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Toimihenkilökurssin tytöt haastoi-
vat leiripäällikkö Samuel ”Samu” 
Siliinin ottamaan kanssaan 
selfien ja kyselivät samalla päivän 
tunnelmia. Päällikön mukaan 
leirifiiliksen nostaa pilviin iloiset 
ihmiset, hymy naamalla ja se että 
asiat hoituu niin kuin pitää. 

Kaiken kruunaa leirillä vallitseva 
loistava yhteishenki. Päällikön 
leirifiilis onkin koko leiriviikon ajan 
ollut täysi viisi.

Teksti & kuva: Veera
(toimihenkilökurssi)

•  Leirin viikon aikana käytetään reilu 77000 palaa vessapaperia.
•  Leirialueella on 77 majoitustelttaa
•  Leirillä käytetään 3472 halkoa erinäisiin lämmityksiin. Plus sytyk-  

 keet.
•  Leirillä on käytetty 44723 kiinnitystarviketta (naulat, ruuvit, nippusi-     

 teet, yms).
•  Ruokailuun mentäessä käsien kuivaukseen on käytetty 17500                                                                               

palaa paperia.
•  Käsisaippuaa on kulunut jo huimat 200dl, mutta sehän on vain 

ilouutinen!
•  Ruokalanmäellä ja vesipisteillä on käytetty 300 metriä vedensiirto-

välineitä.
•  Leirillä on käytössä 168 kannettavaa radiopuhelinta.
•  Leirillä on syöty jo huimat 1500 leirimunkkia.

leiripäällikön leiritunnelmia

tiesitkö että...

leiripäällikkö samun leirifiilis on 
täysi viisi
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Pohjois-Itävallasta Welssistä saa-
pui tiistaina nuoria ja ohjaajia yh-
dessä Porvoolaisen Tolkkis FBKn 
kanssa viettämään mukavaa 
leiripäivää. Wellsin palokunnas-
sa heillä on huimat 150 jäsentä, 
joista 20 on nuoriso-osastossa. 
Vierailu ja yhteistyö Tolkkis FBK:n 
kanssa liittyvät Fire Rescue -kil-
pailuun. Tolkkislaiset olivat viime 
vuonna heidän vieraanaan viikon 
ja nyt oli vastavuoroisesti itäval-
talaisten vuoro tulla Suomeen.
Tolkkis FBK on järjestänyt heille 
kivaa tekemistä viikon ajaksi ja 
tänään heidän ohjelmassaan oli 
vierailu leirillämme.

Aluksi tutustuttiin leirialueeseen. 
Kierroksen jälkeen International 

Rescue kurssi otti vieraat mu-
kaansa vesipelastusharjoituksiin-
sa. Päivä jatkui vapaa-ajanohjel-
man merkeissä ja vierailu päättyi 
minidiseen. Vieraat totesivat 
tämän olleen yksi viikon kohokoh-
dista. ”Oli hienoa nähdä Itävallan 
lippu salossa kun saavuttiin.”

Itävaltalaiset vieraamme toivotta-
vat kaikille aurinkoista ja mukavaa 
leiriviikkoa!
Teksti & Kuva: Eija

Järjestelytoimisto pyysi tiistaina 
kalustovajalta virka-apua näkkä-
rivaraston kulmalla olleen kon-
kelopuun kanssa toimimiseen. 
Kalustovajan henkilökunta otti 
haasteen vastaan, ja lupasi hoi-
taa asian ”aarnena”. Muutamaa 
tuntia myöhemmin tilanne saatiin 
hallintaan ja hetkeä myöhemmin 
vaara oli lopullisesti ohi.
Teksti: Veera
(toimihenkilökurssi)
Kuva: Ville Lönn

VIERAITA ITÄVAllasta

kalustovajan porukka pelastustehtävissa

leirille saapui tiistaina vieraita 
itävallan welssistä

Jt pyysi kalustovajalta virka-apua 
konkelopuun kaatoon
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Hehkuvan mahtava koulutuspäivä 
on hyvä päättää maukkaaseen 
iltapalaan. Tänäänkin sen tarjosi
meille aina ahkera ja iloinen ruo-
kalanmäen henkilökunta.

Tällä kertaa saimme nauttia 
rieskaa, joka tunnetaankin yhtenä 
suomalaisena perinneruokana. 
Eri maakunnissa on erilaisia 
rieskoja, joista monet pitävät 
oman alueensa versiota ainoana 
oikeana.

Meille hehkulaisille leiririeska on 
tietysti se ainoa oikea! Rieskan 
maku oli sporttisen viljainen ja
tuoksu hennon hienostunut. Sen 

kyytipojaksi sopi erinomaisesti 
täyteläisen viileä jogurtti, joka 
täydensi tämän moneksi taipuvan 
herkun makuelämyksen suussa 
sulavaksi.

Teksti: Maria
Kuva: Ida

Tasokurssi 4:n kurssilaiset har-
joittelivat tänään hydraulisten 
pelastusvälineiden käyttöä. Lauri 
Virkkalan vpk:sta työskenteli leik-
kureiden kanssa kouluttaja Jari 
Heikkilän ohjeistaessa vierestä. 
Työ eteni kovaa vauhtia, sillä au-
tosta puuttui toimituksen saapu-
essa jo katto. Tämä on tasokurssi 
4:n tapa tehdä leirille oma avoau-
to. Ajolupakin on jo lähetetty 
Turvan hyväksyttäväksi.

Teksti & Kuva: Johanna
(toimihenkilökurssi)

leirin hydrauliikkapajasta valmistui avoauto

leirilehti maistaa: leiririeska ja jogurtti

taku 4 harjoitteli hydraulisen 
pelastusvälineiden käyttöä
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Aquarius-kilpailu käytiin tänä 
vuonna pilvisissä mutta kuivissa 
olosuhteissa. Kisan Ruokalan-
mäellä sijainneessa karanteenis-
sa riitti tunnelmaa joukkueiden 
odottaessa jännittyneinä omaa 
vuoroaan. Kilpailu eteni vauhdik-
kaasti nuorten juostessa ristiin 
rastiin Hehku2017-leirialuetta ras-
tilta toiselle. Osalla kilpailujoukku-
eista oli kannustusjoukkoja radan 
varrella nostattamassa tunnelmaa 
entisestään.

Aquarius-kilpailun historia ulottuu 
vuoteen 2003, kun Mäntsälän 
VPK:n jäsen Jari Heikkilä järjesti
ensimmäisen kilpailun Hööki 
2003–leirillä. Silloisen koitoksen 
ja kilpailunjärjestäjän lahjoittaman 

upean pokaalin voitti Espoon 
VPK. Kiertopalkinto tosin ei jäänyt 
pysyvästi kyseisen palokunnan 
haltuun, vaan kiertää edelleen kil-
pailusta toiseen lopullista kotiaan 
etsien.

Tämänpäiväisessä kilpailussa 
tuota kiiltävää palkintoa tavoitteli 
17 joukkuetta. Kilpailun taso oli 
järjestäjien mukaan jopa histo-
riallisen kova ja tasainen – hy-
vin ovat opetetut asiat menneet 
perille nykypäivän palokuntanuo-
rille. Tuloksia nuoret joutuvat vielä 
jännittämään, sillä ne julkistetaan 
vasta päättäjäisissä.

Teksti: Tommi

Tasokurssi 1 harjoitteli tänään 
letkujen käsittelyä jokseenkin au-
rinkoisessa säässä. Leirin avara 
lippukenttä onkin mitä oivallisin 
paikka tämäntyyliseen treeniin, 
sillä sieltä ei tila lopu. Oppi oli 
selvästi mennyt perille, kiepin ja 
rullan teko sujui kuin vanhalta 
tekijältä. Hyvä Taku 1!

Teksti: Veera
(toimihenkilökurssi)
Kuva: Tommi

historiallisen kovatasoinen aquarius

letku. kiepille. laita!

Taku1:sen letkunvetotreenit sujui-
vat mallikkaasti
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Pienikokoinen henkilöauto törmä-
si puuhun kiitoradan puolivälin 
tienoilla. Autolla ajoi tilanteessa
huomattavaa ylinopeutta ja kuljet-
tajan kunto oli kyseenalainen. Lei-
rilehden saamien tietojen mukaan 
kyseessä oli 19-vuotias nuori 
mieshenkilö. Paikalta tavoitettu 
palomies kertoi että kuljettajan 
veressä oli jonkin verran alko-
holia. Enempää tämä palomies 
ei kommentoinut kyseistä liiken-
neonnettomuutta.

Leirilehden haastattelema silmin-
näkijä Jere kertoi autonkuljettajan 
rytänneen auton kovaa vauhtia 
puuhun. Syytä ryttäämiselle Jere 
ei osannut sanoa. Leirilehden 
poistuessa paikalta kuljettajan 
hoito sairaankuljetusta varten oli 
edelleen kesken.

Teksti & Kuvat: Tommi

Leirilehti on saanut haltuun-
sa arkaluontoisia potilastietoja 
onnettomuuspaikalta. Turva ei 
suostu kommentoimaan mahdol-
lista tietovuotoa tai sen lähdettä. 
Leiripäällikköä ei tavoitettu asian 
tiimoilta.

Teksti & Kuva: Tommi

Liikenneonnettomuus lentokentällä

Tietovuoto

Autoa kuljettanut nuori mieshen-
kilö ajoi toistaiseksi tuntematto-
masta syystä puuta

TT:n yksikkö oli ensimmäisenä 
kohteessa
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vierailupäivänä tapahtuu:
12.00
13.15
14.00
15.30
19.00

vierailupäivä alkaa
koulutusta
yllätysesiintyjä kentällä
sankoruiskun sm-kilpailut
kouluttajien suuri sikailu

faktaa leiristä
•  541 leiriläistä
•  51 palokuntaa/tahoa
•  77 telttaa
•  15 eri kurssia

Kanttiini on avoinna koko päivän, valikoimissaan mm maailma par-
haat leirimunkit (tänä vuonna leirillä tehdyt)! Maksuvälineinä 
käyvät kortti ja käteinen.

Koirilla on vierailupäivän aika-
na lupa oleskella lippukentän 

alueella!

ruokailu
•  Vierailla on mahdollisuus ruokailla 

leirillä.
•  Ruokalipuke ostetaan kanttiinista, ruoan 

saa lipuketta vastaan jakopisteestä. 

TARJOLLA on:
• hernekeitto (sis, juoman ja leivän) 4 euroa
• grillimakkaraa 2 euroa

lämpimästi tervetuloa hehku 2017-leirille
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KARTTA
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Hehkuvan hyvä meininki minidisessä

Leiritoimiston tiedotus leirirannekkeista

Tiistain minidisko oli suuri menes-
tys erityisesti leirin nuorimpien 
keskuudessa. Jokaisen tanssi-
jalka väpätti ja tunnelma pysyi 
katossa koko illan ajan. Valot 
välkyivät ja koko Womppis jorasi 
yhdessä Daruden Sandstormin 
tahtiin, niin että lattiakin tärisi.

Jännitys tiivistyi kun illan yllä-
tysesiintyjät kipusivat lavalle. 
Yleisön eteen ilmaantuivat Mikael 
Gabriel sekä Saara Aalto. Miklun 
ilmestyttyä lavalle alkoivat kädet 
heilumaan ja laulu raikaamaan. 
Myös Saara vangitsi yleisönsä 
häikäisevällä laulullaan.

Kaiken kaikkiaan minidisko oli 
todellinen menestys, ja tästä on 
hyvä jatkaa kohti perjantain 
MEGADISKOA!

Teksti: Veera
(toimihenkilökurssi)
Kuva: Eija

Leiritunnisteen viimeisin festa-
riranneketyyppinen muoto on 
osoittautunut varsin epäleiriyh-
teensopivaksi. Rannekkeilla 
on ikävä tapa kiristyä liiaksi 
käyttäjänsä ranteen ympärille 
ja jämähtää sitten siihen. Liian 
monen kappaleen palauduttua 
poikkileikattuna eli toisin sanoen 
käyttökelvottomana päättivät 
Leiritoimiston työntekijät ryhtyä 
radikaaleihin ratkaisuihin. Yh-

dessä toimihenkilökurssilaisten 
kanssa toteutetussa suuressa 
askarteluprojektissa syntyi aivan 
uudenlainen korvaava leiritunnis-
te, eräänlainen nimetön nimilap-
pu. Vastedes leiriläisiltä kannattaa 
siis kysyä myös leirikorttia, mikäli 
asianmukaista ranneketta ei ole 
nähtävillä. Värikoodit korteissa 
ovat samat kuin rannekkeissakin, 
punainen toimareille ja vihreä 
nuorille.

Saara Aalto häikäisi leiriläiset 
upealla laulullaan

Arvoitus: Maalla on, taivaalla ei, miehellä on, naisella ei, sammakolla 
on kaksi. Mitä minä tarkoitan? Vastaus on torstain lehdessä.

 T. petra ”Aku2”
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Leirin rakentaminen on toimialuerajat ylittävä projekti
Hehku2017-leiri on varsin toimiva 
kokonaisuus. Koulutukset pyörivät 
täsmällisesti lukujärjestystensä
mukaan, ja keittiön väki ruokkii 
kaikki leiriläiset alkukurssilaisesta 
toimariin. On varsin helppo elää
leirielämää.

Mutta onko täällä Palotaruksen 
leirialueella aina tällaista? Odot-
taako leiri vuosi toisensa perään 
leiriläisiä saapuviksi?

Seuraavan kesän leirin valmistelu 
aloitetaan jo siinä vaiheessa, kun 
edellinen leiri loppuu. Loputtomat
suunnitteluun, neuvotteluun ynnä 
muuhun ehdottoman tarpeel-
liseen käytetyt leirintekotunnit 
huipentuvat muutamaa päivää en-
nen varsinaista leiriä starttaavaan 
rakennusleiriin. Muutamaa raken-
nusta lukuun ottamatta tyhjyyttä 
huutava alue muuttuu nopeasti 
tutun näköiseksi leiriläisen para-
tiisiksi. Ahkerat ja motivoituneet 
toimihenkilöt ylittävät parin vuo-
rokauden ajan toimialarajansa 
rakentaakseen leirin lähes tyh-
jästä. Rakennusleireillä vallitsee 
vuodesta toiseen rento ja odotuk-
sesta hehkuva tunnelma.

Teksti: Lea
Kuvat: Lea ja Samu Kuulutusjärjestelmien kasausta 

rakennusleirillä

Kaikki valmiina, enää leiriläiset 
puuttuvat

Tältä alue näytti ennen rakennus-
leirin alkua
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Pyörätuoli Race
Varhaisnuoret:
1. Miko Halttunen, Sökö FBK 17,69 sek.
2. Paulus Jumpponen, Espoon VPK 20,42 sek.
3. Cristian Villanen, Haagan VPK 44,30 sek.
Nuoret 10 – 13 v:
1. Jonne Hietala, Vihdin VPK 18,72 sek.
2. Valtteri Karmavuo, Vihdin VPK 19,59 sek.
3. Kasperi Luoto, Vaaralan VPK 20,38 sek.
Nuoret 14 – 17 v:
1. Lauri Lindberg, Vihdin VPK 21,72 sek.
2. Ksenia Korhonen, Kauklahden VPK 22,31 sek.
3. Veli Hytönen, Asolan VPK 23,40 sek.
Toimihenkilöt:
1. Ville Karmavuo, Vihdin VPK 23,97 sek.
Keppihyppely
(hyppyjen lukumäärä)
Varhaisnuoret:
1. Inka Levänen, Ventelän VPK 1 kpl
Nuoret 10 – 13 v:
1. Emil Bremer 18 kpl
2. Otto Laakkonen, Vuosaaren VPK 9 kpl
3. Nooa Ryhänen, Ventelän VPK 5 kpl
Pietari Lamminkari, Tammisalon VPK 5 kpl
Jonne Hietala, Vihdin VPK 5 kpl
Alvari Kokko, 5 kpl
Nuoret 14 – 17 v:
1. Eemil Nieminen, Asolan VPK 6 kpl
2. Tomi Saario 3 kpl
Lauri Lindberg, Vihdin VPK 3 kpl
Toimihenkilöt:
1. Anu Kallio, Savion VPK 37 kpl
Fillari pullinki
Varhaisnuoret:
1. Paulus Jumpponen, Espoon VPK 7,10 m
2. Mico Hattunen, Sökö FBK 6,40 m
3. Cristian Villanen, Haagan VPK 5,50 m
Nuoret 10 – 13 v:
1. Pietari Lamminkari, Tammisalon VPK 14,70 m
2. Joakim Haglund, Tolkkisten VPK 14,40 m
3. Alvari Kokko, Vihdin VPK 12,90 m
Nuoret 14 – 17 v:
1. Eeli Nieminen, Asolan VPK 16,30 m

OT:n päivän kisat
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1. Eeli Nieminen, Asolan VPK 16,30 m
2. Juuso Kortelaita, Paloniemen VPK 15,00 m
3. Elias Virtanen, Hyvinkään VPK 14,60 m
Toimihenkilöt:
1. Antti Sjöblom, Kauklahden VPK 22,55 m
2. Kristian Holmström, Tuusulan VPK 21,40 m
3. Jari Heikkilä, Mäntsälän VPK 18,90 m
Korikiipeily
Varhaisnuoret:
1. Ilona Aho, Ventelän VPK 14 koria
2. Oona Wikström, Virkkalan VPK 9 koria
3. Veeti Holmström, Tuusulan VPK 8 koria
Nuoret 10 – 13 v:
1. Jonne Hietala, Vihdin VPK 14 koria
2. Usva Karvonen, Pitkäjärven VPK 13 koria
Isla Viholainen, Veikkolan VPK 13 koria
Nuoret 14 – 17 v:
1. Sale Cherif, Kellokosken VPK 13 koria
2. Chaaban Cherif, Kellokosken VPK 9 koria
Toimihenkilöt:
1. OT:n Ella 16 koria
2. JT:n Niina 8 koria

TERVE ISET

Tiskin nuorelle vaalealle 
herrasmiehelle paljon ter-
veisiä. Hyvin menee, jatka 
samaan malliin!

Pakinkylän VPK Santeri&amp;Sanni! 
Terveisiä täältä Syndalenin leiriltä, pitä-
kää kivaa. Terkuin Äiti <3

Terveisiä Asolaan,Rekolaan,Raja-
kylään ja myös Wandaan! Terveisin 
Malacon Suklaapullosipsi

Kauklahti on paras kyltti

Leiriterveisiä voit lähettää paperisena info-pisteen postilaatikkoon, 
tekstarilla tai WhatsAppilla numeroon 0414924330. Leirilehti pidättää 
oikeuden olla julkaisematta loukkaavia tai asiattomia viestejä.



14

Greetings for Camp Magazin:
Youthfirebrigade Immendingen / Germany 
say hyvää päivää to the camp 

Kuutti, alias Turhapuro, alias nassesetä toivottaa 
mahtavaa leiriä kaikille ja etenkin leirin EA-pisteelle! 
Pitäkäähän ampiaiset loitolla ja laastarit valmiina

Malmin kyltti voittoon!

tehtävät
Leirin ohjelmassa on vaikka mitä 
mukavaa! Kuinka tarkasti SINÄ 
olet aikatauluun tutustunut?

1. Liikunnallista ongelmanratkai-
sua torstaina
2. Joka ilta rannalla
3. Lajin karsintakilpailussa ratko-
taan alueen edustaja suurleirin 
SM-kilpailuun
4. Joka päivä koulutusten välissä

5. Kouluttajat ottavat mittaa toisis-
taan
6. Baila baila!
7. Opitaan tärkeitä palokuntatai-
toja
8. Paras joukkue voittaa myös 
tiistaina
9. Hurjan hurja, ettei jopa liian 
hurja?
10. Jottei tarvitsisi tyhjällä vatsalla 
viihteelle lähteä

Malmin kyltti on paras!

Kultainen Kökkeli 
(Kauklahti)
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Leirin yhteistyökumppanit

Padasjoen Kirjapaino                                               
- Kuljetus Särmöharju Ky
Kuljetus Liuksiala Oy                                                
- Padasjoen Vapaaehtoinen Palo-
kunta Ry
Junnu- Jokivarren VPK                                             
- Puolustusvoimat
Jannu- Jokivarren VPK                                             
-  SK Protect Oy
-  Kosken VPK                                                                   
- Osaamiskeskus Pelastuslaitos

Helpe Oy                                                                        
- Ahola Oy
SF Ammattimies Oy                                                  
- Neste K- Kontula
Dafo Oy                                                                           
- Kahvilaitehuolto
Delipap Oy                                                                      
MALKIT   
   
Lämmin kiitos kaikille tukijoille!
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VOLVO TRUCK RENTAL -palvelusta voit vuokrata 
kuorma-auton äkillisiin tarpeisiisi. Meillä on tarjota 
juuri oikea ajoneuvo oikeaan tehtävään – oli kyse 
sitten jakelusta, jätehuollosta, pitkän matkan 
kuljetuksista tai maansiirtotöistä. Vuokraa yhdeksi 
päiväksi tai jopa kahdeksi vuodeksi. Hintaan sisältyy 
kaikki – lisää vain kuljettaja ja polttoaine. 

Varaukset Rental Online -palvelumme kautta 
www.truckrental.fi tai 010 655 1000.

TUTUSTU VOLVO TRUCK  
RENTAL-PALVELUN LAAJAAN 
KUORMA-AUTOVALIKOIMAAN

170454-0703 VolvoTruckRentalilmo 72x147.indd   1 4.7.2017   9.25.56


