
LÄISKE18



Läiske18 oli Palokan partiolaisten kesäleiri, 
joka järjestettiin 31.8. -2.9.2018 Keuruun Iso-
Hiekassa. Osallistujia leirillä oli yhteensä 75, 
joista suurin osa oli sudenpentuja ja 
seikkailijoita. Heidän lisäkseen mukana oli 
myös tarpojia, samoajia, vaeltajia ja lasten 
vanhempia. Leirin teemana olivat valo ja vesi. 
Kuvankaunis Iso-Hiekka tarjosi hienot 
mahdollisuudet vesillä liikkumiseen, 
leikkimiseen ja muuhun partiohauskaan.





Jokaista partioleiriä valmistellaan jo kauan ennen itse leirin alkua 
ja niin tehtiin myös Läiskeen kohdalla. Johtajisto kokoontui ennen 
leiriä ja kaikille jaettiin omat vastuualueet. Leirin johtajana toimi 
Jani Repo, varaleirinjohtaja oli Juha Heikkinen ja ensiapu-
vastaavan pestiä hoiti Hanna Villanen. Leirikeittiössä ruokaa 
laittoivat Jenni Piilola, Outi Niiranen ja Jenna Simonen. Ohjelman 
suunnittelivat Tuuli Koski, Jenna Simonen, Eveliina Kuula ja Pinja 
Pulliainen. Huollosta vastasi Ari Järvi ja leirilehden on toimittanut 
Wictor Wirzenius. Heidän lisäkseen leirillä oli paljon muita johtajia, 
jotka vetivät leirivartioita ja auttoivat aina kun mahdollista. Myös 
leirillä olleille vanhemmille kuuluu kiitos auttamisesta erilaisissa 
asioissa.

Leirin johtajisto



Ensimmäinen leiripäivä alkoi leirinjohtaja Janin ja ohjelmajohtaja 
Tuulin osalta ja aamupäivällä, kun he saapuivat Iso-Hiekkaan ja 
alkoivat laittamaan paikkoja kuntoon. Päivän kääntyessä 
alkuiltaan, alkoi paikalle saapua lisää johtajia ja useampi 
peräkärryllinen tavaraa. Leiriläiset lähtivät yhteiskuljetuksella 
Palokan kirkolta noin kello viisi illalla ja saapuivat leirille reilun 
tunnin ajomatkan jälkeen. Ensimmäisenä vuorossa oli lipunnosto ja 
leirin avaus. Avauksen jälkeen siirryttiin telttojen pystytys puuhiin, 
minkä avulla leiri alkoi lopulta olla valmis. Samaan aikaan ympäri 
leiriä rakennettiin vielä erilaisia tärkeitä asioita, kuten 
tiskilinjastoa. Telttojen noustua, oli iltapalan aika ja siitä 
siirryttiinkin iltatoimien pariin ja nukkumaan.

Ensimmäinen leiripäivä



Leirin rakennuspuuhia



Toisena leiripäivänä ohjelmassa oli heti aamupalan 
ja lipun noston jälkeen perinteiset 
leiriolympialaiset. Partiolaiset jaettiin joukkueisiin, 
jotka kiersivät erilaisia toiminnallisia rasteja. 
Rasteina oli esimerkiksi tasapainoa vaativa 
pingispallon lusikassa kuljettaminen, 
kierrätysaiheinen leikki, yhteistyötä vaativat 
tehtävät, luontovisa, iltaohjelmien suunnittelu, 
välipalan teko, melonta ja lyhtyjen valmistus. 
Olympialaisissa uupuneet leiriläiset pääsivät 
viettämään vapaa-aikaa mm. uimisen ja melomisen 
merkeissä.



Vapaa-ajan alussa ensimmäistä kertaa leirillä 
oleville järjestettiin leirikaste. Toiseen leiripäivään 
kuului myös leiripinssien tekoa, leiriposti ja 
telttasauna. Leiripäivä päättyi venetsialais-
henkiseen iltaohjelmaan, mikä sisälsi lasten 
aikaisemmin päivällä ryhmissä suunnittelemia 
ohjelmanumeroita, sekä johtajavisan. Ohjelmien 
jälkeen siirryttiin hiekkarannalle laulamaan, 
samalla kun lasten päivällä tekemät kelluvat lyhdyt 
laskettiin vesille.







Ensimmäistä kertaa leirillä
Seikkailija-ikäiset sisarukset Armi 
ja Vilma olivat ensimmäistä kertaa 
partioleirillä. He olivat kuulleet 
uudesta harrastuksesta äidiltään, 
joka on itse ollut lapsena 
partiossa. Armin mielestä parasta 
leirissä oli yhdessä kavereiden 
kanssa tekeminen ja Vilma tykkäsi 
leiriolympialaisten rasteista, 
erityisesti nuotiorastista, jolla 
paistettiin tikkupullaa ja 
naposteltiin tuoreita vihanneksia.



Kiitos kaikille mahtavasta leiristä!
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