Matkakertomus Folke Bernadotten muistosäätiön matka-apurahaa 2018 varten
Alastaron Jyvästen Saksan leirin matkakertomus:
Matkaan lähdettiin keskiviikkona 27.6. Lensimme Munchenin kautta Hannoveriin, jossa meitä oli vastassa
kolme johtajaa (joista kaksi oli minulle ennestään tuttuja) sekä kasa paikallisia tarpojaikäisiä nuoria, joiden
kanssa ”mun lapset” olivat olleet koko kevään some-yhteydessä. Ajoimme Neustadt am Rubenbergiin
heidän kololleen, jossa vietimme yön.
Torstaina Asterix&Obelix -nimisen leirin aloitus oli heidän kolonsa pihalla. Paikalla oli vähän suomea puhuva
pappi, joten leirin siunaus tapahtui suomeksi. Tästä tarpojat lähtivät junalla kohti leirintäaluetta, kun muut
leiriläiset suuntasivat paikalle pikkubusseilla.
Leirillä jokaisella päivällä oli oma teema. Ensimmäinen päivä meni matkustamiseen, leirin rakenteluun,
telttojen pystyttämiseen ja toisiimme tutustumiseen. Telttojen pystyttäminen osoittautui varsinkin tyttöjen
kanssa melko haastavaksi, sillä he saivat tuliterän teltan joka ei antanut yhtään periksi! Saksalaisen teltat
kun napitetaan kasaan ja viritetään naruilla pystyyn…
Toinen ja kolmas päivä oli ryhmäyttämistä, sillä vielä tähän asti
nuoriso oli (odotetusti) aikalailla omissa ryhmissään. Leikimme
erilaisia toiminnallisia leikkejä, kävimme uimassa sekä
rakensimme pöytä ja tuoli –kombon ajanviettoa varten lähelle
tarpojien telttoja. Olimme unohtaneet ottaa Suomenlipun
mukaan, joten meille tehtiin lippu että saisimme meidätkin
edustetuksi lipputankoon.
Neljäs päivä menimme kanotoimaan. Kaikki meni muuten mallikkaasti mutta viimeisen
laskun jälkeen yksi kanootti kaatui! Hauskaa kuitenkin oli, eikä kenellekään sattunut
mitään. Koska oli sunnuntai, niin illalla oli partiomessu. Meidät otettiin huomioon
englanninkielisillä lauluilla ja lopuksi tarpojat olivat yhdessä kirjoittaneet saksalaissuomalaisen rukouksen.
Päivät viisi ja kuusi meni vaeltaessa. Kävelimme noin 10km pienen, melkein kokonaan
kuivuneen joen rantaan, jossa yövyimme taivasalla. Illalla kiipesimme viereisen vuoren
huipulle katsomaan auringonlaskua ja ennen nukkumaanmenoa teimme jokeen
(kuivaan kohtaan) pienen nuotion, jossa saimme grillattua vaahtokarkkeja.
Takaisinvaelluksen jälkeen pääsimme jälleen uimaan ja illalla teimme toisillemme
glitteritatuointeja.
Seitsemännen päivän teema oli ”kerätkää timantteja joilla pelastetaan Miraculix” –peli. Kaikki leirin muksut
arvottiin ryhmiin, joissa he kiersivät päivän verran erilaisia rasteja. Tehtävinä oli mm. kiivetä puuhun, tehdä
toimiva paperilennokki ja arvoitusten ratkaiseminen. Viimeisellä iltanuotiolla me Suomalaiset saimme
läksiäislahjana DPSG Neustadin emalimukin ja heidän paikkakuntamerkkinsä kiitokseksi että saavuimme
heidän leirilleen Suomesta asti. Kaikille leiriläisille myös jaettiin leirimerkki.
Viimeisenä päivänä oli leirin purku, omien kamojen pakkaaminen ja
takaisin matkustus Neustadiin. Tarpojat menivät matkan jälleen junalla.
Illalla kävimme tuliaiskaupoilla paikallisessa marketissa. Ostimme
105eurolla karkkia… Yövyimme jälleen heidän kolollaan ja perjantai
aamulla oli herätys klo 03.00. Hannoverista lento Helsinkiin, josta taksilla
(Hesburgerin kautta) kotiin, Alastarolle.
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Matkaohjelma:
Lähtö Alastarolta keskiviikkona 27.6. klo 11 kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. Lennämme Hannoveriin
(vaihto Munchenissä) jossa meitä on vastassa DPSG Neustadtin partiolaisia. Lentokentältä matka Neustadt
am Rubenbergiin heidän kololleen, jossa vietämme yön.
Torstaina 28.6. junamatka paikallisten tarpojaikäisten kanssa leirintäalueelle Rutheniin, joka sijaitsee
Lippstadin kaupungissa.
Leiri kestää torstaista (28.6.) torstaihin (5.7.).
Leirillä perinteisiä partiojuttuja, kuten rakentelua, vaeltamista, kanotointia ja iltanuotioita.
Torstaina 5.7. junamatka takaisin Neustadiin. Käymme illalla kaupassa ostamassa tuliaiskarkkeja kotiin.
Yövymme jälleen heidän kolollaan.
Perjantaina 6.7. lento takaisin Helsinki-Vantaalle, jälleen vaihto Munchenissä. Lentokentältä kyyti kotiin
Alastarolle, jossa perillä klo 16.

Matkastamme voi myös lukea DPSG Neustadin nettisivuilta osoitteesta www.dpsg-neustadt.de. He
kirjoittivat päivityksensä leiriltä saksaksi sekä englanniksi, jotta meidänkin lasten vanhemmat pystyisivät
lukemaan kuulumisia.

