Friendship camp 2018
6.7.-18.7.2018 Södertälje, Ruotsi
Mistä kaikki aikoinaan alkoi?
Forssan seudun lippukuntien ystävyysleiritoiminta alkoi Forssan kaupungin
ystävyyskuntien toiminnasta, johon partiolaiset tulivat mukaan. Kaupunkien
välinen ystävyystoiminta on sittemmin hiipunut, mutta partiolaiset ovat jatkaneet
omaa perinnettään. Forssan partiolaisten lisäksi mukana ovat nykyään myös
seudun muut lippukunnat.
Perinne alkoi Tanskassa vuonna 1976, jonka jälkeen ystävyyskaupunkileirejä on
järjestetty joka toinen vuosi Ruotsissa, Norjassa Suomessa ja Tanskassa.
Leiri on historiansa aikana jäänyt järjestämättä vain kerran vuonna 2012, kun Norja
ei omalla vuorollaan kyennyt järjestämään leiriä. Norjalaiset eivät ole sen jälkeen
myöskään osallistuneet leireille ja se on huoli, joka yhdistää nyt Tanskan, Ruotsin ja
Suomen ystävyysleirejä järjestäneet johtajat. Halu saada norjalaiset takaisin on
suuri. Tulevaisuus näyttää, miten siinä onnistutaan.

Toteutunut aikataulu:
Perjantai 6.7.2018 klo 18.00 Lähtö leirille Jokioisten kirkon parkkipaikalta samalla bussilla
Tammelan Metsänkävijöiden kanssa.
Yölaivalla Turusta Tukholmaan ja lauantai-aamuna 7.7.2018 siirtyminen bussiin klo 7.00
Bussilla siirtyminen Tukholman satamasta Tullgarnin Vanghäradiin klo 7.30-8.30
Ystävyyskaupunkileiri 7.7.-14.7.2018
Lähtö leirialueelta bussilla anivarhain lauantai-aamuna 14.7.2018 klo 4.45
Tukholman satamassa klo 6.10 ja siirtyminen laivaan. Laivalla Tukholmasta Turkuun ja siirtyminen
Turussa bussiin lauantai-iltana klo 19.45.
Lauantai 14.7.2018 klo 20.30 Takaisin Jokioisten kirkon parkkipaikalla

Leiri on perinteinen partioleiri. Ruoka tehdään alaleireissä yhdessä muiden maiden partiolaisten
kanssa. Aikuiset auttavat, mutta varsinkin isommat leiriläiset pärjäävät kielitaidon puolesta jo
vallan mainiosti toistensa kanssa.
Ohjelmissa leiriläisiä sekoitetaan niin, että ryhmissä on aina tuttuja ja vieraita ja tehtävät vaativat
kommunikointia muullakin kuin omalla äidinkielellä.
Perinteisenä kaupunkipäivänä kaikki pääsivät tutustumaan Södertäljen kaupunkiin.
Tällä kertaa kokeiltiin ensi kerran alaleirijakoa niin, että saman ikäkauden partiolaiset olivat omassa
alaleireissään ja aikuiset oli jaettu sopivasti näihin peräänkatsojiksi. Sudenpennut ja seikkailijat
muodostivat yhden alaleirin ja tässä oli aikuisia määrällisesti eniten. Tarpoja-alaleirejä oli kaksi ja
samoajat ja vaeltajat muodostivat yhden alaleirin. Itse olin hieman epäluuloinen ratkaisun
toimivuudesta, mutta ennakko-odotuksista huolimatta ratkaisu toimi aivan loistavasti!
Lapset toimivat eri maiden partiolaisten kanssa tosi hienosti, kun kyse oli saman ikäisistä.
Kommunikointi vieraalla kielellä sujui jo ensimmäisenä päivänä.
Fyysisesti alaleirit olivat vierekkäin samalla ruohoisella pellolla, joten koko leiri oli kuitenkin koko
ajan yhdessä.
Kesä oli kuiva myös Ruotsissa, joten se aiheutti mm. sen, että avotulta ei voinut tehdä ja kaasujen
käytössäkin sai olla todella varovainen.
Leirillä oltiin joka päivä eri mantereella. Tämä näkyi mm. ruoassa ja ohjelmassa. Jotkut ruoista
olivat varsinkin pienemmille ehkä hieman eksoottisia, joten kaikki eivät välttämättä joka ruoalla
syöneet tarpeeksi.
On mahtavaa, että leirit järjestetään joka toinen vuosi. Aikuiset ja myös osa lapsista muistavat
toisiaan jo edelliseltä tai edellisiltä leireiltä. Tämä nopeuttaa sitä, että päästään kommunikoinnissa
alkuun. Lapset ottavat mallia aikuisista.
Leirit ovat oivallinen keino motivoimaan myös vanhempia partiolaisnuoria jatkamaan partiota.
Tällä kertaa käytimme matkatoimistoa matkajärjestelyissä ja siitä oli tosi suuri apu, koska
kenelläkään johtajalla ei olisi ollut aikaa siihen. Suomalaisten lippukuntien välinen yhteistyö toimi
tällä kerralla todella hyvin. Ennen kuin päästiin rakentamaan ystävyyttä yli valtakunnanrajojen, oli
ylitetty jo monta muuta rajaa, ryhmien välisiä, kunnan ja lippukunnan välisiä rajoja.

Leirillä sudenpentuikäisetkin uskaltavat käyttää kielitaitoaan
vähintään sen verran, että saavat karkkia leirikioskista,
tai saavat vaihdettua huivinsa johonkin ulkomaisen lippukunnan
huiviin.

