LEIRILEHTI
perjantai 28.7.2017

Aku2 kaivoi Kylmän Kiven järvestä
s.3

Taku4:n jännittävä aamu
Paarmakalliolla s.6

KT vastaan OT
s.8

#5

TÄNÄÄN | perjantai 28.7.2017
SYNTTÄRIT
Tania Villikka, Savion VPK, 27 V.
Timo Nold, Immendingen, 13 V.

NIMPPARIT
Atso

SÄÄ
+21°c

+19°c

+16°c

+15°c

+19°c

ILTAPÄIVÄLLÄ

ILLALLA

YÖLLÄ

AAMULLA

PÄIVÄLLÄ

KEITTIÖ TARJOAA...

Iltapala (pe): Voipulla
Aamupala (la): Kaurapuuro, leipä

Lounas (la): Minestronekeitto,
leipä

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
Lea
KANNEN KUVA
Kalle
TAITTO JA JULKAISU
Padasjoen kirjapaino
PAINO
Hehku 2017 leiri
JULKAISIJA

2

SOME

M
P
V

/hehku2017/

/hehku2017/

http://bit.ly/2uo3ill

Aku2 kaivoi Kylmän Kiven järvestä
vesi uintilämpöistä leirin loppuun !
Teksti & Kuvat: Lea

Tiistaina Jaakko heitti tuttuun
tapaan Kylmän Kiven Iso-Tarukseen. Järvi aloitti välittömän
jäähtymisen, ja oli keskiviikko-iltana saavuttanut jäätymispisteen.
Leiriläiset seurasivat tilannetta
surren hyvien uintimahdollisuuksien menetystä.
Kunnes joku keksi kysyä, miksei
sitä kiveä voisi hakea ylös vedestä. Asia otettiin välittömästi
harkinnan alle, ja torstai-aamuun
mennessä vaativan tehtävän
suorittajaksi oli tiukan karsinnan
ja pohdinnan jälkeen valikoitunut
Aku2-kurssi. Kylmää kaihtamattomat kurssilaiset tarttuivat haasteeseen heti lipunnoston jälkeen.
Kylmän Kiven etsintätehtävään
liitettiin jossain vaiheessa myös
Aku1. Sukeltajien määrän kasvettua tuloksiakin alkoi lopulta
syntyä, kun Kivi paikannettiin
erään järvessä olevan syvänteen
pohjaan. Yhteisvoimin Akut nostivat painavan möhkäleen hyisestä
järvestä rannan puolelle. Tuloksia
ei tarvinnut kauan odotella, sillä
Iso-Taruksen jääpeite alkoi lähes
välittömästi sulaa Kiven poistuttua
vedestä.
Yhteentoista mennessä uimarannalta pääsi jälleen uimaan.

Kylmä Kivi on nyt siirretty turvallisen etäisyyden päähän vesirajasta

Veden lämpenemistä nopeutettiin
aurinkoenergialla lämmitetyllä
vesisuihkulla

Akujen ansiosta Iso-Taruksen
jääpeite alkoi nopeasti sulaa
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Takut jännittävässä taitomerkkikokeessa
Huomenna perjantaina koittaa
Tasokurssien jännittävin päivä.
Kurssilla opetetut asiat laitetaan
testiin Taitomerkkikokeissa.
Kokeesta on tehty sen verran
haastava, ettei kurssin läpäisy todellakaan automaattisesti tarkoita
merkin saamista.

merkin puuttuminen ei vaikuta
seuraavan saantiin, mikäli näyttökokeen pisteet vain riittävät.
Kangasmerkit tilataan osaston
vastuuhenkilön toimesta SPEKiltä.
Leirilehti toivottaa kaikille kurssilaisille onnea koitokseen!

Taitomerkkejä voi suorittaa leirillä
Tasokursseilla, tai oman palokunnan viikkoharjoituksissa. Niitä on
olemassa neljä erilaista, Letkumestari (Taku1), Kalustomestari
(Taku2), Suihkumestari (Taku3) ja
Ruiskumestari (Taku4). Aiemman

Teksti: Lea

Taku2 kohti Lohtajaa
Teksti & Kuva: Tommi

Vuoden 2018 palokuntaleiri
järjestetään Lohtajalla. Taku2
palokuntanuoret ovat alkaneet
rakentamaan vesisiltaa Palotarukselta Kalajoen hiekkasärkille.
Tällä hetkellä vesitykki kantaa silmänkantamattomiin, joten lähellä
määränpäätä taidetaan olla.

Vesisilta tulee yltämään Padasjoelta Lohtajalle asti

Leiriruoka kerää kiitosta
Leiriläiset ovat suureen ääneen
kehuneet leirillä tarjottua ruokaa.
Erityisesti aterioiden hyvä maku
on hehkulaisten mieleen.
Kiitosta sai myös se, ettei tänä
vuonna ei ole (vielä) tarjoiltu niin
kutsuttua lihamakaroniliisteriä.

Tässä ruokalajissa makaronit on
liimattu kiinni toisiinsa ja päällystetty jollain ihmelimalla. Lihaa
ei tässä ruokalajissa kuuleman
mukaan ole kuin nimessä.
Teksti: Tommi
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Hehkuvan hyvä ruokala
Hehkuvan hyvä ruokala
Leirilehden toimitus yritti löytää
ruokalan mäeltä jo aamutuimaan
keittiövastaavaa haastateltavaksi,
mutta huomio kiinnittyi nopeasti iloiseen ja ammattitaitoiseen
henkilökuntaan. Ruokalassa
tuntui olevan menossa melkoisen
aktiivinen aamu ja näin ollen toimittaja katsoi aiheelliseksi poistua
hetkeksi takavasemmalle.

Suosituimmaksi ruokalajiksi
pienen pohdinnan jälkeen Tero
päätyy tiistaina päivällisellä tarjottuun itämaiseen currykanaan.
Myös perunoiden menekki leirillä kiinnostaa minua ja varmasti
lukijoitakin. Teron naurahtaessa
kysymykselle korjasin, ettei ihan
jokaista perunaa tarvitse muistaa.
Hänen mukaansa perunoita
kuluu leirillä noin 450 kilogrammaa.

Lounaan jälkeen sain lopultakin
kiinni aina niin hyväntuulisen
muonitusvastaava Tero Tukian,
joka pienen hengähdyshetken
lomassa kertoili hieman ruokalan
kuulumisia leiriviikon ajalta.

Halusimme hieman udella myös
ruokalan uudistuksista, joista Tero
ensimmäiseksi mainitsee linjastossa voideltavat leivät. Ennen
leivät voideltiin esivalmistelujen
yhteydessä valmiiksi helpottaen
hektisempää aikaa linjastossa,
mutta uusi tapa pienensi selvästi
hävikkiä kun leipä voidellaan vasta leiriläisille annettaessa. ”Niin”
Tero naurahtaa ääneen: ” Onhan
meillä ilmeisesti myös ensimmäistä kertaa miespuolinen toimihenkilö muonituspäällikkönä!” Suuret
saappaat on hänellä täytettävänään, koroilla tai ilman.

Kuten arvata saattaa, on Hehku2017 kokoisella leirillä ruokalassa on hektisyys herkässä
aamusta iltaan. Siitäkin huolimatta ruokalan väen energisyys ja
iloisuus on saanut toimituksenkin
huomion heräämään. Ruokalasta löytyy 12 yhteistyökykyistä
työntekijää, mutta lisääkin kaivattaisiin. Toiveena olisi saada
henkilökunnan määrä nousemaan
yli 20 työntekijään.
Kyseltäessä ruoan maistuvuudesta ja riittävyydestä, Tero vastaa
aurinkoinen ilme kasvoillaan
kaikkien leiriläisten saaneen ruokaa ja ketään ei ole ilman jätetty.

Muonituspäällikkö Tero lähettää
terveisiä leiriläisille!
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Vierailupäivästä Tero toteaa sen
menneen ruokalan puolesta oikein hienosti. Aamu oli kuulemma
haipakkaa menoa, mutta päivällisen kohdalla päästiin jo normaaliin rytmiin.

leiriläisille terveisiä. Kiitos yhteistyöstä, tiimipelillä eteenpäin!
Toimitus puolestaan kiittää koko
leirin puolesta ihanan iloista ja
energistä ruokalan väkeä!

Viimeisenä muttei missään nimessä vähäisimpänä, Tero lähettää koko ruokalan mäen puolesta

Teksti & Kuva: Maria

Taku4:n jännittävä aamu Paarmakalliolla
Taku4:n palokuntanuoret olivat
kokoontuneet Paarmakalliolle laskeutumisharjoituksiin. Leo Kosonen Jokelan VPK:sta valmistautui
omaan suoritukseensa kouluttaja
Olli Saaren johdolla. Leo kertoi
kokeilleensa laskeutumista muutaman kerran aiemminkin, ihan
uudesta asiasta ei hänen kohdallaan ollut kyse.
Leo on ollut reilut 3 vuotta Jokelan VPK:ssa palokuntanuorena, ja
tämä on hänen kolmas palokuntaleirinsä. Palokunnasta hän on
saanut paljon kavereita ja oppinut
monipuolisia taitoja. Palokuntaan
vetää yleisen kiinnostuksen lisäksi myös veri, sillä Leon ukki on
ollut perustamassa Inarin VPK:ta.

Taku4 harjoitteli laskeutumista
Paarmakalliolla

Teksti & Kuva: Tommi

6

Kuka on kuka?

sebastian ”sebu” Helenius, JT

Juha vuorinen, kirjailija

leirilehti testaa
vertailussa saksalainen ja suomalainen leiripesukone
Saksalaisen pesukoneen toiminnan peruskivi rakentui alusta
saakka tehokkaaseen toimintaan.
Pesuohjelma alkoi puoliautomaattisella esipesuohjelmalla, joka
suoritettiin vettä pihistellen. Lopputulos oli kuitenkin täsmälleen
se mitä esipesulta voi odottaa.
Kuumapesuohjelmassa oli harjoja
yksi enemmän molemmin puolin
pesuhihnaa. Tällä saatiin aikaan
ahdas ja tiivis tunnelma, mutta
toisaalta pesijöitä meni enemmän
samaan tilaan. Huuhteluohjelman
tulos vaihteli riippuen huuhtelevan
henkilön pituudesta. Huuhtelutynnyrin korkeus on leiriorganisaa-

Leirilehden tekemän suuren pesukonevertailun tulos on selvillä.
Vertailussa tutkittiin suomalaisen
ja saksalaisen pesukoneen eri
pesuohjelmat.
Leiriolosuhteet laittavat pesukoneiden äärimmäiset ominaisuudet
tositestiin. Molemmista malleista
löytyi esipesu-, kunnon pesusekä huuhteluohjelma. Saksalaisilla oli pieni etulyöntiasema
sillä he olivat saaneet etukäteen
seurata useamman vuorokauden
ajan suomalaisen käsityön taidonnäytteittä.
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tion toimesta säädetty keskivertoleiriläisen pituuden mukaan.
Saksalaisen koneen vesipihi
ohjelma piti vedenpinnan erittäin
alhaisena koko huuhteluohjelman
ajan. Tämän johdosta pinta oli
hyvin vaikeasti tavoitettavissa
lyhyempien leiriläisten osalta.

Lämminpesuohjelma oli
alkuviikosta toteutettu pienemmällä harjamäärällä, jolla saatiin
pesuhihnalle jokaiselle pesijälle
selkeästi oma tila. Suomalaisella
sisulla saavutettiin yhtä nopea
lopputulos kuin saksalaisten moniharjahihnalla toimivalla pesurillakin. Huuhtelutynnyrin korkeus
on pidetty koko viikon samana,
jotta se ei vaikuttaisi testin lopputulokseen. Suomalaisen koneen
eduksi kääntyi se, että huuhteluveden korkeus oli mitoitettu
lyhyemmillekin leiriläisille optimaaliseksi.

Suomalaisen pesukoneen käytti
vettä huomattavasti saksalaista runsaammin. Lopputulos oli
vähintäänkin riittävän vesimäärän
myötä täysin vertailukelpoinen
saksalaiseen vesipihikoneeseen.
Suomalainen pesukone ei murehdi veden määrästä, sillä sen
lähteenä toimii läheinen järvi.

Teksti: Tommi

KT vastaan OT
Koulutustoimisto ja Ohjelmatoimisto ottivat tänään yhteen
pallosodan muodossa. Leikkimielinen kilpailu sai leiriyleisössä innostuneen vastaanoton, ja
kannatushuudot kajahtelivat pitkin
teltta-aluetta. Osa mittelössä
käytetyistä palloista oli vedellä
täytettyjä ilmapalloja, ja toimittajakin sai osansa niiden räjähtelystä.

sä siivomaan ilmapallonriekaleita
kilpa-areenalta.
Teksti & Kuva: Lea

KT ja OT mittelivät vaihteeksi pallosodassa

Useamman erän ja vielä useamman pallonheiton jälkeen voittajaksi selviytyi ilmiömäisellä
osumatarkkuudellaan OT. KT:laiset poistuivat myrtyneinä teltalleen jeesusteippaamaan kolhittuja
egojaan kasaan voittajien jäädes-
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Leirilehti maistaa: Kebabkastike ja riisi
kuvaan värien kirjoon. Kuviteltua
matkaa saattoi jokainen hieman
pidentää aina Meksikoon asti
lisäämällä annokseensa paprikalajeihin kuuluvaa jalopenoa.

Tänään meille tarjoiltiin ei aivan
perinteistä leiriruokaa, kebabkastiketta. Kebab on yleisesti
grillattua tai paahdettua lihaa
ja levittäytyi kotimaahamme
Poriin vuonna 1982 perustetun
ravintolan ansiosta. Suomessa
yleisemmin käytetty turkkilainen
kebab on meille hektisen arjen tai
helpon viikonlopun pelastus.

Kyllä näillä eväillä jaksaa taas
”matkustella” eteenpäin, kiitoksia
ruokalan väelle tämänkin päivän
antimista!

Saavuttuani Ruokalanmäelle alkoi
taivas selkenemään näyttäen
suuren valopallonsa voiman. Tuota pikaa tämä valopallo sai kilpailijan tarjotusta päivällisestä. Maku
oli lähes yhtä helteisen hehkuva
kuin tämä yllemme asettunut
valoilmiö. Täysin varmasti en voi
sanoa kumpi hehkuista tarjosi
lämpimimmät olosuhteet.

Teksti & Kuva: Maria

Makuelämys tarjosi jopa hetkellisen kuvitellun matkan turkkilaiseen basaariin, keskelle kuhisevia
katuja ja kojuja. Helteessä heh-

Vauhdikasta menoa Soihtumaljassa
Soihtumalja-kilpailuun osallistui
27 joukkuetta. Kilpailu saatiin
suorittaa aurinkoisessa ilmassa.
Vomppaharjulla tehdyn teoriakokeen jälkeen joukkueet suuntasivat tietä pitkin kohti leirialuetta.
Rastit oli sijoiteltu sikin sokin ympäri leirialuetta. Nopein aika voitti,
joten radalla nähtiin toinen toistaan vauhdikkaampia siirtymisiä.
Tehtävät olivat sopivan haastavia,
eikä nuorilta mennyt kauaa niiden
selvittämiseen. Kilpailun maali
sijaitsi palokärjen parkkipaikalla.

Rasteilla nuoret saivat eteensä
haastavia tehtäviä.

Teksti & Kuva: Tommi
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Junnu ja Jannu junnujen suosiossa
Hehku2017-leirillä on tuskin
ketään joka ei tunnistaisi maankuuluja paloautoveljeksiä. Kevytsammutusauto Junnu ja
kevytpelastusauto Jannu ovat
saapuneet tänne meidän iloksemme ajamaan keikkaa, auttamaan
koulutuksissa sekä muuten vaan
ihmeteltäviksi. Varsinkin lapset
ovat ottaneet heitä varten rakennetut autot täysin omikseen.
Vuonna 2015 valmistunut Junnu ja vuoden nuorempi Jannu
kiertävät noin sata palo- ja pelastusalan tapahtumaa vuodessa.
Hehku2017 on niille kolmas leiri
tänä kesänä. Paloautoveljesten
kohdalla voisi jo melkein puhua
ilmiöstä, onhan niiden Facebook-sivullakin huimat 2 106
tykkäystä ja Instagram-tilillä 210
seuraajaa. Eniten suosiosta
kertoo kuitenkin se, että Junnu
ja Jannu ovat leirillä olleet lähes
jatkuvasti nuorten piirittäminä.
Junnu ja Jannu on rakennettu
talkootyöllä ja sponsorikalustolla
palokuntanuoria varten. Lukemattomilla työtunneilla ja laadukkailla
työvälineillä kaksikosta on saatu
varsin toimiva kokoonpano niin
koulutuksiin kuin keikka-ajoonkin.

Junnu oli ennen Saku Rouvalin
ja Timo Tammiston käsiin päätymistään Skogby FBK:n kevytsammutusauto. Jannu puolestaan on
toiminut Yaran tehdaspalokunnan
kevytpelastusautona. Nykyään
veljekset kuuluvat Jokivarren
VPK:lle, joka sekin on kalustonsa
lailla kokonaan palokuntanuoria
varten perustettu.
Leirilehden toimitukseen on alkuviikosta kantautunut huhuja, että
paloautoveljeksiä olisikin kahden
sijasta kolme. Toisen tarinan
mukaan kyseessä olisi kaukainen
pikkuserkku. Saku Rouvali on
tavoitettu kommentoimaan asiaa
torstaina, mutta hän ei suostunut
ottamaan kantaa puolesta eikä
vastaan. Sen verran toimittaja sai
kuitenkin irti, että mahdollisessa
uudessa tulokkaassa olisi pyöriä
enemmän kuin neljä…
Lisää Junnusta ja Jannusta:
•
Facebook: Paloautot nimeltä
Junnu ja Jannu
•
Instagram: @paloautoveljekset
Teksti & Kuva: Lea

Junnu ja Jannu on rakennettu
palokuntanuoria varten
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Sauna paloi ja vene kaatui
henkilöt saunaseurueeseen. Kymmenkunta henkilöä on toimitettu
sairaalahoitoon. Paikalle oli hälytetty 3 pelastuslaitoksen yksikköä
sekä 4 sairaankuljetusyksikköä.

Rantasaunalla oli iltaa viettämässä lähes kymmenen hengen
porukka sen syttyessä palamaan.
Kolmen sisällä olleista henkilöistä
onnistui pelastautua omin voimin
ulos terassille. Leiripalokunnan
ripeän ja ansiokkaan toiminnan
ansiosta saatiin saunaan jäänyt
mieshenkilö pelastettua palavasta
saunasta. Saunapalon syttymissyy on vielä epäselvä.

Teksti & Kuva: Tommi

Saunapalon kanssa samaan aikaan rannan tuntumassa oli kaksi
henkilöä veden varassa veneen
kaaduttua toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vielä ei osattu sanoa kuuluivatko veneessä olleet

KT ja OT mittelivät vaihteeksi pallosodassa

Roskat kuuluvat roskikseen!
Leiriorganisaatio on havainnut
osan roskista syystä tai toisesta päätyneen roskiksen sijasta
ympäristöön. Alueen yleisen
siisteyden kannalta olisi erittäin
suotavaa huolehtia jätteet niille
varattuun paikkaan. Kaikki leirialueella kulkevat henkilöt voivat

omatoimisesti myös noukkia
maassa olevat roskat ylös, ja
viedä ne lähimpään roskikseen.
Tämä helpottaa ja nopeuttaa leirin loppusiivousta huomattavasti.
Teksti: Tommi

Iskureploja discoon
Leirilehti ei takaa repliikkejen
toimivuutta!
•
•
•
•

Hei! Saisinko sun numeron
kun olen hukannut omani...
Mun etsintätehtävä päätty
just. Löysin sut!
Sä olet kyllä hehkuva ilmes
tys!
Osaatsä tanssii? Hyvä, en
mäkään! Joko mennään?

•
•
•
•
•
•
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Hei Päivänsäde! Olisinks mä
Menninkäinen?
Missä sä oot, mä oon diskos!
Mennäänks Vompalle vai
megadiskoon?
Voisinks mä olla syypää sun
hymyyn?
Tää on paras leiridise missä
mä oon ikinä ollu koska mä
löysin sut!
Tuu diseen, jäät koukkuun!

TERVEISET
Hiekka leirillä huollossa toimineet palaveri
perjantaina
HVPK:n naiset toivottaa keittiön pojille
Aurinkoista loppu leiripäiviä :)
Helmi, Kerttu ja Daniel you
Rock!

Terkkuja kaikille
ja lisää munkkeja
(nami)

Tasokurssi 2:n kurssinjohtajalle terkkuja oot ihan paras
Ihanalle Janikalle kiitos rakkaushetkistä ja superfantsua
loppu leiriä
-T
Mun oma Ville,
Rakastan sua järjettömästi!!!
Pusuja️ <3
T. Karoliina

Terveisiä intsagram
käyttäjältä

Hyvä ventelä kyl
te voitatte kaiken:)

A message from IR-JeSus to all his disciples: be faithful and all your sins will be
forgiven. Peace be upon you.

Päivän eka kysymys oli mistä ja koska pääsee kalaan!
Hei ihanaakin ihanampi Järjestelytoimisto. Ootte
ihan huippuporukkaa Teidän
ansiosta leirikokemus parani
huomattavasti, ja vuosaari
kiittää vuolaasti avusta. ISO
kiitos siis
ps. terkut turvan poitsuille:D

Terkkuja Äidille
t.Ida.A Tammari

Hei Mollukkaiseni, kiva nukkuu sun
vieressä!
Terkuja kanttiinille. (mahtavat
jätskit) Joku
Ankkalampi ensileirille kiitos
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terveiset
Hyvää leiriä kaikille Tammisalon junnuille ja varkuille! <3

Terveisiä Nummelan Porukalle! <3

Terveisiä Immendingenin
tyypeille! Älkää liikaa heitelkö
käpyjä! Gübelspritze!

Moi! Videomies voisi tulla
keittiölle noin 17.45 aikaan ottaa
videoo munkkihommista.
T.Munkkimestari.

Leirilehden terveiset-osioon:
Terkut Ansku-Banskulle Veikkolan VPK:n telttaan :) Oli mukava
nähdä vierailupäivänä. Pidähän
komento hyppysissä :D T. Äippä

Muijjat! Tänään pidetään
omaa kivaa! Ja pari kokousta.
T:Muzzi
EA <3 JT

Ihanalle OT:n Ellalle ällösöpöä kuherruskuukautta
Hali&pusu-terveisin aviomiehesi

Mukava vierailupäivä ja ruoka oli hyvää.
- Arto 4v.
Virkkalan Vpk:n Jere P:lle hauskaa loppu leiriä! Lauantaina nähdään &lt;3 t. Pikkuveli ja muut

Ventelä on parempi ku Virkkala
Raxut onnittelut ITSELLENI t:Sinä
SUPERIHANALLE TANIALLE mahtavan hienoa
synttäripäivää ja mieltsin paljon onnea! <3 <3 <3
-Teemu
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tehtävät
postikortti
kotiin/kaverille/mummille/kummille…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosiaalinen media on mahdollistanut hauskojen leirikokemusten
jakamisen lähestulkoon reaaliajassa –
ainakin mikäli tilin omistaja on muistanut pistäytyä silloin tällöin
lataamossa. Ennen Instagramia ja Twitteriä
tiedon kulku oli hieman hitaampaa, mutta viestin saaminen sitäkin
hauskempaa. Postikortin saaminen
kaverilta tai sukulaiselta ilahduttaa varmasti vieläkin. Mutta mitä
siihen korttiin kirjoittaisi?
Tämän kortin viesti on kirjoitettu jo lähes valmiiksi, muutamaa kohtaa lukuun ottamatta. Keksi alla olevan
vihjelistan perusteella sanoja ja lisää ne lopuksi viestisi tyhjiin aukkoihin (älä unohda taivutusta). Leirilehti
suosittelee etsimään kaverin tehtävään, tai vähintäänkin olemaan
vilkuilematta kortin tekstiä etukäteen!
1.adjektiivi
2. verbi
3.verbi
4.substantiivi
5.nimi
6. verbi
7.adjektiivi
8.substantiivi
9.adjektiivi
10.verbi
11.tapahtuma
12.adjektiivi
13.nimesi
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Toimihenkilökurssilaisten mietteitä
Toimihenkilökurssin kautta pääsin
tutustumaan Tiedotustoimiston
töihin. Oli mahtavaa nähdä miten
leirilehden jutut syntyvät ja kuinka
paljon tiedotuksen porukka tekee
töitä leirin eteen. Tiedotuksessa
oli paljon mukavaa ja erilaista
tekemistä. Sain paljon hyviä
vinkkejä kuinka metsästää juttuja
lehteen ja mitä kaikkea kannattaa
muistaa. Erityisesti vierailupäivä
oli kiireinen ja täynnä puuhaa,
mutta selvensi todella millaista
tiedotus oikeasti on. Loppuviikosta olin keittiössä ja pääsin tutustumaan sen arkeen, joka vastasi
aikalailla odotuksia. Taukoja oli
ruokailujen välissä ja valmistelut etenivät pikku hiljaa. Kaiken
kaikkiaan on ollut positiivinen
kokemus!
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