RMJ:n tarpojat Kajahuksella
Toissa sunnuntaina 4 nummaria, Onni, Matti, Eero ja Tommi lähtivät erikoiselle ekskursiolle. Pojat hyppäsivät
junaan ja lähtivät kohti Lapin Partiolaisten Piirileiriä Kajahusta. Matka alkoi jännityksellä ja hyttisähläyksellä,
mutta hetken päästä, minä, nuori Hattupäinen partiopoika oli puhunut jo konnarin ympäri ja matka sai jatkua
suunnitellusti.

Huonosti nukuttujen yöunien jälkeen oli aika herätä Kajahuksen
leiribiisiin ja siirtyä bussiin kohti leirialuetta. Leirialueelle
päästyään mukavat lappilaiset ottivat meidät vastaan ja soitin
puhelun viestintään (joka tosin vasta herätti osan viestinnän
porukasta, vaikka kello olikin jo vähän yli 10). Tällä välin muut
purkivat kamansa ja laittoivat riippumatot pystyyn. Onni ja Eero
olivat hoitaneet pestinsä kondikseen jo ennen leiriä, mutta
Matin ja Tommin pestit olivat vielä selvittämättä. Siirryimme siis
leiritoimistoon, jossa hymyilevä Anna (Munsterhjelm) otti
meidät vastaan. Pojat saivat pestinsä ja oli aika merkata
heidänkin hommansa digitaaliseen kalenterisysteemiin, jonne
päivitimme kaikki menomme leirin ajan.

Avajaisten ja unien jälkeen Onnilla ja Eerolla alkoi YouTubesarja Koitoksen kuvaukset samaan aikaan kun Tommi ja Matti
loikoilivat riippumatossa. Tosin ensimmäinen leirissä nukuttu
aamu alkoi: Onnii! Herätyys, on aika mennä aamupalle. -En mä
halua vielä herätä mulla on viel puoltuntii aikaa nukkua. -Sit sä
jäät ilman aamupalaa. -Ihsm.

Seuraavana päivänä olikin Tommin aika siirtyä Onnin assariksi viestintään ja meidät siirrettiinkin somesta
aamupäiväksi ottamaan kuvapankkikuvia kairoista. Samaan aikaan Eero kestitsi kutsuvieraita ja Matti oli
havinakairassa pestissä. Illalla olikin sudarien lähdön aika ja pääsimme nauttimaan hassun hauskasta
Teletappi-ohjelmasta. Ja minä ja Tommi? -Tietysti sometimme.

Seuraava päivä taittuikin Matilla ohjelmapestissä ja Eerolla
leirilehden toimituksessa. Iltapäivällä olikin samoajien
vesipuisto-ohjelma, ja pääsimme tekemään pehmiksiä
kuivajään avulla. Illalla olikin Keskiäisten aika ja sielläkin oli
hyvä meno. (Tästä päivästä löytyykin Eeron vallan mainio
artikkeli leirilehti Luposta nro 4, joka löytyy Kajahuksen
nettisivuilta.)

Sitten tulikin perjantai ja pääsimme nauttimaan loiskahuskairasta, sekä illalla vallan mainiosta Napakympistä,
jonne myös minä ja Matti osallistuimme Nikon (Tamminen) pyynnöstä.

Lauantai kuluikin minulla osittain kuvia parannellessa sekä
viestinnän toimistolla nukkuessa. Mutta iltapäivällä jäimme
Tommin kanssa keskustelemaan joidenkin random tyttöjen
kanssa havinakairaan ja näimme PORON!!! Ilta huipentuikin
mahtaviin päättäjäisiin, joissa myös pieni mutta tehokas
nummaritiimimme pääsi huutaman nummarien huudon.
Muistathan sinä miten se menee? Vaikka itse sanonkin, se
meni aika hyvin.

Viimeinen päivä, sunnuntai, kylmästi yksin nukutun yönjälkeen koitti kylmääkin kylmempi aamu ja erittäin
nopea lähtö, kun leirilippukunnanjohtajamme Merja (Hakala) päätyikin heittämään meidän Kemijärvelle.
Soitin aamulla unentokkuraiselle Eerolle: -Huomenta. -Huomenta. -Meijän aikatauluun tuli pikku muutos. Millanen? -Me ei lähdetäkkään 9h päästä vaan NYT! Tuu tänne pakataan kamat ja lähdetään syömään pizzaa
kemijärvelle. Kemijärvelle saavuttuamme meitä luultiin ensin briteiksi ja sitten Viestintä & Markkinointi
toimistoksi. Tämä ihan ymmärrettävää koska toimme kololle tuliaisiksi ViMa-kyltin.

Junailu taittuikin mukavasti muun muassa muiden somettajien kanssa jutellessa. Voi olla, että saamme heidät
vieraaksemme Valkamalle. Aamulla aikainen herätys Sarasteen leiribiisiin ja nakkimukin kautta junasta ulos
ja kohti kotia.

Näin päättyi meidän huikea Kajahus, suosittelemme
kaikki
muillakin
leireillä
käymistä
emmekä
mökkeytymistä. Matin loppukommenteista korostui
lippukunnan positiivinen edustaminen, Eerolla taas
uudet kaverit. Itse uskon että murteet ovat
vaikuttaneet, seikkailijatkin ovat jatkossa Sheikkejä
minulle. Mahtava kokemus. Sitten se oiskin Valkama,
lähetin pestihakemuksen aamulla.
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