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LETE vie luontoon liikkumaan ja
kansainvälistää

Kemiläiset Elmeri Haarala, Nea Tainio ja Hanna Kajosmäki kuivattelivat telttojaan alkuviikon rankkasateen
jäljiltä. Kaikki kolme ovat LETE-veteraaneja – Elmerille tämänvuotinen leiri on kuudes, Nealle kolmas ja
Hannalle neljäs. (Kuva: Tero Kaikko)

LETE-leiri saa kemiläiset Elmeri Haaralan, 12, Nea Tainion, 13, ja Hanna
Kajosmäen, 11, viihtymään ilman tietokoneita tai sosiaalista mediaa, joiden
parissa he normaalisti viettävät vapaa-aikaansa. Kaikki kolme ovat leirikonkareita,
Elmerillä LETE-vuosia tulee täyteen kuusi. Heille leirin kohokohta on perinteinen
disko.
- Siellä limbotaan, tanssitaan ja syödään niin paljon kuin halutaan. Lättyjä ja
makkaraa ja leirikioskista herkkuja.
TUL:n Lapin piirin järjestämällä leirillä on mukana toista vuotta peräkkäin
venäläisiä vieraita. Kommunikointi sujuu lasten kesken sujuvalla englannilla.
Tämän vuoden LETEn teemana on Robin Hood ja Sherwoodin metsä. Leiripäällikkö
Mira Ylikärpän mukaan ideoita teemaksi oli runsaasti, mutta voiton vei tarina
rikkailta varastavasta ja köyhille antavasta englantilaisrosvosta joukkioineen.
Viisipäiväinen leiri on jaksotettu päivittäin vaihtuviin teeman eri osa-alueisiin;
esimerkiksi torstaina vaanitaan ilkeän prinssi Juhanan kruunua eli saadaan luvan
kanssa päästää rikkaat ylimääräisistä helyistään. Leikin ja liikunnan muodossa,
tietenkin.
Tänä vuonna ohjaajia on liki 80-päisen leiriväen parissa niukasti. Ylikärpän
mukaan osallistujia saataisiin tarvittaessa mukaan leirille enemmänkin. Toisaalta
järjestelyt ovat raskaat pienelle ohjaajaporukalle.
- Hyvällä ja aktiivisella ohjaajien joukolla homma toimii. Mukana on myös kaksi
liikunta-alan opiskelijaa, Ylikärppä kertoo. Itse hän on leteillyt kolmena vuonna
ohjaajana. Leirillä hän on käynyt niin kauan kuin muistaa.
- Kun tähän kerran alkaa, ei siitä hevillä luovu.

Telttaelämä kiinnostaa
LETE-leiri on tarkoitettu 7-14-vuotiaille, mutta Ylikärpän mukaan joukossa on
jokunen nuorempikin. Liki kolmekymmentä venäläislasta ja -nuorta tuovat oman
mausteensa mukaan. Heillä on matkassa tulkit ja huoltajat.
- Itänaapurit ovat paikallisten urheilukoulujen oppilaita. Venäläisten ja
suomalaisten kanssakäynti tietää kansainvälistymistä koko poppoolle ja porukassa
syntyy paljon uusia kaverisuhteita.
Rennon yhdessäolon varmistavat ensi kertaa ohjelmaan virallisesti kirjatut vapaaajanhetket. Ylikärppä on huomannut, että ne tekevät leiriläiset entistäkin
iloisemmiksi ja rennommiksi.
Leirielämä tarkoittaa tietenkin myös yöpymistä teltoissa.
- Muksut tykkäävät. He syövätkin hirveän nopeasti jotta pääsevät hetkeksi
oleskelemaan teltoissaan, Ylikärppä nauraa.
Keittiöltä 320 ateriaa päivässä
LETE-keittiön pääkokkina häärii Anne Sipola. Avukseen hän saa vähän väliä
naisjaoston jäseniä ja ohjaajatyttöjä.
- Pojatkin ovat tervetulleita, mutta eivät tahdo ehtiä muilta töiltään keittiölle.
Tiistaina Sipola teki leiriläisille välipalaksi pizzaa. Päivittäin hänen huomastaan
valmistuu ruuat 80:lle, aamupala, päiväruoka, välipala ja iltapala. Hän tekee
kuudetta vuottaan aterioita leirin keittiöllä. Niistä kolmena hän on ollut
päävastuussa LETEn ruokahuollosta. Sapuskojen hän tietää kelvanneet lapsille
hyvin.
- Minulle tämä on jokasyksyinen homma. Koko ajan on tekemistä, mutta välillä
ehtii istahtaakin, Sipola hymyilee.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151165689271617.502440.120525091616&type=1

