Eräleiri
Pertunmaalla 4-6.9.2015
Perjantai ilta-päivänä nousemme autosta, jossa on hirveästi kamaa. Äiti on pakannut kaiken
mahdollisen. Saman verran kamppeita menisi viikon lomalle ulkomailla. Olemme ensimmäiset tulijat,
joten pääsimme luonnollisesti heti hommiin. Kannoimme monta sylillistä puita kotaan ennen, kuin muut
tulevat. Jätkänkynttilä sytytetään pihaan palamaan.
Kun muut leiriläiset ovat tulleet ja kamppeet on kannettu sisälle pidetään pieni sessio jonka aikana
meille jaetaan kirja, lehtiä ja mustekynä. Leiriläisiä oli 13 joista 3 oli tyttöjä ja 10 poikia. Leirimme kokki
selittää erilaisista varusteista ja sen jälkeen menemme kotaan sytyttämään tulia tikkupullan paistamista
varten. Se ei kuitenkaan mene ihan putkeen, koska piippu ei vedä ja porukka juoksee ulos silmät kipeinä
savusta.
Jaamme porukan kahteen ryhmään. Me menemme sytyttämään pihalle nuotion ja paistamaan
tikkupullia, kun taas toinen ryhmä menee ampumaan ilmakko kiväärillä. Jotkut polttavat tikkupullat
korpuiksi, joillain ne ovat raakoja, joillain kypsiä.
Sitten vaihdoimme rooleja ja meidän ryhmämme pääsi ampumaan. Pojilla oli aika kova meno
ampumispaikalla. Ne ottivat paininheitoksi.
Muutama sai melkein napakympin, jotkut ei osuneet ollenkaan, mutta se oli todella kivaa silti.
Seuraavana aamuna oli herätys klo. 8.00. sitten oli aamupala ja sen jälkeen lähdettiin
jänismetälle. Heinolasta ja Joutsasta naiset oli tuonut koirat.
Metsään päästyämme koirat päästettiin irti ja me menimme odottamaan kukkulan päälle. Kun mitään ei
kuulunut eikä näkynyt, ei porukka enää jaksanut odottaa vaan alkoi majojen rakennus. Metsään kohosi
kokonainen kylä majoja ja niistä käytiin sotaakin. Me tytöt keräsimme marjoja.
Jäniksiä ei näkynyt tai kuulunut, mutta ei käynyt ainakaan aika pitkäksi. Veikkaan, että kaikki
pertunmaan jänikset ovat muuttaneet osa aikaiseksi mäntyharjulle kuullessaan leiriläisistä päässeen
metelin.
Kävimme syömässä majalla ja sen jälkeen läksimme luolametsästykseen. Tälläkään kerralla ei ollut onni
myötä vaikka kiersimme katsomassa ainakin neljä paikkaa.
Illalla saunottiin ja uitiin. Ranta oli aika upottava ja siinä oli hauska kävellä.
Saunomisen jälkeen paistettiin nuotiolla lettuja ja makkaraa. Se oli todella hauskaa. Puhe kuului
varmaan järven toiseen päähän asti!
Illalla kaikki olivat niin väsyneitä, että nukahdettiin heti hiljaisuuden alettua.
Aamulla herätys klo. 8.00. Aamupala jonka jälkeen lähdettiin hirvimetälle. Eikä taaskaan nähty muita
eläimiä, kuin hirvikärpäsiä ja hirvikoira! Kyllä koiralla oli hirvi haukussa, mutta kun ruoka-aika koitti niin
ei sitä elukkaa päästy näkemään.
Kun oltiin syöty tukeva lounas alkoi siivoaminen. Sen jälkeen näkemiit ja leiri loppui.
Oli todella hauska ja hyvä leiri. Muuta ei siitä käteen jäänyt, kuin kirja ja muistot. Toivottavasti ensi
vuonna on uusinta!
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