihmetteli,
miten kouvolalaiset itse heittävät
niin huonoa läppää, että älykäs ihminen kävelykadulla on muka turisti.
Hän halusi partiolaisille poikkeuksellisia taputuksia, kunhan ne eivät säälistä tule.
Onni pääsi auttamaan ensimmäisessä tempussa. Jami onnistui
muka pilaamaan pallotempun, jossa pallo ei hävinnytkään nyrkistä
vaan sai kaverin. Muistoksi luvatut
tosin sitten hävisivät, mutta karkkeja ilmestyi jostakin tyhjään rasiaan. Veeti sai auttaa värileikissä
ja Elias monta kertaa viitattuaan

korttitempussa. Jimi tunnusti hieman jännittävänsä kirjan väritystä,
vaikkei kynää tarvinnutkaan käyttää.
Mahtavasti Aatu osasi sanailla niin, ettei esiintyjiä jännittänyt
ja kaikilla oli hauskaa. Ihan vähän
taisi lippukunnanjohtajaa sentään
jännittää, kun hän giljotiiniin laittoi, varmuudeksi vasemman, kätensä. Seija Niemi oli vieruskaverin ilmoittama vapaaehtoinen
tähän tehtävään, johon ei sentään
lapsia arvattu valita. Sitä ennen
yleensä lausutaan viimeiset sanat.
Seija tyytyi yhteen: ”Kiitos.”
Kaikki puhe sopi lapsille, vaikka
”jos ymmärrätte mitä tarkoitan”
leikkimisen yhteydessä antoi aikuisille varaa mielikuvitukseen.
Hieman poikkeuksellinen yleisö
päätyi kirjainkorttileikissä pääosin
odotettuihin valintoihin, eikä onnistunut läpsäyttämään oikeaan
aikaan, kuten eivät muutkaan yleisöt ole onnistuneet. Hauskuuttajia
on yleisössäkin ollut. Inkeroisten
palvelutalossa ei esimerkiksi saanut naurattaa kuoliaaksi.
Vain yksi maaliskuussa syntynyt
löytyi joukosta. Minna Nikki uskaltautui kertomaan jopa ikänsä ja
sai lahjaksi mitä halusi eli ihan jo-

tain muuta. ”Vaikea tapaus”, Aatu
totesi, kun ei mikään meinannut
kelvata.
Lapset saivat ilmapalloeläimiä
ja -miekkoja esityksen jälkeen,
kun osasivat Seijan ”aikuiset ensin” -jymäytyksen jälkeen asettua
kunnon jonoon. Ensimmäiselle
pallonsa puhkaisseelle Aatu suostui tekemään uuden, mutta siitä
eteenpäin lapset saivat kokeilla
muotoilla niitä itse. Lupa oli jäädä
koko illaksi, mutta Aatu lähti kuitenkin kotiin, sillä muitakin keikkoja on tiedossa.
AIV rehu, rehu, rehu, turhaan
emme kehu kehu kehu, sai Aatu
vielä huutokiitokset.

Muuta ohjelmaa
Leirejä oli toki järjestetty ennen
Anttilan Erämajan Liuku-leirejäkin.
Muun muassa Peuhuun, Niinirantaan ja lippukunnan omalle majalle
kokoonnuttiin. Myös yhteisleirejä
Kolmisoihdun kanssa järjestettiin
Kangaslammella. Leena Mänttäri heittää, että astianpesukone on
kova juttu. Hän pitää hyvänä sitä,
että pienimmät ensikertalaiset
mahtuvat kahden yön leirillä nukkumaan sisätiloihin.Tämä mahdol-

lisuus selvisi kutsusta, jossa muita
kehotettiin varautumaan talvimakuupusseilla majoittumaan lämmitetyissä teltoissa. Kolme nopeinta
sai lainata lippukunnalta pussin.
Hyvä huomio kutsuissa oli
myös se, että pienetkin leiriläiset
ovat mukana pakkaamassa ohjeen
mukaisia leirikamoja, jotta sitten
tietävät mitä ja missä on mukana.
LC Kaipiaisten sponsorituella saatiin leirillä harjoitella muun
muassa loimulohen paistoa. Ulkona paisteltiin perinteiden mukaan
myös lettuja ja makkaraa.
Lammen jää kantoi yhä hyvin,
joten suuri osa lauantaista kului
pilkkien. Antti sai pilkillä suuren
hauen. Nuotio pitää partiolaisen
osata tehdä, joten sitä harjoiteltiin. Lisäksi ulkona sujui voiveitsen
vuoleminen eli puukon käytön
opettelu. Maria Hyppänen teki lähimaastoon opettavaisen rastiradan. Lähes ainoa sisäpuuha joidenkin ruokailujen ohella oli maalata
Suomi 100 -mukeja.
Vaikka tie oli osin jäässä ja osin
sula, mäenlaskukin onnistui. Jokunen otti varoiksi pulkan mukaan ja
mäki saatiin tehtyä metsään, vaikka paikoin sielläkin lumikenkäiltiin
vihreiden puolukkamättäiden yli.
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Ensimmäisestä Liuku-leiristä alkaen on
Pilvenveikkojen partiolaisilla ollut hauskaa.
Seija Niemi tarvittiin taikuri Aatu Itkosen vaarallisimpaan temppuun.

