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MATKAKERTOMUS/KOIJÄRVEN KURJET
Pohjoismainen ystävyyskaupunkileiri on järjestetty jo 42 kertaa, joka toinen vuosi, vuorotellen
kaikissa pohjoismaissa. Leirin osallistujakuntina ovat Forssa, Södertälje (Ruotsi), Struer (Tanska) ja
Sarpsborg (Norja). Norja on parina viime kertana jäänyt leiriltä pois, mutta tarkoituksena on
tulevaisuudessa saada myös norjalaiset jälleen mukaan. Kesällä 2018 Koijärveltä lähti yhteensä 15
hengen joukko (6 johtajaa, 3 tarpojaa (12-15 –vuotiasta), 2 seikkailijaa (10-12 –vuotiasta), 3
sudenpentua (7-9 –vuotiasta) ja yksi alle partioikäinen) kohti Södertäljeä yhdessä Forssan,
Tammelan, Jokioisten ja Humppilan lippukuntien kanssa.
Leiripaikka oli hieman Södertäljestä etelään, merenlahden rannalla oleva pelto. Paikka sijaitsi
Ruotsin kuninkaallisten omistamalla luonnonsuojelualueella ja pääsimme sinne leireilemään
erillisluvalla, joka oli pyydetty itse kuninkaalta. Leirin kokonaisvahvuus oli noin 160 henkeä, joista
suomalaisia oli noin 80, ruotsalaisia noin 60 ja tanskalaisia noin 20.
Leirin teemana oli partio maailmanlaajuisena liikkeenä ja päivät oli jaettu sen mukaisesti eri
mantereisiin. Aasia-päivänä tehtiin koko leirin yhteinen lohikäärme, Afrikka-päivänä pelattiin
Afrikan tähteä vähän isommalla (1,5 x 3 km) alustalla, Eurooppa-päivänä tutustuttiin Södertäljen
kaupunkiin. Oseania-päivänä pidettiin liikunnalliset turnajaiset, Pohjois-Amerikka –päivänä
pelattiin saippuajalkapalloa ja Etelä-Amerikka –päivän iltana vietettiin karnevaalihengessä koko
leirin yhteistä päättäjäisiltanuotiota ruokailun ja ohjelmien merkeissä. Myös leiriruuat, jotka
valmistettiin itse neljässä kyläkeittiössä seurailivat teemapäiviä.
Leirin aikana oli ilahduttavaa huomata, miten kännykkäajan lapset vapaa-ajalla pikkuhiljaa keksivät
itselleen tekemistä. Leirille rakentui mm. jalkapallomaali, sählymaali ja keppihevosrata. Leirillä
muodostuneet ystävyyssuhteet jatkuivat heti kotiin pääsyn jälkeen. Uskomme myös, että leiri
vahvisti monen lapsen ja nuoren kuvaa siitä, että partio on hieno harrastus, jonka parissa pääsee
oikeastaan minne vaan uusia elämyksiä hankkimaan.
Jo leirin aikana suomalaiset johtajat kokoontuivat joukolla pohtimaan ystävyyskaupunkileirien
tulevaisuutta. Yksimielisesti päätettiin, että perinnettä ei haluta katkaista ja senpä takia kahden
vuoden päästä ystävyyskaupunkileiri järjestetään Suomessa. Leirin johtoon saatiin jo nimettyä
muutamia vapaaehtoisia ja suunnittelu päätettiin aloittaa hyvissä ajoin, vuoden 2018 puolella,
jotta järjestelyille jää riittävästi aikaa ja leiristä saadaan tiedotettua myös muihin maihin tarpeeksi
ajoissa.
Suuret kiitoksemme matkamme tukijoille! Tukenne ansiosta matkasta saatiin kohtuuhintainen ja
tämä mahdollisti sen, että taloudelliset syyt eivät olleet osallistumisen esteenä.
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