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Perjantai 21.5.
Saavuimme Lentosotakoululle klo
12.30. Viimeisetkin Moon-selviytyjät saapuivat klo 13 mennessä.
Kurssin aloitus tapahtui ulkona ja
sen jälkeen siirryimme odottamaan
varusvarastolle pääsyä. Piiripäällikkömme Maija Haanpää piti koko
porukan kansassa ja antoi selkeät
ohjeet siitä, että mitä on seuraavaksi tulossa. Vietimme yhden
kaksikymmentä minuuttia auditoriossa kuunnelleen esitelmää
Lentosotakoulun historiasta. Auditorioesittelyn jälkeen siirryimme
sotilaskotiin ruokailemaan. Saatuamme vatsat täyteen siirryimme
lentokonehalleille
tutustumaan
Hawk-koneisiin Aulis Puroahon
johdolla. Tunnin verran vietimme
lentokoneita ihaillen ja leiriläiset
esittivät hyviä kysymyksiä Aulikselle.
Noin klo 17 osa leiriläisistä
kiipesi maastokuorma-autoon ja
loput kuljetettiin Menkijärvelle paketti- ja henkilöautoilla. Leiripaikalle päästyämme alkoi mahdoton
tavaroiden purku ja makuupussien
etsiminen. Joutuisasti kuitenkin
pääsimme aloittamaan telttojen
pystyttämisen. Hyvällä yhteistyöllä ja Maijan neuvoilla neljä telttaa
nousivat pystyyn.

Sotku-kahvien ja muiden herkkujen jälkeen lähtivät pojat Tikkakosken varusmiesten kanssa saunomaan ja tytöt saivat peseytyä
Kimmon lämmittämässä rantasaunassa. Sotilaskodin järjestämän iltapalan jälkeen jokainen leiriläinen
kömpi omaan telttaansa ja pikkuhiljaa alkoivat selviytyjät rauhoittumaan.

Lauantai 22.5.
Enemmän tai vähemmän hyvin
nukutun yön jälkeen herätty aurinkoiseen aamuun. Aamupalaa syöty
hyvällä ruokahalulla ja koulutuksen alkamista odotettu.
Koulutus pyörähti käyntiin erilaisten videopätkien katsomisella.
Ulkona harjoiteltiin kylkiasentoon
kääntämistä sekä elvytystä. Ruokaa saimme taas klo 11 ja sotilaskodin väki oli järjestänyt meille
hernekeittoa sekä pannukakkua.
Tarjolla oli siis todellista armeijaruokaa! Mutta kyllä maistui ruoka
hyvältä kun koko ajan saa olla ulkona. Lounaan jälkeen oli mahdollisuus hiukan levähtää. Osa heittikin teltassa vattan viereen maate.
Rastikoulutukset alkoivat kahdeltatoista ja me Joukon kanssa
liityimme jyväskyläläisten ryhmään. Koulutukset opettivat erilaisia perustaitoja, joita luonnossa
yleensä tarvitaan. Ja kyllä leiriläiset
reippaasti osallistuivat mm. nuotion tekemiseen ja onkimiseen. Iltapäivällä taas syötiin ja sen jälkeen
lähtivät tyttäret saunomaan. Sauna oli niin kuuma, jotta harva lauteille asti uskaltautui. Rohkeimmat

kävivät myös uimassa. Kerkesivät
ne pojatkin illan aikana saunoa.
Klo 19 alkoi ehkä eniten odotettu ohjelmanumero ja se oli iltamat.
Iltamissa nähtiin erilaisia musiikkiesityksiä sekä innokkaimmat pääsivät laittamaan jalalla koreasti.
Nähtiin bailaajien joukossa myös
pari ohjaajaakin. Nuotiomakkaroiden jälkeen jokainen kömpi omaan
makuupussiinsa ja matkusti höyhensaarille.

Sunnuntai 23.5.
Aamupuuhaat aloiteltiin klo 8 ja
aamupalalle riennettiin 8.30. Heti
aamupalan jälkeen alkoivat sulkeisharjoitukset. Niin leiriläiset
muodostivat paririvin ja Menkijärven maastossa alkoivat kaikua komennot. ASENTO! LEPO!
KÄÄNNÖS VASEMPAAN PÄIN!
Parijonossa marssien matkasimme
korsulle, jossa saimme päiväkahvit
munkkeineen. Marssittuamme takaisin leirialueelle oli puoli tuntia
aikaa huilata ja sitten piti joutua
syömään. Ruoka leiriläisille maistui ja sen jälkeen alkoi leirin purku. Pakattiin kimpsut ja kampsut,
purettiin teltat ja siivottiin yleiset tilat. Maastokuorma-auto tuli
meitä noutamaan jo ennen kahta.
Lentosotakoululle päästyämme oli
tiedossa varusteiden palautus sekä
kurssitodistusten jako. Kotimatkalle jokainen pääsi lähtemään klo
16.
Leiri oli mukava kokemus ja tuliaisena sieltä sai mukavia muistoja
sekä runsaasti hyttysenpuremia.
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