Ekaa kertaa Mäyräkoiraleirillä Pomarkussa
Mennään Mäyräkoiraleirille, ehdotti mieheni viime keväänä. Siis minne… asiaa
hieman selvitettyäni, huvitti ajatus suunnattomasti ja toisaalta kiinnostikin. Ei
mitään hajua mitä siellä tapahtuu tai millaista siellä on. Ei tullut mieleen ”googlettaa” ja löytää vaikka
Facebookista ryhmää, jossa oli edellisten vuosien kuvia ja juttuja. Ryhmän löysin vasta kesän 2016 leirin
jälkeen. Päätimme rohkeasti kuitenkin lähteä reissuun.
Telttailu kolmen hengen perheellä ja kahdella koiralla täydennettynä ei innostanut, sillä ajatuksissa siinti
kliseemäinen kauhukuva Suomen kesän arvaamattomuudesta ja vesisateisesta viikosta kosteassa teltassa.
Varasimme sisämajoituksesta oman huoneen koko porukalle ja tämä ratkaisu oli kaikin puolin loistava.
Huone oli tarpeeksi tilava, kerrossängyt toimivat ja hyvin tilaa myös koirille. Nurkkaan mahtui vielä oma
matkajääkaappi, joten perusedellytykset onnistuneeseen viikkoon oli majoittumisen suhteen kunnossa.
Ensimmäiset päivät vähän ihmeteltiin, kun opeteltiin leirirytmiä ja tutustuttiin ihmisiin. Emme tunteneet
ennestään kuin muutaman ihmisen. Lapsi ujosteli ja parin päivän päästä oli valmis lähtemään kotiin. Ennen
kuin suostuin tähän, haettiin Petanque-peli esiin ja alettiin pelata. Eipä mennyt kuin tovi, niin vetäydyin itse
pelistä. En enää mahtunut mukaan, kun yksi jos toinenkin lapsi halusi liittyä peliin. Kohta nauru raikasi
kentällä ja iloinen suomen ja englannin sekakieli pulppusi pitkin mäkiä. Siltä naurua ja sekakieltä jatkuikin
taukoamatta koko loppuviikon. Yhdessä vaiheessa lapsi jo halusi varmistaa, että ollaanhan me täällä koko
viikko ja tullaanhan ensi vuonnakin tänne.
Me aikuiset pääsimme tutustumaan päivisin itsellemme uusiin koiraharrastuslajeihin, kun ohjelmassa oli
luolakoirien taipumuskokeita, vesiriistakokeita, MEJÄ-koe sekä luonnetesti. Näiden lisäksi oli Agility-rata,
Match Show ja useana iltana leikkimielistä kisailua niin koirien kanssa kuin ilman koiria. Makkaramestari tuli
kruunattua kuten myös nopein juoksija. Eräänä iltana ohjelmassa oli erittäin tiukka maaottelu, kun
suomalaiset vastaan ruotsalaiset ottelivat mm. muumiopaketoinnissa, saappaanheitossa ja klapitornin
rakentamisessa. Tunnelmallisia iltoja istuttiin isolla grillikodalla saunapuhtaina ja viileään Pomarkunjokeen
pulahtaneina.
Leiri yllätti positiivisesti kaikilla tavoin. Hauskaa ja innostavaa oli, joten tänä vuonna uudestaan!
Tulkaa tekin!
Pirjo Kivistö
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