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KEITTIÖ TARJOAA...

LEIRILEHTI SOME

Annika Johanna Varpiola, Kauklahden VPK, 25 V.
Tom Leitsaro, Puistolan VPK, 25 V.
Ingo Mink, Immendingen, 18 V.
Nooa Halme, Rajakylän VPK, 4 V.

Jaakko, Jaakob, Jimi, Jaakoppi

WHATSAPP/TEKSTIVIESTIT
SÄHKÖPOSTI
POSTI

GALLERIA
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
PÄÄTOIMITTAJA
TOIMITTAJAT
KANNEN KUVA
TAITTO JA JULKAISU
PAINO
JULKAISIJA

041 492 4330
hehkulehti2017@gmail.com
Infoteltta (teltan aukioloaikoi-
na)
http://bit.ly/2vxAMhF
Eija
Lea
Lea, Tommi
xxx
Kalle
Padasjoen kirjapaino
Hehku 2017 leiri

Iltapala (ti): Jogurtti, rieska
Aamupala (ke): Neljänviljanpuuro, 
sämpylä 

Lounas (ke): Hernekeitto, ohukai-
set
Päivällinen (ke): Lasagnette, 
salaatti

/hehku2017/

/hehku2017/

http://bit.ly/2uo3ill

SYNTTÄRIT

NIMPPARIT

SÄÄ



Nyt SINULLA on hehkuvan hieno tilaisuus vaikuttaa siihen, mitä musiikkia 
leirialueen kaiuttimista kuuluu!

Toimita oma ehdotuksesi soittolistan sisällöstä Turvan kopille ja höristä 
korviasi. Suosikkibiisisi saattaa kuulua minä hetkenä hyvänsä!
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Leirialueella vallitsee rauha. 
Suurin osa teltoista on hiljentynyt. 
Kauempaa kuuluu vielä joku-
nen kävelevä askelpari. Jostain 
kantautuu kikatusta ja naurun 
ääniä. Vierustoveritkin juttelevat 
samassa teltassa. Sunnuntaipäi-
vä on ollut tapahtumarikas ja jopa 
väsyttävä. Aurinko paistoi koko 
päivän etkä ehkä muistanut juoda 
tarpeeksi, eikä ruokakaan ollut 
samaa kuin kotona.

Monet ajatukset pyörivät mieles-
sä ja sitten teltan ulkopuolelta 
kuuluu kouluttajien ääniä, jotka 
kehottavat nukkumaan. Mutta jos 
ei saa unenpäästä kiinni? Tämän 
päivän asiat pyörivät mielessä, 
huomisen asiat jännittävät. Eikä 
oikein malta rauhoittuakaan, saati 
laittaa silmiä kiinni ja nukahtaa.

Kaikki äänet ulkoa kuuluvat todel-
la kovina. Jossain surisee moot-
tori, jossain paukahtaa roskiksen 
kansi, jossain kulkee polkupyörä. 
Ääniä, joita kuulet joka päivä 
koko ajan. Mutta kun väsyttää ja 
kaikki muut on hiljentynyt, nämä 
äänet kuulostavat todella oudoilta 
ja kovilta. Mielikuvituksen lau-
katessa ne saavat aivan uuden 
muodon.

Lopulta nukahdat. Aamulla herä-
tessäsi uuden aamun tunnusmu-
siikkiin huomaat kaiken olevan 
kuten illalla mennessäsi nukku-
maan. Aamupesun jälkeen kuljet 
kohti aamupalaa ja ensimmäistä 
leiripäivää... Tästä tulee mahtava 
viikko!

Teksti: Tommi

ensimmäinen yö

Biisitoiveita ja toivebiisejä!
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Leiri on täynnä mahtavia hetkiä 
- etenkin palokuntanuorten leiri. 
Näitä hetkiä tulee usein ikuistet-
tua puhelimen muistiin kuvina. 
Osallistu leirin kuvakilpailuun ja 
voita mahtavia palkintoja! Jo-
kaisena päivänä palkitaan yksi 
voittajakuva.

Toimi näin:
• Ota kuva leiriltä sinulle mieleen-
painuvasta hetkestä, joka jollakin 
lailla liittyy palokuntaan
• Jaa oma leirikuvasi Instagramis-
sa ja varusta se häsäreillä #helpe 
#Hehku2017 ja #parastapalokun-
nassa
• Voit halutessasi osallistua use-
ammalla kuvalla

Päivän voittajakuvan päättää
HELPE:n Somenuorten tiimi joka 
päivä klo 19 mennessä. Voitta-
jaan ollaan yhteydessä henkilö-
kohtaisesti.

Päiväkotilaiset pääsivät tutustu-
maan alkusammuttimiin ruokalan-
mäen sammutuspisteellä. Lähes 
tulevien sammuttajien kokoiset 
sammuttimet herättivät odotetusti 
suurta mielenkiintoa. Käytännön 
harjoitukseen päästäessä sam-
mutusyksikkö oli kasassa alta ai-
kayksikön. Tehtävänjako oli alusta 
saakka täysin selvä. Esimies 
lähti välittömästi tiedustelemaan 
ympäristöä ja ensimmäinen sam-
mutuspari yritti saada sammutinta 
toimintakuntoon palon taltuttami-
seksi. Teksti & Kuva: Tommi

leirikuvakisa

tulevaisuuden pelastajat
Sammuttimet herättivät suurta 
mielenkiintoa
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• Kilpaillaan Keskiviikkona 
15.30- 16.30 lippukentällä.

• Ilmoittautua voit heti Ot:n 
teltalle.

• Kilpailujoukkue koostuu kol-
mesta henkilöstä seuraavasti:

Joukkue koostuu kolmesta (3) 
palokuntanuoresta, jotka ovat 
samasta nuoriso-osastosta. Jouk-
kueenjäsenistä yksi saa täyttää 
enintään 12 vuotta, yksi enintään 
14 vuotta ja yksi enintään 17 
vuotta kilpailuvuonna. Vaadittaes-
sa nuorten tulee todistaa ikänsä. 
Ulkomaalaisjoukkueet voivat
halutessaan osallistua kilpailuun, 
mutta eivät voi saavuttaa SM-ar-
voa. Ulkomaalaisjoukkueiden
määrä on rajoitettu, enintään 
kaksi (2) joukkuetta osallistuvaa 
maata kohden.

• Varustus. Jokaisella jouk-
kueen jäsenellä tulee olla 
kypärä, saappaat ja käsineet. 
Varusteita on käytettävä kil-
pailusuorituksen aikana.

• Rata. Kilpailu sisältää kuusi 
(6) tehtävärastia, joista ras-
tit kaksi (2) ja neljä (4) ovat 
muuttuvia tehtäviä. Kaikkien 
tehtävien on liityttävä sanko-
ruiskun käyttöön ja veden siir-
toon välillisesti tai välittömästi.

• Kilpailukalusto on kaikille 
samanlainen.

• Kilpailun tarkoitus on kehittää 
palokuntanuorten sankoruis-
kun käsittelytaitoa, urheilu-
mieltä ja palokunta henkeä.

Kaikki kilpailemaan mukaan!

SANKOruiskun sm - kisat

ojankaivuun uudet mittasuhteet
Sunnuntai-iltana sääennuste ker-
toi pienten paikallisten sadekuuro-
jen mahdollisuudesta maanantai-
aamuna. Varmuuden välttämi-
seksi ja koska varautuminen 
pahimpaan on suotavaa, päättivät 
Asolan ja Rekolan VPK:n palo-
kuntalaiset yhteistoimin jakaa kipi-
nävuorojen sijaan koko yön ajaksi 
kaivuuvuorot. Ensimmäisen yön 

aikana kuuluneet epämääräiset 
äänet johtuivat todennäköisesti 
ojaprojektin etenemisestä.

Leirilehti kävi aamusta katsas-
tamassa alueen, muttei valitet-
tavasti löytänyt ketään jolta olisi 
kysynyt tarkempia tietoja synty-
neestä montusta. Liekö yöllinen 
kaivuu-urakka kaatanut vantaa-
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VPK:iden välisen yhteistyön 
tuloksena käsite ”kunnon oja” 
sai aivan uudet mittasuhteet

-laiset unten maille.

Näin ollen jäämme seuraamaan 
tilannetta ja sen kehittymistä leirivii-
kon aikana.

Teksti & Kuva: Tommi

Perinteinen Soihtumaljakilpailu 
käydään tänä vuonna torstaina 
27.6.2017 klo 18.30. Ilmoittautu-
minen tapahtuu ohjelmatoimiston 
välinevuokraamolla, alkaen nyt 
heti! Tarkemmat kilpailusäännöt 
löytyvät täältä: http://www.upl.fi/
nuorisotyo/kilpailusaannot

Mistä tässä kilpailussa on sitten 
kyse? ”Soihtumaljakisassa pitää 
olla nokkela, kekseliäs ja vikkelä 
juoksemaan. Kilpailulla pyritään 
kehittämään nuorten reagointiky-
kyä, kykyä hahmottaa annetun 
kirjallisen tai suullisen tehtävän 
määrittelemää toimeksiantoa 
tehokkaimmalla mahdollisella ta-
valla.” valottaa Ohjelmatoimiston 
päällikkö Jenkki Silvasti. Kaksi-
osainen kilpailu sisältää kymme-
nen teoriakysymystä ja viisi tehtä-
värastia, joista kilpailujoukkueen 
tulee suoriutua mahdollisimman 
nopeasti. Tehtävärastien välillä 
suunnistetaan joukkueille näy-
tettyjen valokuvien perusteella.  
Kysymykset voivat koskea mitä 
tahansa palo- ja pelastusalaan 

liittyvää asiaa, tai sitten jotakin 
ihan muuta hauskaa ja toiminnal-
lista tapahtumaa. ”Rasteilla olevat 
tehtävät tulee suorittaa annetun 
ohjeen mukaisesti. Kaikki se mitä 
ei erikseen kielletä on sallittua, 
kunhan tehtävän tavoite täyttyy. 
Aina ei tarvitse mennä sen vai-
keimman kautta!” kertoo Silvasti.

Kilpailuun osallistutaan kolmen 
hengen joukkueissa omaa pa-
lokuntaa edustaen. Joukkueen 
jäsenistä vain yksi saa olla 15–17 
vuotta täyttänyt palokuntanuori, 
muut 14 vuotta tai alle. Eri palo-
kunnista kootut joukkueet voivat 
osallistua kilpailuun ns. nollajouk-
kueena kilpailun ulkopuolella. 
Tämä tarkoittaa sitä, että joukku-
een jäsenet suorittavat täsmäl-
leen samat tehtävät kuin muutkin 
kilpailijat, mutteivät voi sijoittua 
kilpailussa.

Kilpailun voittaa se joukkue, jonka 
suoritusaika on nopein huomioi-
den sekä kirjallinen koe että käy-
tännön tehtävät. Palkintosijoille 

SOIHTUMALJA
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Leirilehden toimitus kävi testaa-
massa paljon puhutun, maail-
mallakin kehutun kanttiinin Le-
Hehku-piirakan lihasella pihvillä, 
juustolla sekä omavalinnaisella 
mausteseoksella. LeHehku-liha-
piirakan on suunnitellut Kanttiinin-
pitäjä Harri Könönen Rajakylän 
VPK:sta. Piirakkaan on haettu 
vivahteita Keski-Euroopasta, 
unohtamatta suomalaisuutta ja 
suomalaista käsityötä. Könösellä 
on mittava ura monipaikkaosaa-
jana, ja kokemusta on karttunut 
tälläkin saralla muutaman Mi-
chelinin tähden verran. ”Kuka 
niitä tähtiä laskee, tärkeintä että 
tuotteet maistuvat nuorille!” sa-
nailee Könönen tehden samalla 
kädet piirakassa takahuoneessa 
LeHehku-piirakoita tyydyttämään 
koko leirin tarpeet. ”Mutta onhan 
se mairittelevaa että
tämä Le Hehku-piirakka on saa-

nut kiinnostusta Saksaa myöten.” 
Toimitukselle tarjottiin myös mah-
dollisuutta saada 3,50€ maksava 
LeHehku-piirakka kaikilla maus-
teilla, mutta toimitus päätti ylei-
seen leirifiilikseen vedoten jättää 
mausteita myös muille.

Teksti & Kuva: Tommi

päässeille jaetaan henkilökohtai-
nen mitali sekä palokuntakohtai-
nen kunniakirja. Voittajajoukkue 
saa Soihtumalja-kiertopalkinnon 
vuodeksi palkintokaappiinsa. 
Soihtumaljan tulokset julkistetaan 
leirin päätöstilaisuudessa. 
Kaikki mukaan kilpailemaan!

Teksti: Juha

kansainvälinen herkku rantautui kanttiiniin
lehehku-piirakat viedään käsistä
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Padasjokea lähestyvän trooppi-
sen monsuunisateen uhan alla JT 
päätti siirtää Olohuoneen valmis-
tumista odottelevat kalusteet hur-
rikaanivarmaan sateensuojaan. 
Sohvien ja nojatuolien intialainen 
NupiNupin käsin parkittu pinnoi-
te on valitettavasti osoittautunut 
erittäin araksi äkillisille sään 
muutoksille. Kiitos JT:n kalusteet 
säästyivät kastumiselta ja Olkka-
ria päästiin rakentamaan ajallaan.

Teksti & Kuva: Tommi

Taku2-kurssi harjoitteli maanan-
taina työjohtoselvityksiä Vä-
hä-Taruksen rannalla. Selvitykset 
vedettiin vesirajaan sijoitetusta 
moottoriruiskusta, jonka käyt-
töä nuoret samalla harjoittelivat. 
Moottoriruiskun avulla järvivesi 
voidaan imeä imuletkua pitkin 
ylös ruiskulle, johtaa siitä suoraan 
jakoliittimelle josta sitä pystytään 
ohjaamaan sinne missä tarve 
ikinä onkaan. ”Tällä kertaa kurssi-
laiset kuitenkin ruiskuttavat veden
takaisin järveen, jottei koko 
Vähä-Tarus tyhjenisi harjoitusten 

aikana.” taku2-kurssin kouluttaja 
Oskari Tihinen Laajasalon VPK:s-
ta naurahtaa.

Teksti & Kuva: Tommi

Immendingen is a small commu-
nity in South-Germany nearby the 
“lake of Constance”. The munici-
pality of Immendingen consists 
of 5 subdivisions with a total of 

6.000 inhabitants. We live in a 
beautiful volcanic landscape on 
the edge of the famous Black 
Forest. Here you can do trekking, 
biking, fishing, skating, swimming 

JT:N ripeä toiminta pelasti leiriviikon

Hey, we´re the 13 guys from Immendingen!

Työjohtoselvitys moottoriruiskusta

JT ryhtyi välittömiin toimenpiteisiin 
sateen uhatessa kalusteita

Taku2 harjoitteli moottoriruiskun 
käyttöä Vähä-Taruksen rannalla
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 - or you just chill in the sun and 
enjoy the great nature. One of the 
most famous places of Immen-
dingen is the “Danubeswallowing” 
- the whole river Danube disap-
pears into the earth!

Currently, we have 14 youngsters 
aged 9 to 17 years in the youth 
fire brigade of Immendingen. 
We have exercise service on 
Wednesdays every other week, 
from spring to autumn. In addi-
tion to many activities, such as 
tent camps, summer grills and 
Christmas walks, we also have 
an annual 24-hour exercise - a 
whole day like the professional 
fire brigade.

We received the invitation to this 
camp in Padasjoki from Mal-
min VPK, our partner youth fire 
brigade. We live here together 
with them in their tent and have 
received much support from them 
- we’re very thankful and proud 
about it!

To be here, we have traveled over 
1.800 km - two flights and lots of 
car driving! We’re very happy to 
be here and we wish we will find 
many new friends from the camp 
and have a great time and gain 
experiences we never forget!

Leirin ensimmäinen lounas osoit-
tautui makuaistimuksia hiveleväk-
si kokemukseksi. Mikä olisikaan
ollut kalakeittoa sopivampi ateria 
leiriläisille, joiden viimeisen vuoro-
kauden kuumin puheenaihe on
ollut intohimoinen kalastus?

”Kalamiehiä” olisi leirillä tuntuman 
mukaan paikalla useampikin, jo-
ten lounas on varmasti kutkutellut 
kivasti useankin kitalakia. Ainakin 
täällä harmaan päivän aloituk-
sen piristys oli ihanan kirjava ja 
samettinen aistielämys. Tällainen 
helposti ongittava kalanautinto 
onkin mitä sopivin vaihtoehto 
myös meille vähemmän kalastus-

ta harrastaneille.

Poistuimme siis hymyissä suin ja 
kiitollisina tälläkin kertaa ruoka-
lanmäeltä. Hyvä keittiö!

Teksti & Kuva: Maria

Leirilehti maistaa: kalakeitto
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leirin magein kyltti
Palokuntien teltta-alueet ovat 
vähitellen saaneet kukin oman 
muotonsa. Joukosta erottuakseen 
jokainen on tuonut jotain oman-
laistaan. Palokuntien nimikyltte-
jäkin on vähintään yhtä monta 
erilaista kuin niiden omistajia.

Leirilehti kierteli maanantaina 
alueella etsimässä kaikista hie-

noimpia kylttejä. Voit äänestää 
omaa suosikkiasi joko What-
sApp-viestillä tai tekstarilla leiri-
lehden numeroon (041 492 4330). 
Voit myös lähettää kuvan omasta 
ehdotuksestasi, mikäli sinun 
palokuntasi leiristä löytyy vielä 
hienompi kyltti!
Teksti: Lea
Kuvat: Tommi ja Eija
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leiriläiset vierailivat vankilassa
Maanantai-iltana OT järjesti 
leiriläisille mahdollisuuden nähdä 
mitä tapahtuu, jos ei kunnioita 
leirisääntöjä. Sopivasti Padasjoen 
kaupungin rajalla sijaitsevassa 
Iso-Taruksen vankilassa viruu 
tälläkin hetkellä toinen toistaan 
hurjempia sääntöjen rikkojia men-
neiltä leirivuosilta. Eräs vankilan 
pahamaineisimmista asukeista on 
muutama vuosi takaperin kau-
hunväristyksiä ja unettomia öitä 
aiheuttanut ”Moottorisahapelle” 
Ludvig Hallstain. ”Siellä se Pelle 
on ja pysyy, tästä vankilasta ei 
pakoon pääse” toteaa ylivangin-
vartija Kauko Varma itsevarmana.

Synkissä vankilaselleissä ei 
juuri aktiviteetteja ole. Paatuneet 
rikkurit viettävät päivänsä poh-
tien, kannattiko todella näpistää 
karkkia kanttiinista tai jättää kädet 
pesemättä ruokailuun mentäes-
sä. Tiettävästi tältäkin leiriltä on 
jo jokunen epäonninen lukkojen 
taakse päätynyt.

Vierailu vankien luona vaikutti 
avanneen monen leiriläisen sil-
mät. Ankeat olot eivät oikeastaan 
ketään houkuttaneet, saatikka 
pisimmistä tuomioista kärsineiden 
nilkkoihin kahlitut häpeäkivet. Lei-
ritoimikunta toivookin tästä leiristä 
tulevan kokemuksen myötä histo-
rian kuuliaisin.

Teksti & Kuvat: Lea

Karuissa selleissä ei juuri muuta 
voi kuin miettiä tekosiaan

Nuoret jonottivat vankilavierai-
lulle sankoin joukoin

Eräs vankilan kuuluisimmista asukeista 
on pari vuotta sitten kauhistuttanut 
”Moottorisahapelle”
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Ohjelmatoimisto on tuottanut 
energian puhelimiensa lataami-
seen liike-energialla jo vuosia. 
Aiemman hamsteripyörän haasta-
va liikuteltavuus rajasi toiminnan 
tiukasti Vomppaharjulle, mutta 
nykyinen kuntopyörään kytketty 
malli on kaikkien iloksi kuljetet-
tavissa – ainakin jossain määrin. 
Siirrettävän latauslaitteen tuomat 
mahdollisuudet innoittivat OT:n 
esittämään Koulutustoimistolle 
tiukan leirihaasteen: Pystyttekö te 
samaan kuin me?

OT:n pyörälaturi on tällä hetkellä 
sijoitettuna Välinevuokraamon 
välittömään läheisyyteen. Sitä 
saa vapaasti käydä kokeilemassa 
ja ihmettelemässä. KT:n ei vie-
lä varmasti tiedetä vastanneen 
saamansa haasteeseen, mutta 
yksittäisiä havaintoja polkevista 
kurssinjohtajista on ollut.

Teksti: Lea

Voiko marssilaulu ”Oodi Ruokalalle Tahdon Vain Lihaa ja Perunaa” 
vaikuttaa jollain tavalla kanttiinin tarjontaan?

Joka päivä jotain uutta, klo 17.30-20.30!

Mahdollisuus voittaa hienoja palkintoja!

Tervetuloa!!

OT haastaa kt:n

ruokajonossa kuultua

pelejä ja leikkejä kentällä
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Maanantai-aamu alkoi koleassa säässä. 
TT-kurssi kunnioitti siitä huolimatta Leirileh-

den toimitusta

Munkkeja paisteltu keittiöllä ahkerasti  Ensim-
mäisen päivän satsi 201 kappaletta
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OT:N TULOKSET
Korikiipeily
Varhaisnuoret

1Julius Viik Malmin VPK 8
2Eetu Karttimo Malmin VPK 6

10-13v
1Luukas Holopainen Mäntsälän VPK 9
2Kiisa Salmi Pitkäjärven VPK 8
3Jimi Raitala Mäntsälän VPK 6
4Iida Asikainen Tammisalon VPK 5

Heittotutka
Varhaisnuoret

1Ville Klementti Laajasalon VPK 61km/h
2Miko Halttonen Sökö FBK 48km/h
3Roni Sjögren Malmin VPK 37km/h

10-13v
1Santeri Ruohonen Kauklahden VPK 83km/h
2Miro Österlund Malmin VPK 78km/h
3Oskar Konkari Sökö FBK 73km/h

14-17v
1Veli Hytönen Asolan VPK 107km/h
2Niilo Maskonen Kellokosken VPK 97km/h
2Matias Mäensivu Kellokosken VPK 97km/h

Toimarit
1Ville Karmavuo Vihdin VPK 85km/h
2Kasper Anttila Perttulan VPK 83km/h
3Joonas Mäkelä Kauklahden VPK 79km/h

Fillari Pulling
Varhaisnuoret

1Ville Klementti Laajasalon VPK 8,20m
2Roni Sjögren Malmin VPK 7,00m
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3Kerem Eren Pakinkylän VPK 4,40m
10-13v

1Tuukka Kolunsarka Vantaan VPK 12,60m
2Niilo Leino Mäntsälän VPK 12,50m
3Jonne Hietala Vihdin VPK 11,30m

14-17v
1Jesse Oinonen Hyvinkään VPK 16,20m
2Eeli Nieminen Asolan VPK 14,60m
2Simon Schenning International Rescue 14,60m

Toimari
1Kristian Holmström Tuusulan VPK 20,50m
2Ville Karmavuo Vihdin VPK 15,30m
2Mikko ja Nooa 

Malmberg Rajakylän VPK 15,30m

leirifiilis barometri
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Terkut ihkuille Turvan pojille ja 
iso kiitos hyvästä hierontapalve-
lusta!  Terv. Salainen ihailijaterveiset virkkalan vpk

ODA

Leirin vara päälliköl-
le rakkaita terkkuja ja 
mukavaa loppu leiriä  
terkuin J

Jaanalle halit ja terkut 
minulta.

Muistahan aurinkovoide..

Terveisiä kotioloihin T:Oona.S.

Janinat on best!:)

TERVE ISET

TEHTÄVÄT

sokkelot
Leiripaloauto Hehkun konemies tarvitsee apua keikalle navigoinnissa! 
Osaatko sinä ohjata Hehkun sokkeloiden läpi?


