
Tämä on pikemminkin kokonainen kerto-
mus, kuin lyhyt idea. Mutta aloitetaan!

1.päivä

Tänään tulimme leirille. Minua jännitti 
ihan hirveästi! Nyt tämä päivä on jo ohi, 
mutta muistan sen yhä elävästi. Ensinnä-
kin tulin leirille parhaan ystäväni, Matil-
dan, kanssa. Asun samassa huoneessa 
Matildan ja jonkun Emilian kanssa. En 
tunne häntä vielä kovin hyvin, mutta hän 
vaikuttaa mukavalta. Emilialla oli koiransa 
mukana, koska tänne sai tuoda lemmik-
kejä, jos vain saa ne majoitetuksi. Minulla 
on kotona käärme, mutta en voinut ottaa 
sitä mukaan, koska sen häkin tuominen ja 
sijoittaminen olisi liian vaikeata. Ohjelma 
alkoi lounaan jälkeen esittelyleikeillä ja 
sellaisella. Ensiksi kaikki tulivat eläinten-
sä (jos oli mukana) kanssa ulos eräälle 
”kokoontumisaukiolle”. Siellä kaikki sitten 
asettuivat piiriin ja leirin johtaja meni kes-
kelle. Hän kertoi mitä pitää tehdä, ja sitten 
toinen ohjaaja, joka oli piirissä aloitti. 
Piti siis esitellä  itsensä-ja mahdollisen 
lemmikkinsä-lyhyesti. Sen jälkeen piti sa-
noa seuraavalle: -Hei mitä kuuluu? Sitten 
seuraava vastaa tietenkin ja sen jälkeen 
tekee saman kuin edellinen. Niin jatkettiin 
koko kierros ympäri. Joukossa oli erilaisia 
lemmikkejä, jopa kaksi hevosta! kunnes 
johtaja lopulta esitteli itsensä. Hänellä oli 
kissa ja kaksi koiraa. Sen jälkeen leikittiin 
sanomalehtileikkiä ja sellaista leikkiä, 
jossa sai parin, ja piti tutustua pariin ja 
sen jälkeen mentiin taas piiriin, ja piti 
esitellä itsensä niinkuin olisi ollut parinsa. 
Loppupäivänä oli vapaa-aikaa, syömistä, 
majoittuminen ja työpajoja. Minä olin 
Matildan kanssa kuvaamataitojutussa.

2.päivä

Aamulla herätys oli puoli kahdeksalta, ja 
aamupala oli puoli yhdeksältä. Siinä oli 
tunti aikaa, koska osalla oli eläimiä hoi-
dettavana. Aamupalan jälkeen jakaudut-
tiin ryhmiin ikäluokittain. Nuorin ryhmä oli 
ne, jotka olivat aloittamassa 1-3 luokkaa. 
Seuraavassa ryhmässä olivat ne, jotka 
aloittavat 4-5 luokan, sitten 6-7 ja lopuksi 
8-9. Meidän huoneen jengi oli ryhmässä 
6-7. M e kaikki aloitamme nimittäin 6. luo-
kan. Meidän ryhmän piti ensiksi tehdä-oh-
jaajamme avustuksella-nuotio. Vain yksi 
meidän ryhmässä tiesi, miten, mutta hän 
onnistui yhdessä opettajan kanssa se-
littää meille muille miten se pitää tehdä. 
Kohta meillä komeilikin jo hieno nuotio. 
Yhteen tehtävään oli kaksi tuntia aikaa, 
mutta me käytimme vain puolitoista, joten 
saimme paistaa maissia nuotiollamme. 
Sitten kymmenen minuuttia ennen kuin 
piti vaihtaa hommaa, niin emme saaneet 
enää lisätä puita, koska nuotio piti saada 
sammumaan. Ja niinhän se sammuikin.

Seuraavaksi oli eläinten koulutusta. 
Leirillä olevista kissoista ja koirista 
harvalle oli opetettu temppuja. Meidän piti 
opettaa  yhdelle kissalle ja yhdelle koiralle 
renkaan läpi hyppäämistä. Tämä juttu on 
aika lyhyt, vain puoli tuntia, joten tämän 
jälkeinen juttu oli ratsastustunti, joka oli 

yhdellä tallilla tässä lähellä, mutta sinne 
piti kuitenkin kävellä jonkin matkaa, niin 
siinä oli tekemistä. Meidän kouluttaminen 
ei mennyt kauhean hyvin, koska kissam-
me ei liikuttanut niveltäkään, kun taas 
koira ei pysynyt ollenkaan paikoillaan! 
Onneksi sitä oli vain puoli tuntia, yhtä 
eläintä vartti.

Kun tämä ohjelma oli loppu, niin oli 
vuorossa tallivaatteiden vaihto, ja sen 
jälkeen kävely tallille. Siellä oli hevoset 
odottamassa karsinoissa. Ne olivat olleet 
lepäämässä vartin, ja nyt piti odottaa vielä 
vartti. Hevosia ei tarvinnut harjata, koska 
edelliset ratsastajat, 3-4-ryhmä olivat jo 
tehneet sen. Mutta sillä aikaa, kun me 
odotimme, niin ratsastuksenope kertoi 
meille ratsastuksen perusasioita. Matilda 
näytti aika kyllästyneeltä, koska hän on 
ratsastanut kaksi vuotta ratsastustun-
neilla. Itse tunnilla kaikilla oli hauskaa, 
jopa Matildalla, koska hän sai tehdä 
omia juttuja-opettajan ohjeistuksella 
kyllä-eikä hänen tarvinnut tehdä samoja 
juttuja, kuin muiden. Lopuksi hän sai vielä 
näyttää kaikki askellajit läpi: käynti ravi ja 
laukka. Kyllä minäkin opin! Seuraavaksi oli 
lounas.

Lounaan jälkeen kaikki taas leikkivät 
leikkejä. Oli viisi eri leikkiä, stöpselihippa, 
kuka pelkää mustekalaa, maa meri laiva, 
hedelmäsalaatti ja polttopallo. Minä olin 
jonkun 9-vuotiaan pojan kanssa jäänyt 
stöpselihipassa, Matilda ainakin väitti, 
että ei olisi seonnut kertaakaan maa meri 
laivassa, ja Emilia oli viides polttopallos-
sa. Tänään iltapalalla yhdellä ohjaajista oli 
kiva asia. Oli nimittäin leffailta! Oltiin taas 
samoissa ryhmissä, kuin ennen lounasta. 
Meidän ryhmä oli ruokalassa katsomassa 
elokuvaa, ja me katsoimme Croodit-elo-
kuvaa.

3.päivä

Tänään lähdimme retkelle koko päiväksi. 
Retkellä teimme erilaisia juttuja, esim. 
leivoimme sämpylöitä, jotka paistoimme 
itse tehdyllä nuotiolla. Sitten oli vähän 
eläinjuttuja, koska pysähdyimme johonkin 
paikkaan, jossa oli paljon matelijoita lem-
mikkeinä. Siellä oli käärmeitä ja liskoja. 
Se oli siis jonkun perheen koti. He olivat 
erikoistuneet kaikenlaisiin matelijoihin. 
Perheen äiti oli oikea käärmeasiantuntija, 
lapset hoitivat kaikki liskot, kun taas isä 
tutki kotiloita ja etanoita. Heiltä tulisi 
kuulemma meidän leirin loppujuhlassa 
olevaan eläinnäyttelyyn kaksi liskoa ja 
yksi käärme. 

Seuraava juttumme oli vaelluspätkä, joka 
ei ollut mitään aivan helppokulkuista 
maastoa. Minä kaaduin tällä osuudella 
varmaan sata kertaa (en ole kauhean hyvä 
kulkemaan epätasaisella alustalla). Sitten, 
kun olimme käyneet vielä kaupassa os-
tamassa karkkia ja vähän hyödyllisempiä 
juttuja, niin tulimme eräälle alueelle, jossa 
oli paljon penkkejä ja pöytiä. Siellä söim-
me lounasta. Meillä oli ruokana voileipiä, 
jotka olivat tehty jo eilen. Se oli hyvää, 
emmekä syöneet vielä paistamiamme 

sämpylöitä, koska söimme ne myöhem-
min. Vielä kävelimme, söimme välipalaa 
(joka meidän piti valmistaa itse ohjaajien 
avustuksella), nautimme luonnosta ja 
kirjoitimme metsärunoja ryhmissä. Osa 
runoista oli myös aika hassuja! Me tulim-
me takaisin leiripaikalle vasta myöhään 
illalla, mutta silloin kaikki olivat jo niiiiin 
väsyneitä, ettei kukaan enää jaksanut 
puhua tai tehdä mitään.

4.päivä

Viimeinen päivä! Hirveätä! Mutta toisaalta 
tänään on kivaa ohjelmaa, ja kaikki, joilla 
on ollut koti-ikävä pääsevät kotiin. Aamu-
palan jälkeen johtaja jakoi tehtäviä. Osa 
sai auttaa eläinnäyttelyn kuntoon laitta-
misessa, toiset auttoivat ruoanlaitossa ja 
esille laittamisessa, jotkut järjestivät pää-
tösjuhlaa valmiiksi, esimerkiksi kantoivat 
tuoleja ja pöytiä. Minä, Matilda ja Emilia 
olimme ruokapuolella, mutta Emilia meni 
eläinnäyttelyn puolelle, kun hänen käär-
meensä tuotiin. Se käärme oli oikeastaan 
todella kiva. Se osasi todellakin hankkia 
huomiota ja silityksiä!

Lounaan jälkeen ensimmäiset vieraat 
tulivat. Minun vanhempani ja pikkuveljeni 
tulivat viimeisten joukossa, mutta ei se 
mitään, koska varsinainen juhla alkoi 
vasta kahdelta. Ensiksi  oli ns. esitys, eli 
kaikki tulivat ruokasaliin, ja saivat ruokaa. 
Sen jälkeen alkoi ohjelma samalla, kun 
vieraat söivät. Osa leiriläisistä luki meidän 
metsä-runoja, toiset esittelivät kaikkea 
mitä me olimme tehneet, toiset lauloivat 
tai soittivat soittimia-meidän leiriin liitty-
viä aiheita tietysti-, jotkut esittivät pieniä 
näytelmiä samasta aiheesta. Mielestäni 
paras esitys oli kahden vanhimpien jou-
kossa olevien tyttöjen laulu- ja soittoesi-
tys, mutta ei minusta myöskään minun, 
Emilian, Matildan ja erään Saara-nimisen 
tytön esitys kaikesta mitä me olimme op-
pineet ollut yhtään hassumpi. Sitä paitsi 
monet vieraista kehuivat tätä ruokaa, jota 
olimme laittaneet.

Tämän kaiken jälkeen oli vielä eläinnäytte-
ly ja joitakin eläinesityksiä, eli ne hep-
patytöt pitivät kouluratsastusohjelman, 
neljä kissanomistajaa olivat tehneet leirin 
vapaa-ajoilla kissaesityksen, ne mateli-
joihin perehtyneet, joiden luona me eilen 
kävimme esittelivät erilaisia matelijoita. 
Tämä kaikki ohjelma oli kyllä kieltämättä 
kivaa.Kun kaikki ohjelma oli loppu, niin 
tuli kieltämättä leirin kurjin hetki. Kaikki 
nimittäin lähtivät koteihinsa. Olimme kui-
tenkin Matildan kanssa olleet sen verran 
järkeviä, että otimme Emilian puhelinnu-
meron. Sen lisäksi saimme vielä tietää, 
että hän asuu samassa kaupungissa kuin 
me! Voisimme siis tavata jatkossakin! 
Tämä oli todella kiva leiri, monipuolinen 
ja mukava! Sen lisäksi sain vielä uuden 
kaverin!  Tänne kannattaa kyllä tulla ensi 
vuonna uudestaan!

Nyt  tämä kertomus on loppu. Eikä sitä 
paitsi jos te rupeatte toteuttamaan tämän-
tyylistä leiriä, niin voitte lisätä ja poistaa 
asioita. Minä annoin vain idean.                                                                                 
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