Leirilehti
Vesaisten luontoleiri Kuusamon Oivangissa 2018

Torstaina leiriläisillä oli kovia odotuksia leiriä kohtaan

”Odotan jalkapallopajaa ja saunaa. Odotan koskenlaskua.”

Niilo, 8-vuotta, Kiiminki

”Koskenlasku, jalkkiskerho, sauna, uiminen, kaverit, nukkuminen”
”Odotan, että
saan paistaa
makkaraa”

Susanna, 8-vuotta, Kuusamo

Vertti
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Leiripajat ja –aktiviteetit
Leirillä oli monipuolista tekemistä niin lapsille kuin aikuisillekin. Ohjelmaa oli
aamusta iltaan ja Oivangin upea luonto, vesistö ja palvelut tarjosivat ikimuistoisen leirielämyksen osallistujille. Tässä jutussa käydään läpi leirin ohjelmaa.
Askartelupaja
Huippusuositun askartelupajan osallistujat pääsivät
käyttämään käsiänsä ja tekemään huikeita kaulakoruja, kortteja ja sytykeruusuja!
Korukivenhionta
Oivangin tarjoama korukivenhionta oli niin suosittu,
että paja järjestettiin yleisön vaatimuksesta myös
lauantaina! Ja lopputulokset olivat mitä kauneimpia
koruja!
Ensiapupaja
Tiedätkö sinä miten antaa
ensiapua? Nämä leiriläiset
tietävät nyt, sillä ensiapupajassa he pääsivät harjoittelemaan tärkeimpiä
ensiaputaitoja. Kuvassa
opetellaan sitomaan sideharso oikein käden ympärille.
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Leiripajat ja –aktiviteetit
Jalkapallotekniikkapaja
Ehkä yksi odotetuimmista pajoista
oli jalkapallotekniikkapaja. Vaikka
ensimmäisinä päivinä keli ei ihanteellinen ollutkaan, potkittiin palloa
myös vapaa-aikana. Eikä MMkisoistakaan vaiettu!
Alaköysirata
Oivangin tarjoamana maksullisena pajana oli myös alaköysirata, jonka puhtaasti suorittaneelle
luvattiin ”suuri säkki”. Tämän
viikonlopun aikana kukaan ei
ihan niin tyylipuhdasta suoritusta saanut aikaiseksi, mutta
hauskaa oli!
Jousiammunta
Yksi Oivangin tarjoamista pajoista oli myös jousiammunta.
Ensin nuoli oikealle paikalle,
sitten jousen jännittäminen ja
mikä mahtava osuma suoraan
tauluun!
Chili Bike
Mitä ovat nuo oudot pyörät, joita on aivan mahdotonta ohjata!
Vai onko? Innokkaat ja rohkeat
Chili Bike-pyöräilijät suorittivat
hienosti matkailukeskuksen pihalle tehdyn ajoradan,
vaikka aluksi meno saattoikin olla haparoivaa.
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Leiripajat ja –aktiviteetit
Leivontapaja
Jostain tulee pullantuoksua! Nenäni
ei ole väärässä, sillä tuoksu kantautuu leivontapajasta. Jokainen osallistuja pääsee tekemään pullia ja omat
leivokset sai vielä pajasta mukaankin. Kyllä kelpaa!
Päiväretki
Päiväretki vei noin 50 leiriläistä
perhevaellukselle ja laskemaan
koskea! Oli kuulemma koskien
kuohuissa kastuttu, mutta kaikki
selvisivät ehjinä takaisin. Vaelluksella kilometrejä tuli kuusi ja koskenlaskureitillä
koskia oli peräti
seitsemän.
Koko perheen
olympialaiset—
Frisbeegolf
Värikkäät kiekot
suhahtelevat ilmassa ja villit tuuletukset rikkovat
metsän rauhallisuuden. Käynnissä
on koko perheen olympialaiset Frisbeegolfin
parissa ja kaikki palkitaan!
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Leirin ohjaajien
haastatteluita

Leirillä on jos jonkinlaisia vihreisiin huiviin pukeutuneita isoja ihmisiä.
Leiriläiset kävivät haastattelemassa heitä.

Elina, Keski-Suomen toiminnanjohtaja
Haastattelijat: Tiana (Pohjois-Pohjanmaa)
ja Maija (Itä-Suomi)

Kysymykset
Kysymykset on laatinut Tiana (PohjoisPohjanmaa) ja Maija (Itä-Suomi)
1.

Kuka olet ja mitä teet leirillä?

1. Elina, olen ohjaaja

2.

Mikä on lempivärisi?

2. Iloiset värit ovat lempivärejäni

3.

Tykkäätkö eläimistä?

3. Tykkään kovasti eläimistä

4.

Mikä on lempieläimesi?

4. Koirat ja kissat ovat lempieläimiäni

5.

Mikä on lempivuodenaikasi?

5. Kaikki vuodenajat ovat mukavia, koska ne
ovat niin erilaisia värisävyiltä

6.

Oletko ikinä hypännyt avantoon? Oletko uinut tänä kesänä?

6. En ole ikinä hypännyt avantoon. Tänä kesänä olen kastanut vain varpaita.
Maija
Haastattelija: Valtteri
1. Olen Maija Paavola, leirin ensiapuvastaava, Utajärveltä

ovat omalla tavallaan mukavia. Kesässä kivaa on uiminen, keväällä näkee luonnon kukkimisen. Talvella
pääse talviharrastusten pariin ja
syksyllä on kaunis
ruska.

2. Tällä hetkellä lempivärini on pinkki.
Sininen oli aikaisemmin.
6. Kyllä olen hypännyt avantoon, tänä3. Osasta eläimistä
kin vuonna. Tänä
kyllä.
kesänä olen uinut
4. Pässi on lemseitsemän kertaa
pieläimeni.
luonnonvesissä.
5. Kaikki vuodenajat

Ira
Haastattelijat Tiana (PohjoisPohjanmaa) ja Valtteri
1. Ira, leiriohjaaja
2. Lempivärejäni ovat iloiset värit

3. Tykkään kaikista eläimistä
4. Tykkään apinoista. Niitä on kiva seurata.
5. Lempivuodenaikani on kesä, koska
olen syntynyt kesällä
6. Olen hypännyt monta kertaa avantoon. Ensimmäisellä kerralla se oli
hirveää. Tänä kesänä olen uinut monta kertaa, myös meressä.
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Leirin ohjaajien haastatteluita
Timo ja Valtteri

juoksua, sekä politiikkaa. Juoksua on Valtteri
Haastattelijat: Neea (Lappi) ja Vilma (Lappi) harrastanut tänä kesänä kaksi kertaa, joten se
lasketaan harrastukseksi. Timo harrastaa
1. Keitä olette?
lenkkeilyä, politiikkaa ja kulttuuria. Timolla
- Olen Timo Keisala 22-vuotias opiskelija on ollut 2 kania ja 2 kissaa. Valtterilla on olOulusta. Toimin leirillä mm. jalkapallopajan lut 2 koiraa ja 2 kissaa.
ohjaajana. Olen ensimmäistä kertaa Vesaisten 5.Mikä oli lempiaineesi peruskoulussa? Mikleirillä, parasta täällä on futis.
si?
- Valtteri Paakki, kohta 20-vuotta ja vedän Valtterilla oli maantieto, sillä hän halusi ymmediapajaa. Ensimmäistä kertaa Vesaisten märtää luontoa. Timolla on historia, sillä sen
leirillä ja parasta täällä on luonto.
avulla oppii ymmärtämään maailmaa.
2.Lempiruoka?
6.Mikä oli haaveammattisi pienenä? Entä
Valtterin lempiruoka on makkara ja Timon nyt? Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?
lempiruoka on raviolit.
Timolla oli pienenä arkeologi ja nykyään tutValtterin mielestä vesi on parasta, vaikka se kija tai valtion virkamies. Valtterilla oli pieon myös pelottavaa, sillä sinne voi hukkua. nenä opettaja ja nyt hän miettii vielä mitä haTimon mielestä parasta luonnossa on yksin- luaa elämässään tehdä. Tulevaisuudessa Valtteri haluaa tehdä maailmasta paremman paikertaisesti hiljaisuus.
kan elää ja Timo haluaa tulevaisuudessa
4. Harrastukset? Onko teillä lemmikkejä?
päästä töihin.
Valtterilla ei ole lemmikkejä ja hän harrastaa Päätoimittajan huomautus: Haastattelua lyhennetty
3.Mikä on parasta luonnossa?
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Minna-Maaria Sipilän haastattelu
Perjantai-iltana Oivangista saattoi bongata Minna-Maaria Sipilän, joka osallistui
myös leirille ja piti lauantaina luennon vanhemmuudesta. Lauantain päiväkävijöistä löytyi innokkaita haastattelijoita.
Jutun tekivät: Karita ja Anne (Kuusamo)
1. Kuka olet ja miksi olet leirillä?
Olen Minna-Maaria Sipilä. Minua on pyydetty pitämään alustus aiheesta Vanhemmuuden tukeminen leirillä. Löin kaksi kärpästä
yhdellä iskulla ja otin mukaan pari lastenlasta.
2. Mitä Vesaiset merkitsevät sinulle?
Vesaiset tekevät äärimmäisen hyvää lapsi-ja
varhaisnuoriso työtä. Tämä on 1.kerta, kun
olen mukana leirillä.
3. Mitä odotat eniten tältä leiriltä?
Leirillä lapset saavat ystäviä ja aikuiset
myös. Täällä voi porista toisten aikuisten
kanssa.
4. Onko sinulla kesäsuunnitelmia?
Puuhastelen mökillä ilman aikatauluja. Tulistelen. Luen kirjoja, teen käsitöitä; kudon ja
virkkaan. Yleensäkin rentouttavaa yhdessäoloa sukulaisten kanssa ilman tarkkoja suunnitelmia arjen vastapainona.
5. Haluatko sanoa jotain terveisiä Vesaisille?
Haluan toivottaa sitkoa ja tsemppiä Vesaisille järjestää leirejä ja muuta toimintaa. Toiminnan järjestäminen vaatii vesaisilta antautumista ja talkootyötä. Vesaistoiminnassa lapset saavat hyviä luonto- ja ihmiskokemuksia.

Jalkapallohuuma valtasi osan leiriläisistä.
Oikealla puolella on kuvattu Ronaldo.
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Vesaisten puheenjohtaja Mirja Vehkaperä ja leirin
johtaja Aki Kontio
kiittävät kaikkia
erittäin onnistuneesta leiristä

Luontokuvat on leiriläisten
ottamia kuvia.

Lehden toimituksen terveiset
Haluamme kiittää kaikkia lehden tekemiseen mahtavalla innolla osallistuneita leiriläisiä!
Tämä lehti on nimenomaa teidän tekemänne! Kiitos myös kaikille leirin ohjaajille ja järjestäjille sekä aivan huikeille isännille ja emännille Oivangissa! Toivottavasti nähdään vielä
tulevaisuudessakin leireillä!
Timo ja Valtteri

