LEIRILEHTI
lauantai 29.7.2017

mega disco villitsi
leirin s.5

turvallista
kotimatkaa s.16

Tulitaistelijat tositoimissa
s.7

#6

TÄNÄÄN | lauantai 29.7.2017
SYNTTÄRIT
Niki Svennevig, Savion VPK,

NIMPPARIT
Olavi, Olli, Uolevi, Uoti

SÄÄ
+19°c

+16°c

+15°c

+14°c

+16°c

ILTAPÄIVÄLLÄ

ILLALLA

YÖLLÄ

AAMULLA

PÄIVÄLLÄ

KEITTIÖ TARJOAA...

LEIRILEHTI

WHATSAPP/TEKSTIVIESTIT 041 492 4330
hehkulehti2017@gmail.com
SÄHKÖPOSTI
Infoteltta (teltan aukioloaikoiPOSTI
na)
http://bit.ly/2vxAMhF
GALLERIA
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Eija
Lea
PÄÄTOIMITTAJA
Lea, Tommi, Maria
TOIMITTAJAT
EBIN :--DDD
KANNEN KUVA
Kalle
TAITTO JA JULKAISU
Padasjoen kirjapaino
PAINO
Hehku 2017 leiri
JULKAISIJA

2

SOME

M
P
V

/hehku2017/

/hehku2017/

http://bit.ly/2uo3ill

Telttapalvelu peruutettu!
Leirin johtoryhmä on perjantai
aamun palaverissään päättänyt
rajoittaa telttapalvelun käyttöä
huomattavasti niin toimihenkilöiden kuin kurssilaistenkin
osalta. Radikaali toimenpide on
seurausta palvelun turhankin
innokkaasta käytöstä, joka on
vähitellen alkanut haitata normaalia leirielämää. Suurin ylilyönti

tapahtui perjantai-aamuna, jolloin
yksi tai useampi leirin asukkaista
sai päähänsä tilata aamusuihkun
telttaankuljetuksella. ”Toimitusosoitteen olisi tietysti voinut määritellä tarkemmin…” nimettömänä
pysyttelevä lähde toteaa.
Teksti: Lea

Leirilehti maistaa: Ohrahiutalepuuro
Toiseksi viimeisen yön jälkeen
on hyvä suunnata sateisen
harmaassa aamussa tankkaamaan itseään. Ruokalan mäellä
on tarjolla päivän tärkein ateria,
aamupala. Joka aamu meille on
tarjottu tuhti puuroateria ja tänään
vuorossa oli ohrahiutalepuuro.

Sanotaan, että kyllä se Mersukin
kulkee niin kauan kun tankissa on
polttoainetta. Tähän voisi vastaavasti todeta, että kyllä se joka
aamu nautittu puurokin veparin
tiellä pitää.
Haluamme koko toimituksen
voimin kiittää vielä kerran ruokalan väkeä kaikista mahtavista ja
täyttävistä aterioista joilla meitä
leiriläisiä on autettu jaksamaan.
KIITOS! Ja kaikkia leiriläisiä haluan kiittää hyvästä ruokahalusta,
yhteistyöstä ja ensi kerralla taas
toivottavasti tavataan.

Puuro on oiva ja terveellinen
vaihtoehto aamunaloitukseen,
se ikään kuin käynnistää kehon
moottoroidun tehon. Sen voimalla
jaksaa hyvin tunnista tuntiin ja
aina seuraavaan ateriaan asti.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan
puuron voima on hyvin energinen
ja se kannattaa nauttia aamulla
päiväboostin käynnistämiseksi.

Teksti: Maria

Toimihenkilöiden leirin Jälkihehkutus (palautetilaisuus) järjestetään
21.-22.10.2017. Laittakaa ajankohta kalenteriin.
Kutsu saapuu myöhemmin.
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varautumiskurssi varmistautuu
Varautumiskurssilaiset ovat yleensä 16-17- vuotiaita nuoria jotka
pääsevät opettelemaan väestönsuojelua ja omatoimista varautumista niin arjen kuin poikkeusolojenkin tiimoilta.

myös lisää, ”rakkaalla lapsella”
olevan monta nimeä ja tyttöjen
antama nimi on ihan yhtä hyvä
kuin VSS-puku tai sadeasu
(realistisesti kuulemma onkin).
Kurssinjohtaja Alex on ollut tämän
vuotisiin kurssilaisiinsa erittäin
tyytyväinen, joka tietysti saattaa
johtua osallistujamäärän pienuudesta. Kurssilla on käyty läpi
kaikkea mahdollista arjen ongelmatilanteista aina katastrofeihin
asti. Ennaltaehkäisy on se mihin
pyritään, mutta aina on varauduttava suurempienkin mittakaavojen ongelmiin. On hyvä varautua
jo muutaman päivän
ajaksi kotioloissa poikkeustilanteisiin varaamalla kotivara, mutta
sisätiloihin opetetaan myös
suojautumaan radikaalistikin esimerkiksi huoneen/rakennuksen
tiivistämisellä.

Toimittajan saapuessa paikalle
oli kurssilaiset jo puettu suojapukuihin ja he kantoivat käsisammuttimia pidemmälle tienlaitaan.
Kurssilaiset näyttävät aivan
painovoimattomilta avaruusseikkailijoilta jotka yrittävät pysyä
sammuttimien avulla kuun pinnalla. Kohta sammuttimista lähtee
sokka ja kirjaimellisesti loppusota
alkaa. Jauhemainen pilvi pölähtää
valtavana massana eteemme
näyttäen aivan siltä kuin leipurin
jauhot olisivat räjähtäneet. Pilven
seasta kuuluu liikehdintää, mutta
ketään tai mitään ei näy. Jonkin
ajan kuluttua pöly laskeutuu ja
seasta paljastuu jauhoisia ”leipureita” puvuissaan. Kurssilaiset pääsevätkin suihkun kautta
”kotiin”.
Pian tavoitankin kaksi kouluttajaa
Idan ja Sonian, Pakinkylän VPK:sta. Hassusta puvusta udeltaessa tytöt vastaavat, sen olevan
varautumispuku. Myöhemmin kuitenkin kurssinjohtaja Alex Ekroth
korjaa puvun virallisen nimen
olevan kemikaalisuojapuku. Hän

Kirjaimellisesti loppusota sammuttimilla
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Teksti & Kuvat: Maria

Kurssilla opetetaan meille kaikille tärkeitä asioita, joita jokaisen
meistä olisi hyvä harjoitella ja
kerrata.
Loppusodassa on tarkoitus
saada varautumiseen konkreettista tuntumaa leikkimielisesti, ja
hauskaahan se on, toteavat sekä
kurssinjohtaja että kouluttajat.
”Ainakin näyttää hauskalta ja
kuulostaa että kaikilla on ollut
mukavaa. Uusia asioita on opittu
ja tutumpia kerrattu”, vahvistaa
kurssia käyvä Enar Virkkalan VPK:sta. Hän vielä lisää koko leirin
olleen kokemusrikas.

Suihkun kautta kotiin

megadisessä megameininkiä
Megadiscossa oli vauhdikas
tunnelma. Palokuntanuorilla
oli vapautunut fiilis, sillä viikon
mittainen koulutusrupeama oli
takana. Nyt oli juhlan ja loppubileiden aika. Vola pysyi kaakossa
ja tunnelma katossa discon alusta
saakka. Illan DJ-vieras Kim Electro kävi räjäyttämässä potin. Myös
Alma ja Sanni käväisivät
paikalla.

saaden lisäaikaa discoillalle.
Teksti: Tommi
Kuva: Lea

Lisää virtaa bilettämiseen saatiin
Vompan pihalla tarjoillusta iltapalasta. Taustalla raikasivat tutut
hittibiisit joiden tahtiin oli hyvä
hoilata ja jorata koko pitkä ilta.
Illan lähestyessä loppua discon
väki huusi leiripäällikön kumoon
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Leirimunkit muuttuivat, menekki ei
Leirilehti on pitkin viikkoa kysellyt
mielipiteitä leirin suosikkituotteesta, sokeroidusta munkista.
Munkkien tähänastisen menekin arvioitiin olevan noin 1500
kappaletta. Suosio oli odotettua
suurempi, minkä vuoksi kanttiini
joutui ottamaan vaihtoehtoisen
suunnitelman käyttöön. Alkuviikon
ajan munkit tehtiin leirillä taikinasta lähtien käsityönä. ”Koko pitkä
vuosi on odotettu leirimunkkeja”,
totesi eräs palokuntanuori suupielet sokerissa. Munkit olivat
käsityöstä johtuen jokainen yksilöllisiä, joku pyöreämpi toinen soikeampi. Keskiviikkona, suuresta
menekistä johtuen, tuotantotapaa
jouduttiin kuitenkin muuttamaan.

oli lähes harpin tarkka. Myyntiin
tekotavan muutos ei vaikuttanut
millään tavalla. Nuorten suupielet
olivat edelleen sokerin kuorruttamat, heidän pupeltaessaan
munkkeja parempiin suihinsa. Ero
alku- ja loppuviikon välillä on kuitenkin huomattu. Kommentit olivat
puoleen ja toiseen. Enimmäkseen oltiin sitä mieltä että määrä
korvaa laadun, jolloin loppuviikon
paksumpi renkaiset munkit ovat
parempi sijoitus suuremman kokonsa ansiosta. Toisaalla kuului
myös kommentteja, joissa laatu
korvaa määrän ja oltiin valmiita
odottamaan vaikka koko vuosi,
jotta saa kunnon munkkeja taas
ensi kesänä.

Tämän seurauksen munkit muuttuivat tasapaksuisiksi ja pyöreys

Teksti: Tommi

Toimarien outo käytös
Perjantai-aamuna lipunnoston
jälkeen koulutuksiin suuntaavat
palokuntanuoret saivat ihmetellä
kanttiinin oven taa kerääntyvää
toimarijonoa. Riveissä kävi pian
epäluuloinen kuiske ilmaisista
leirimunkeista tai jäätelöstä. Mikä
muukaan saisi noin monta eri
alojen työntekijät jonottamaan
kaatosateessa?

Yksinkertainen syy tapahtumiin
oli se, että kahvi oli tilapäisesti
loppu.
Teksti: Lea

Kylttiäänestyksen on voittanut
tiukasti Malmin VPK!
Onnea!
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Thank you!
At the invitation of the partner
youth fire brigade Malmin VPK
the youth fire brigade Immendingen (Germany) participated in the
camp. In the team of the ”International Rescue” we visited the last
week many courses together with
other participants from Finland

and Beuren (Germany). Versatile
and varied experiences and above all new friends found. It was a
lot of fun! Thanks for the invitation
and organization and the possibility to be here as a guest to
be part of the great camp. Many
greetings to the camp!

Kiitokset leirin logon tekijöille!
Leirin logon suunnittelivat Sandra Eskelinen, Rekolan VPK ja Jessica
Halttunen, Malmin VPK. Kiitoksena hienosta logosta tytöt saivat lintsirannekkeet.

Tulitaistelijat tositoimissa
TT-kurssilaiset ovat yleisesti 1617- vuotiaita nuoria jotka haastavat itsensä savusukellusten,
liikenneonnettomuuksien ja vesipelastuksen parissa kuin ammattipalomiehet konsanaan. Leirillä
he pääsevät toteuttamaan itseään
aidoissa harjoitustilanteissa.

Leirilehden saamien tietojen mukaan kyseessä on mahdollinen
useamman auton tuhopoltto.
Tulimeri ja sankka savupilvi ovat
karua katseltavaa, mutta TT-yksiköt ryhtyvät sammutustöihin
rauhallisen määrätietoisesti.

Kurssin loppusodassa tartutaan
juuri tällaiseen toimintaan. Toimittajan saapuessa paikalle on
useampi yksikkö jo täydessä toimintavalmiudessa. Edessä siintää
valtava savupilvi ja sen takana
näkyy useita metrejä liekkiä, näky
on melko pelottava ja ensimmäiseksi mieleen juolahtaa vaarassa
olevat ihmiset.

Autot paloivat komealla liekillä
TT:n saapuessa paikalle
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Tumman puhuvan savun sekaan
katoaa useampi tulitaistelija
käsisammuttimien kera ja kohta
sankka pilvi vaalenee ohuemmaksi, näyttäen liekkien todellisen
voiman. Yksiköt jatkavat sammutustyötä paloletkuin edeten
askel askeleelta määrätietoisesti.
Ripeän toiminnan ansiosta
palo saadaan hallintaan ja sammumaan nopeasti.

Sammutustyö viimeisteltiin vaahdottamalla ajoneuvot

Jäljelle jää vain pieni osa autojen
koreista jotka peittyivät sammutusvaahdon alle TT-yksiköiden
viimeistellessä sammutustyön
turvallisesti ja ammattitaitoisesti.
Henkilövahingoilta vältyttiin tälläkin kertaa.

Tulitaistelijakurssilla opetellaan
todellisia palomiestaitoja

Teksti:Maria
Kuvat: Lea

Tulossa: Lohtaja2018-suurleiri
Tehdään palokuntanuorisotyöstä
näkyvä. Opin leirillä jotain uutta.
Saan leirillä uusia elämyksiä.

ampuma- ja harjoitusalue, joka
kattaa 1400 hehtaaria maata ja
170 hehtaaria vesialueita.

Näillä alkaa ensikesän Lohtaja2018-suurleirin tavoitelista. Leiri
järjestetään 1.-7.7.2018, ja sen
pääjärjestäjänä toimii Lapin
pelastusliitto yhteistyökumppaninaan SPEK. Paikalle odotetaan
saapuvaksi noin 3000 iloista ja
aktiivista leiriläistä ympäri Suomea, sekä kansainvälisiä vahvistuksia mm. Saksasta. Leiripaikkana toimii noin 30 km Kokkolasta
pohjoiseen sijaitseva Lohtajan

Lohtaja2018 on 17. järjestetty
palokuntanuorten valtakunnallinen suurleiri. Leirillä järjestetään
tuttuun tapaan kurssimuotoista
koulutusta sekä vapaa-ajan ohjelmaa. Ripari-ikäisille on tarjolla
palokuntarippikoulu. Leiripäällikkönä toimii Seppo Jänkälä Lapin
Pelastusliitosta ja leirin suojelijana Pekka Hyysalo.
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Ilmoittautumisaika Lohtajan leirille
on jo alkanut. Tulethan sinäkin!
Lisätietoa:
•
http://www.lohtaja2018.fi
•
Facebook: Palokuntanuorten
suurleiri 2018 Lohtaja
•
Instagram: @lohtaja2018

Kalle söi leirin aikana huikeat 32 jäätelöä. Lähimmäksi arvannut oli
Lempi Niitynpää, Ventelän vpk:sta.
Onnea!

TERVEISET
Superhyper terveiset
Tammisalon VPKn porukalle! Kiitos mahtavasta
leiriviikosta.
Eija

Kiitos teille kaikille ihanille jotka
mut otitte sisään leirille, tiedotus
koko porukka, Turva,Junnu&Jannu,
Kauklahti, Vuosaari, Jenny&Johanna, Palle ja Jesus. Tunnistatte kyllä
itsenne! <3
T:Tiedotuksen Maria

Iso kiitos JT:lle muistamisesta.
Terveisin Risto Vesalainen

Eija kiittää huikeata tiedotuksen
porukkaa huikeasta leiriviikosta! <3
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TEHTÄVÄT
ristikko
Kuinka hyvin tunnet paloautosta
löytyvän kaluston? Nyt se selviää!
Ristikon ratkaisu (13.) on kätevä
erityisesti kerrostalopaloissa.
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aqurius kilpailun tulokset
Sijoitus

Joukkueen nimi

Pisteet

1		
Helsingin vpk 3
338,44
2		Ventelä 1		336,51
3		
Helsingin vpk 1
336,04
4		
Helsingin vpk 2
334,02
5		
Pitkäjärven vpk
322,15
6		Malmin vpk		311,99
7		Kellokoski 1		303,00
8		
Vanhakäpylän vpk
299,55
9		Kauklahti		294,91
10		
Ventelän vpk 2
281,07
11		Kellokoski 2		277,42
12		
Vihdin vpk 2		
274,70
13		
Vihdin vpk 1		
267,62
14		Sökö			264,37
15		Jokelan vpk		255,23
16		Tapanila		240,28
17		
Ventelä vpk 3		
205,10

soihtumalja
1. Malmin VPK I 9 min 10 sek.
Michael Kella
Timo Lindgrén
Jessica Halttunen
2. Mäntsälä I 10 min 14 sek.
Jesse Jurvanen
Aatu Malmberg
Niilo Leino
3. Sökö Sommarö FBK VPK 11 min 20 sek.
Robin Billington
Thomas Billington
Osakri Konkari
4. Hyvinkään VPK (MC Hyvinkää) 		
11.28
4. Veikkolan VPK (Lanttulaatikko Oy) 1
1.28
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6. Tapanilan VPK I 			
7. Veikkolan VPK ( Hypsyt Oy)
8. Ventelän VPK I 			
9. Vihdin VPK (Team Sählärit)
10. Jokelan VPK 			
11. Mäntsälän VPK II 			
12. Hehkun pantterit 			
13. Hyvinkään Hurjat 			
14. Tammisalon VPK 			
15. Pitkäjärven VPK 			
16. Espoon VPK 			
17. Ventelän VPK II 			
18. Vuosaaren VPK 			
19. Veikkolan VPK 			
20. Vanhan Käpylän VPK 		
21. Malmin VPK I 			
22. Team Yrittäjät 			
23. Ventelän VPK III 			

11.50
12.32
12.50
13.22
13.25
13.52
15.05
15.16
15.28
15.52
16.35
17.00
17.18
19.10
19.50
22.21
35.14
38.35

O-Joukkueet:
1. Kauklahden VPK I 			
2. Kauklahden VPK III 		
3. Malmin VPK II 			
4. Kauklahden VPK II 			

9.27
11.57
14.27
24.10

sankoruiskun sm-karsinta
1. Malmin VPK 2 min 21 sek.
Timo Lindgren
Michael Kella
Miro Österlund
2. Vihdin VPK 4 min 15 sek.
Miika Palokangas
Janne Hietala
Alvari Kokko
3. Helsingin VPK 4 min 34 sek.
Helmi Kivi
Kerttu Kivi
Daniel Lopez

4. Kauklahden VPK 5 min 46
sek.
Teemu Muttonen
Santeri Ruohonen
Kalle Lönberg
5. Ventelän VPK 5 min 52 sek.
Antti Leimukoski
Noa Ryhänen
Anni Ikävalko
6. Tuusulan VPK 6 min 3 sek.
Janne Raevuori
Valtteri Holmström
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Veeti Holmström
7. Ventelän VPK 6 min 5 sek.
Tomi Saario
Lempi Niitynperä
Nuuti Kotokorpi
8. Ventelän VPK 7 min 21 sek.
Miika Smolsky
Emma Leimukoski
Ilona Aho
9. Sökö Sommarö FBK VPK 8
min 36 sek.
Thomas Billington
Oskar Konkari
Elias Pättiniemi
10. Vanhan Käpylän VPK 9 min 18
sek.
Niklas Pulkamo
Lauri Lehmus
Aare Valkonen
11. Leppävaaran VPK ei aikaa
Noa Ryysy
Ilmo Ilvessalmi
Anton Kallioniemi
12. Vihdin VPK ei aikaa
Valtteri Karmavuo
Akseli Immonen
Jasper Taivassalo

Edustus SM-kilpailuun Lohtajan leirille 2018:
Helpe:
Malmin VPK
Helsingin VPK
UPL:
Vihdin VPK
Kauklahden VPK
O-Joukkueet: 2.24
1. Feverwehr Bevren
Tim Schäfer
Michael Däbler
Simon Schnerring
2. Immendingen 2.54
Maurice
Lucas
Manuel
3. Immendingen 2.55
Marcel
Caroline
Andreas
4. Feverwehr Bevren II 4.48
Julian Martini
Enrico Kies
Erik Buchman

Turvallisuuskävelyn tulopäivänä suoritti 34 palokuntaa. Kaikkien
kesken arvottiin palkinto, jonka voitti
Paloniemen VPK, Onnea!
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Kenttäpelituloksia
Torstai 27.7.2017/Korikiipeily
Varhaisnuoret 1. Inka Levänen, Ventelä 13 koria
		
2. Jasper Taivassalo, Vihti 9 koria
		
3. Oda Wickström, Virkkala 8 koria
		
10-13 v. 1. Toni Kukkonen, Tapanila 23 koria
		
2. Pietari Lamminkari, Tammisalo 20 koria
		
3. Samuel Mäki, Malmi 14 koria
14-17 v.
		
		

1. Timi Myyrinmaa, Köklax 16 koria
2. Matilda Stenius, Puistola 14 koria
3. Lauri Lindberg, Vihti 8 koria

Perjantai 28.7.2017/Korikiipeily
Varhaisnuoret

1. Oda Wickström, Virkkala 9 koria

10-13 v. 		
			
			
			
			
14-17 v. 		
			

1. Olivia Tikkanen, Hyvinkää 24 koria
Toni Kukkonen, Tapanila 24 koria
Oona Hakala, Malmi 24 koria
2. Urho Karvonen, Pitkäjärvi 23 koria
3. Greta Loukiainen, Vanhankylä 15 koria
1. Vilho Maskonen, Kellokoski 14 koria
Tuomas Raittila, Korso 14 koria
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Turvallista kotimatkaa!
Palokuntanuorten kesäleiri
Hehku2017 on takana ja kaikilla
karehtii hymy suupielillä onnistuneen viikon ansiosta. Pitkin
viikkoa on ollut monenlaista
toimintaa. Leiri alkoi palokuntien
omien telttojen pystyttämisellä
ja leirin avajaisilla. Jo silloin oli
aistittavissa että leiriviikosta tulee
onnistunut niin yhteishengen kuin
järjestelyiden toimesta.

päin. Alkoi kova spekulointi mitä
kukin oli kokeeseen vastannut ja
mitä olisi pitänyt vastata. Lisäksi
alkoi lähtölaskenta koko viikon
odotetuimpaan tapahtumaan,
megadiscoon.

Maanantaina aloitettiin ensimmäinen varsinainen koulutuspäivä
kaikille palokuntanuorille.
Keskiviikon vierailupäivänä sää
oli mitä mainioin. 630 vierailijaa
kulkivat leirintäaluetta ristiin ja
rastiin, seurasivat päivän mittaan
palokuntanuorten koulutusta, ja
kokeilivat erilaisia kilpailuja, joita
oli järjestetty lippukentälle. Kanttiinissa kävi myös kova kuhina ja
munkkeja meni noin 1400 päivän
aikana. Vierailupäivän kruunasi
nuorille järjestetty minidise.
Perjantaina oli kurssikokeiden
vuoro. Päivän mittaan aurinko
kuivatti aamuisen sateen kastelemaa leirintäaluetta, joten kurssikokeet saatiin suorittaa vähintäänkin hyvissä olosuhteissa.
Iltapäivän mittaan alkoi nuorten
kasvoilla näkymään vapautuneita
hymyjä, kun testit olivat takana-

Lauantaina siivottiin huolellisesti
leirintäalue edustuskelpoiseen
kuntoon. Hehku2017-leiri alkaa
olemaan päätöksessään. Kertaalleen vielä kokoonnutaan lippukentälle leirin päättäjäisiin. Tässä vaiheessa on viimeistään ryhdyttävä
kääntämään katseita kohti ensi
kesää ja Lohtaja 2018-suurleiriä.
Turvallista kotimatkaa!
Teksti & Kuva: Tommi

Katseet voi nyt kääntää kohti
ensikesän suurleiriä!
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