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SYNTTÄRIT
Vili Saarinen, Tuusulan VPK, 14
Kiisa Salmi, Pitkäjärven VPK, 11

NIMPPARIT
Tiina, Kirsi, Kristo

SÄÄ
+16°C

+15°C

+14°C

+13°C

+15°C

ILTAPÄIVÄLLÄ

ILLALLA

YÖLLÄ

AAMULLA

PÄIVÄLLÄ

KEITTIÖ TARJOAA...

Iltapala (ma): Hot-dog
Aamupala (ti): Neljänviljanpuuro,
sämpylä

Lounas (ti): Makkarakeitto, leipä
Päivällinen (ti): Itämainen currykana, riisi, salaatti

LEIRILEHTI

WHATSAPP/TEKSTIVIESTIT 041 492 4330
hehkulehti2017@gmail.com
SÄHKÖPOSTI
Infoteltta
POSTI
(teltan aukioloaikoina)
http://bit.ly/2vxAMhF
GALLERIA
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Eija
Lea
PÄÄTOIMITTAJA
Lea, Tommi, Maria
TOIMITTAJAT
Lea
KANNEN KUVA
Kalle
TAITTO JA JULKAISU
Padasjoen kirjapaino
PAINO
Hehku 2017 leiri
JULKAISIJA
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KUKA ON LEIRIPÄÄLLIKKÖ SAMU?
Leiripäällikkö Samuel ”Samu”
Siliin on Malmin VPKn kasvatti.
Palokuntatoiminnassa hän on ollut mukana 15–vuotiaasta. Uraan
mahtuu mm. toimet nuoriso-osaston johtajana ja palokunnan
puheenjohtajana.
Monessa sopassa keitetty Samu
on ollut myös HELPEn nuorisotyövaliokunnan puheenjohtajana.
Leiripäällikkönä hän on nyt neljättä kertaa. ”Tottakai tämä on
pienen leiriläisen unelmahomma.”
Samu odottaa näkevänsä leirillä
reippaita, iloisia, palokuntalaisia
koko viikon. Tavatessa saa myös
pysähtyä juttelemaan. ”Joku ilta
olen myös Olkkarissa chillaamassa.” Samu lupaa.

tullut kokeiltua!” hän toteaa.
Samu toivottaa huippukivaa leiriä
kaikille!

Mieleen jäänyttä leirikokemusta
kysyttäessä Samu miettii hetken.

Teksti: Eija
Kuva: Lea

”Ikimuistoisin kokemus lienee se
kun nuoret heittivät minut vaatteet
päällä järveen. Eipä ollut aiemmin

SAUNA- ja uintiajat klo 18-20
• Pojille kuljetus saunaan bussipysäkiltä
• Tytöt saunovat isossa saunassa palokärjen takana
• uimarannalle vain kaverin kanssa
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TURVA NAPPASI SALAKULJETTAJAN - liikenne ruuhkaantui
Sunnuntaina iltapäivällä Turvallisuustoimisto havaitsi Kelkutteentiellä ajavan epäilyttävän
näköisen ajoneuvon. Tarvikekuljetukseksi huolellisesti naamioitu
pienkuorma-auto paljastui tarkastuksen seurauksena yritykseksi
salakuljettaa leiriläisiä alueelle
ennen virallista saapumisaikaa.

minen aiheutti hetkellistä ruuhkautumista tapahtumapaikalla ja
lähiympäristössä. Pisimmillään
autojono ulottui lähes uimarannalle saakka. Turvan ripeän
toiminnan ansiosta liikenne
saatiin kuitenkin varsin nopeasti
kulkemaan ja leiriläiset telttojaan
pystyttämään.

Parhaita telttapaikkoja tavoitelleet
kyytiläiset olivat EA:n mukaan
varsin hyvässä kunnossa, joskin
hieman pettyneitä suunnitelman
epäonnistumisesta. Tapauksen
tarkempi tutkinta on yhä kesken.
Salakuljetustapauksen paljastu-

Teksti & Kuvat: Lea

leiriläiset pääsivät lopulta jatkaamaan
matkaansa kohti teltta-aluetta

TURVA HOITI syntyneen ruuhkan nopeasti
ja tehokkaasti

leiriALUE TUTUKSI
Savion VPK:n palokuntanuoret kävivät turvallisuuskävelyllä
osaston vastuuhenkilön Severi
Uurasmaan johdolla. Kävelyn
aikana käytiin läpi alueen rajat ja
infopisteen sijainti. Ensiapupisteellä muistutettiin juomisen ja
käsihygienian tärkeydestä.

Turvan pisteellä käytiin läpi mitä
löytötavaroille tehdään. Eniten
nuoria kuitenkin kiinnosti milloin
kanttiini aukeaa.
Teksti & Kuva: Tommi
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Telttauduttu JA rauha leirissä
Teltta on pystytetty ja telttautuminen täten suoritettu. Jokaiselle on
löytynyt oma paikka. Ahkerimmat
ahertajat ottavat kauneusunet heti
kun siihen tulee mahdollisuus.
Hyvä kun ennen leirin virallista
alkua kerätään voimia, jotta jaksetaan sitten koko leiri olla hyvällä
sykkeellä mukana toiminnassa.

kokeneemmat leiriläiset vastailevat ensikertaisten kysymyksiin.
Teksti & Kuva: Tommi

Hyvä yhteishenki kuuluu kauas ja

LEIRILEHTI on whatsappissa !
Perinteisemmistä terkunlähetysmenetelmistä edelleen käytössä
ovat tekstiviesti (041 492 4330) ja
info-pisteen postilaatikko. Leirilehden toimitus pidättää oikeuden
olla julkaisematta epäasiallista
sisältöä ja kieltäytyy jyrkästi painamasta loukkaavia viestejä.

Hip hei! Leirilehden toimitus on
ottanut huimimman harppauksen
nykyaikaa kohden sitten digikameran keksimisen! Terkkupalstan
viestit voi tästä numerosta eteenpäin lähettää myös WhatsAppin
välityksellä numeroon 041 492
4330. Otamme ilolla vastaan
myös kuvia leirielämästä!
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Teksti: Lea

monitoimimies muistelee
Tavoitin 60-vuotis juhlapäiviään
juuri viettäneen Köpin ruokalanmäeltä. Haastattelua varten Köpi
malttoi keskeyttää huomisen alkusammutuskoulutuksen valmistelut
noin 4 minuutin ajaksi.

paljon. Kun elämässä on haasteita niin palokunnan ystävät ovat
aina tukena.”
Köpi myös toivoo kaikkien toimihenkilöiden muistavan, että
tämä(kin) leiri tehdään nuorille.
Ja että hyvä olo onnistuneesta
leiristä tulee siinä vaiheessa,
kun huomaa että nuorilla on ollut
onnistunut leiri.

Kysyttäessä parasta leirimuistoa Köpin mieleen tuli heti useita, mutta päällimmäisenä hän
muisteli kun oma tytär tuli ensimmäiselle leirille 5-vuotiaana.
Kyseisellä leirillä tyttö suoritti
varhaisnuorten kurssin. Tämän
jälkeen onkin kaikki leirit käyty
yhdessä. Mieleen nousivat myös
onnistumiset vastuutehtävissä
sekä Suomen pohjoisin palokuntaleiri Utsjoella 2011.

Nimi: Köpi
Mistä: Virkkalan VPK
Ensimmäinen palokuntaleiri:
vuonna 1969
Leirejä takana: reilusti yli 40

Tehtäviä tai oikeastaan toimialoja
joissa hän ei ole suoranaisesti
toiminut ovat EA ja Turva. Kiireapuna on toki oltu milloin missäkin,
joskus illalla keittiöllä tiskikoneena
ja sen jälkeen yövartiossa jotta
voisi aamusta taas tehdä nuorille
ikimuistoisen leiripäivän. Jäin vain
toimittajana pohtimaan, onkohan
Köpillä makuupussia edes mukana, niin moneen hommaan hän
tuntuu mukaan ehtivän.
Köpi haluaa lähettää palokuntanuorille terveisiä. ”Toivottavasti
pysytte tämän harrastuksen
parissa, sillä tämän harrastuksen
kautta tulette saamaan todella

Teksti & Kuva: Tommi

Pitkän leiriuransa aikana Köpi on
ehtinyt olla monessa mukana

6

NOHEVASTI KURSSEILLE
tulevan viikon ohjelma. Toimituksen tietoon ei ole tullut että
kukaan olisi eksynyt väärälle
kurssille, joten pitää hattua tai siis
kypärää nostaa siitä, miten hyvin
ohjeistukset menivät nuorille
perille.

Erittäin informatiivisten ja ytimekkäiden leiriavajaisten jälkeen oli
palokuntanuorilla ohjelmassa
tasokursseille järjestäytyminen.
Kurssi toisensa perään avajaisiin muodostettu hieno kolmirivi
harveni. Kurssinjohtajat kokosivat
kukin oman kurssinsa nuoret ja
kouluttajat yhdeksi ryhmäksi, ja
johdattivat nämä kokoontumispaikoille lippukentän ympäristöön.
Ryhmittäytyminen sujui tehokkaasti ja erittäin hyvässä järjestyksessä.

Lyhyen koulutusillan jälkeen
teltta-alueella riitti puhetta siitä,
keitä tuttuja oli milläkin kurssilla.
Keskustelun keskeytti ruokalaulu,
joka sai aikaan kovan tohinan
nälkäisten leiriläisten kiirehtiessä
kohti iltapalaa. Tästä on hyvä
aloittaa Hehku 2017-palokuntanuorten leiri.

Kokoontumispaikoilla käytiin läpi
kurssilaisten esittelykierros sekä
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Kokoontumisen jälkeen kuunneltiin
ohejita ja tutustuttiin

kurssien jaosta ei vauhtia puuttunut
Teksti: Tommi
Kuvat: Lea

HURRJAN kauhea leirikaste !
Lähtö Bussipysäkiltä klo 19.15 – uskallatko tulla?
•
•
•

Kevyt varustus, saa kastua ja/tai likaantua pakomatkalla
Ei puhelimia yms. elektroniikkaa joka saattaisi mennä rikki
Henkiin jääneille tarjolla kriisiapua!

KILPAILU!
Kalle on kuuluisa jäätelösyöppö.
Montako jäätelöä Jt:n päällikkö
Kalle syö tällä leirilläperjantai
iltaan mennessä?
Vastaukset nimen ja palokunnan
kanssa Leirilehden toimitukseen
joko WhatsAppin tai tekstarin
välityksellä. Lähimmäksi osunut
voittaa mainetta, kunniaa ja kivan
palkinnon!
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LEIRILEHTI TUTKII: onko toinen ruokajonoista nopeampi?
Empiirisen tutkimuksen ja toimituksen suorittaman pistokoe-muotoisen
haastattelun tuloksena sanoisin ensimmäisen päivän perusteella että
ehdottomasti nopeampi jono on se viereinen ruokajono.
Teksti: Tommi

Qr-koodin takaa löydät
tärkeätä leiri-infoa
We’d like to introduce...
jugendfeuerwehr Beuren
We also take part in competitions,
do cottage weekends and camps
together. Last year we had a
great cottage weekend with our
Finnish friends from Kökkeli near
our hometown Beuren.

Hello HEHKU 2017!!! We are
the young firefighters of Beuren, which is same as „Jugendfeuerwehr Beuren“. Beuren is
located in the south Germany
near the city of Stuttgart in the
state of Baden-Württemberg. We
are living at the northern end of
the swabian alpes, which is a
large mountain area. Beuren has
about 3.500 inhabitants. Our fire
department is quite big in relation
to the number of inhabitants, as
we have several „risk potentials“
as, for example a street tunnel,
mountain pass streets and a huge
hot springs resort. Our alarm
group contains presently of 54
firefighters, and in the young firefighters department 15 youngsters are preparing themselves to
join us in future. Of course we are
not only training firefighter skills.
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ONnnittelua ja liikuntaa avajaisissa

koko leiri oli pukeutunut asianmukaisesti
vaaleanpunaiseen
Leirin avajaisia vietettiin perinteisen aurinkoisessa säässä.
Vaaleanpunaisiin leiripaitoihin
pukeutuneet innokkaat leiriläiset
järjestäytyivät muotoon kuuntelemaan mitä toimialapäälliköillä
tänä vuonna oli sanottavanaan.
”Hämmästyttävää, ensimmäisellä
yrityksellä kymppi plus!” totesi leiripäällikkö Samuel Siliin muodon
nähdessään.

vastaus Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön (SPEK) sille
antamaan 100palokuntaaliikkuu-haasteeseen. Haaste puolestaan on osa Suomi100-juhlavuotta. Leiriläiset suorittivat tehtävän
innokkaasti osallistuen.

Ohjelmassa oli tuttuun tapaan eri
toimistojen esittelyt ja tervehdykset. Tilaisuuden koskettavimman
hetken tarjosi Ilkka Taivassalo
lukemalla eilen 60 vuotta täyttäneelle Köpille kauniin onnittelupuheen. Puheen oli kirjoittanut
UPL:n toiminnanjohtaja Pekka
Vänskä.

Teksti & Kuvat: Lea

Liikuttavan ja inspiroivan puheen
jälkeen hypättiin aivan toisenlaiseen meininkiin OT:n vetäessä
leiriläisille yhteisen jumppatuokion. Liikuntaharjoitus oli leirin

Avajaisten jälkeen siirryttiin kurssien jakoon ja sen kautta leirin
arkeen.

Hehku2017-leiri osallistui 100palokuntaaliikkuu-haasteeseen
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LEIRITESTI
Palokuntaleirille mahtuu vaikka
minkälaista porukkaa.
Skannaa tämä qr-koodi puhelimesi sovelluksella, ja selvitä millainen leiriläinen sinä olet!

leirilehti maistaa: possukastike ja perunat
Miltä maistuu palokuntanuorten
Hehku 2017-leirin erilaiset ruoka-annokset? Leirilehden ruokavastaava maistaa!
Tänään avajaispäivänä jännittyneinä ja nälkäisinä saapuneita leiriläisiä hemmoteltiin taivaallisella
possukastikkeella kera perunoiden ja niin terveellisen salaatin.
Kastikkeen tumma täyteläisyys
vei mukanaan niin kielen kuin
mielenkin. Kastike toi mieleen sen
murean maalaispadan lapsuuden
mummolasta ja sen tumma tuoksu leijailee vielä useiden päivien
ajan vanoina hajuaistiemme sopukoissa.
Varmasti haluamme tästä makunautinnosta kiittää koko leirin
puolesta ahkeraa ja hyväntuulista
keittiönväkeä.
Teksti: Maria
Kuva: Lea

11

TEHTÄVÄT
SANAETSINTÄ
Tervetuloa Hehku 2017-leirille! Leirin aluksi järjestettiin turvallisuuskävely, jotta tärkeät toimipisteet jäisivät paremmin mieleen kaikille vauvasta
vaariin. Kuinka hyvin sinä muistat ne vihjeiden perusteella?
Sanat voivat olla joko vaaka- tai pystysuunnassa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Täällä sijaitsee mm leiritoimisto
Täällä nukutaan
Tänne kokoonnutaan aamuisin
Täältä löydät löytötavarasi (jos joku muu on ne ensin löytänyt)
Tänne menet jos sairastut tai loukkaannut
Näitä käytetään koulutuksissa
Täällä on mukavan lämmin
Nuorten hengailupaikka
Täältä saat leirimunkkeja sekä muita herkkuja
Täältä saat välineitä peleihin ja leikkeihin
Täältä saat virtaa puhelimen akkuun
Täällä saat vatsasi täyteen herkkuruokaa
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