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Kanttiinin varastoja täydennettiin

JT:n varasuunnitelmaa ei tarvittu

Koulutuksessa opitaan tarpeellisia taitoja

Leirilehti sattui sopivasti paikal-
le kun kanttiiniin tuotiin kipeästi 
kaivattua täydennystä. Toimittaja 
meni laskuissa sekaisin 16. herk-
kurullakon jälkeen, eikä herkut 
kuljettanut kuorma-auto ollut siinä 
vaiheessa lähellekään tyhjä. Nyt 
kanttiinissa riittää naposteltavaa 
taas hetkeksi!

Teksti & kuva: Tommi

Tasokurssi 2:sen kurssilaiset 
kokoontuivat lippukentän reunalle 
kuuntelemaan ensiavun teoriatun-
tia. Tunnilla käytiin läpi erilaisia 
palovammoja ja niiden hoitoa. 
Palovammat jaetaan vakavuuden 
perusteella kolmeen luokkaan. 
1-aste on lievin ja niihin riittää 
yleensä pelkkä kylmä vesi tai 
muu kylmähoito. 3-asteen palo-
vammat vaativat aina lääkäriin 
menon.

Teksti & Kuva: Johanna
 (toimihenkilökurssi)

Järjestelytoimisto päätti aamupa-
laverissaan että tänä vierailupäi-
vänä ei sade sotke suunnitelmia. 
Näinpä he ryhtyivät suunnittele-
maan ja toteuttamaan kattora-
kennelmaa leirialueen ylle. Katon 
rakentaminen ehdittiin aloittaa

Kanttiinin huolestuttavaa vauhtia 
tyhjenneet herkkuvarastot saivat 
täydennystä keskiviikkona.

Taku2 kuunteli luentoa palovam-
moista

JT suunnitteli rakentavansa leiril-
le katon sateensuojaksi
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Palokuntanuoret ryhtyivät välit-
tömiin toimenpiteisiin kalakannan 
hyvinvoinnin takaamiseksi

Vähä-Taruksen vedenpinta on 
päässyt laskemaan huolestut-
tavan alhaiseksi. Padasjoen 
kaupunki on hälyttänyt palokunta-
nuoret apuun, jotta vedenkorkeus 
saataisiin nostettua vähintäänkin 
normaalille tasolle. Toimenpiteellä 
taataan muun muassa kalakan-
nan hyvinvointi, sekä ensi vuoden 
kalastuskilpailut.

Teksti & Kuva: Tommi

kanttiinin seinän kohdalta, mutta 
projekti lopetettiin nopeasti tur-
hana auringon alkaessa paistaa 
kirkkaansiniseltä taivaalta.

Teksti & Kuva: Tommi

Palokuntanuoret työssä luonnon hyväksi

lisää ruokaa leiriläisille
Leirilehti havaitsi Palokärjenmäel-
lä sijaitsevasta toimistostaan ruo-
kalan muonavarastojen saavan
täydennystä. Ruoka on maistunut 
leiriläisille hyvin, ja varastot ovat 
tyhjentyneet oletettuakin nopeam-
min. Hyvä ruokahalu on kuitenkin 
vain hyvä asia, sillä se ennalta-
ehkäisee liikaa karkin syömistä ja 
siitä seuraavaa pahaa oloa. 
Keittiön täydennyskuorman sisäl-
tö jäi toistaiseksi mysteeriksi, ole-
tettavasti kuitenkin jotain hyvää.

Teksti & Kuva: Johanna
(toimihenkilökurssi)

Keittiön uhkaavasti tyhjentyneet 
varastot saivat täydennystä 
keskiviikkona
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Leirifiilistä

Robinin auto-onnettomuudessa

Padasjoen keikka peruuntui

Jan Korhonen Vaaralan VPK:sta kertoi että leirillä on hyvä pössis. Kou-
lutukset rulettaa ja vapaalla on nastaa. Lataamon kännykänlataus hyvä 
juttu. OT:n ohjelmat testataan tänä iltana. ”Leirifiilis on täydet 5, mitä 
muutakaan se voisi olla” sanoo Jan hymy huulilla.

Teinien idoli laulajatähti Robinin 
ohjaama henkilöauto ajautui nok-
kakolariin kuorma-auton kanssa
keskiviikkona iltapäivällä. Laula-
jaa irrotettiin kuljettajan paikalta 
toista tuntia. Koko irrotusoperaa-
tion ajan tajuissaan ollut Robin 
toimitettiin sairaalaan kriittisessä 
tilassa.

Robinin ohjaaman ajoneuvon ta-
kakontista irrotettiin nuori vaalea 
kaunotar, jolla oli erään palomie-
hen mukaan runsaasti haavoja ja 
ruhjeita sekä roiskeita kasvoilla. 
Toisen paikalta tavoitetun pelas-
tajan mukaan nainen olisi ollut 
kidnapattuna takakontissa. Kum-
mankaan kyydissä olleen osalta 
ei ole selvää varmuutta,
olivatko he jonkin aineen vaiku-
tuksen alaisia. Päihteiden osuutta 
onnettomuuteen ei kuitenkaan ole
suoraan kielletty. Paloesimies 
Tuomas Nuutisen mukaan kaikki 
osalliset on toimitettu sairaalaan
jatkotutkimuksiin. 

Leirilehti ei ole tavoittanut Robinia 
kysyäkseen häneltä kommenttia 
asiaan.

Teksti & Kuva: Tommi

Robinin Padasjoen keikka on 
peruttu tähden jouduttua auto 
onnettomuuteen
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Ohjeita hätänumeroon soittamista varten

Kouluttajat mittelivät suuressa sikailussa

Tiiviskurssilaiset opettelivat 
tänään kuinka toimia hätänume-
roon soittaessa. Ohjeistus oli niin 
hyvä että leirilehti päätti jakaa 
sen varmuuden vuoksi muullekin 
leirikansalle.

• Kun soitat hätänumeroon 
kerro: Kuka olet?

• Mitä on tapahtunut?
• Missä on tapahtunut?

Hätäkeskuksella on myös ole-
massa oma 112-sovellus, jonka 
soisi löytyvän joka puhelimesta. 

Tämän sovelluksen avulla hä-
täkeskus pystyy paikantamaan 
sinut heti, vaikket itse tarkkaan 
tietäisi missä olet.

Teksti & Kuva: Johanna
(toimihenkilökurssi)

Kouluttajien suuri sikailu on leikki-
mielinen kilpailu jossa kurssikou-
luttajat pääsevät eräänlaiselle
tehtäväradalle tekemään heille 
suunnattuja rasteja. Useimmiten 
kouluttajat ovat pukeutuneet has-
sun hauskasti ja aiheuttaakseen 
katsojissaan hilpeyttä. Seasta 
löytyy niin eläimiä kuin kaikennä-
köisiä jätesäkki- ja ilmapalloviri-
tyksiäkin.

Suuri sikailu on järjestetään joka 
toinen vuosi, ja tämän vuotinen oli 
järjestyksessään kolmas.

Tällä kertaa radalta löytyi viisi 
erilaista pistettä.

Gourmet Chef ruoka-annos, joka 
tarjosi kilpailijalle eräänlaisen ma-
kunautinnon. Se, mitä kilpailijat
pisteellä kupista suuhunsa kaa-
toivat, saattoi olla juuri sellainen 
makuelämys, josta me emme 
välttämättä halua tietää sen 
enempää.

Liitinviesti taisi olla tehtävistä 
helpoin ja kaikille tutuin rasti. Sen 
tekeminen sujui kaikilta nopeasti
ja mallikkaasti.

Hernepussin heitto jalkovälistä 
näytti olevan hauskaa ja haasta-
vaa. Tehtävässä yritettiin saada
hernepussin suunta kulkemaan 

Tikulaiset kertaamassa hätäpuhe-
lun soittamista
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Leirilehti maistaa: Hernekeitto

jalkojen välistä heittämällä, kaar-
taen selän ja pään yli eteenpäin
tiettyyn pisteeseen asti. Rastilla 
yleisökin innostui kannustamaan 
suosikkijoukkuettaan kovaääni-
sesti hurraten.

Karhukävely, laji jonka kaikki 
kävelemäänkin opettelevat lapset 
taitavat. Tässä kilpailussa siihen 
oli annettu pieni lisä kun alkukurs-
silaiset tulittivat possukarsinan 
näköisellä alueella kilpailijoita lan-
taa muistuttavilla märillä paakuil-
la. Liekö haju oli sitten sen mu-
kaista? Se selvinnee seuraavien
leiripäivien aikana.

Viimeiselle pisteelle saavuttaessa 
vastassa oli ensin kylmää kyytiä 
jääkylmän suihkun kautta, josta
kilpailijan oli pinkaistava läpi pik-
kupulahdukselle lampeen.

Kokonaisuudessaan kilpailu tuntui 
olevan hyvällä hengellä ja huu-
morilla toteutettu kokonaisuus, 
josta sekä kilpailijat että katsojat 
pitivät. Hymy oli herkässä ja nau-
rukin raikasi kilpailun aikana.
Sikailua kerrakseen karsinoineen 
kaikkineen!

Teksti Maria
Kuvat Tommi

Tänään meille tarjoiltiin ruokalan 
mäellä iloisen keittiönväen toi-
mesta jo antiikin aikaista lounas-
ta, hernekeittoa. Tämä kuuluisa 
ruokalaji on mainittuna myös 
Aristofaneen komediassa Linnut.

Kreikkalaiset ja roomalaiset vilje-
livät herneitä jo 500-400 eaa. Jo 
tuona aikana hernekeittoa myytiin 
Ateenan kaduilla.

Tällä entisaikojen herkulla on 
helppo jatkaa niin jännittävään 
vierailupäivään. Pikantin lisämaun
keitolle antoi siihen sopiva si-
nappisuus ja tällä kertaa aterian 
kruunasi kanttiinista kaapattu 
kuuluisuus, leirimunkki.

Hehkuttaminenhan käy siis täysin 
sydämiimme näistä tarjottavista, 
leirin jo ollessa puolessa välissä. 
Kiitos siis sinne aristokraattisel-
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le kukkulalle jonka väki meidät 
toimeliaat palokuntalaiset kylläisi-
nä pitävää.

Teksti & Kuva: Maria

Sankoruiskun käyttö on nuorilla hyvin hallussa
Sankoruiskun SM-kilpailukar-
sinnat käytiin vierailupäivänä 
aurinkoisessa säässä. Joukku-
eet suorittivat kukin vuorollaan 
haastavan nelirastisen radan, 
eikä kastumiselta vältytty. Vaikein 
tehtävä oli selkeästi viimeinen 
rasti, jossa yhden kolmihenkisen 
joukkueen jäsenistä piti kaataa 
keilat ainoastaan tovereidensa 
ohjeistuksen avulla sermin peit-
täessä näkyvyyden.

Kilpailu oli suorastaan hämmäs-
tyttävän tasainen, eikä voittajaa 
voi todellakaan pelkän suoritusten
katsomisen perusteella sanoa. 
Karsintakilpailun tarkoituksena 
on ratkaista sekä Helpe:lle että 
UPL:lälle edustaja ensivuoden 
Lohtajan suurleirillä järjestettäviin 
SM-kilpailuihin. Tämänpäiväisen 
perusteella näyttää siltä että ket-
kä sinne ikinä pääsevätkään voi 
sankoruiskun suomenmestaruus 
hyvinkin tulla seuraavaksi jom-
mallekummalle Hehku2017-leirin 
järjestäjistä. 

Karsintakilpailun tulokset julkais-
taan leirin päättäjäisissä.

Teksti & Kuva: Lea

Kilpailurastit olivat perinteiseen 
tapaan haastavia
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Hätänumero on 112, hiiohoi!
Lastenshow Ruisku ja Kalle esiin-
tyi keskiviikkona leiriläisille ja hei-
dän vanhemmilleen. Palomestarin 
ja Kesäpojan esityksen tarkoitus 
on valistaa lapsia innostavalla 
tavalla tärkeistä asioista, kuten 
hätänumerosta ja palovaroitti-
men olemassaolon tärkeydestä. 
Kaksikko levittää myös yhteistyön 
sanomaa; ketään ei jätetä poru-
kasta, ketään ei kiusata.

Show:n takaa löytyy Palomestari 
Ruisku ja Kesämies Kalle- nimi-
nen duo. Palomestari Ruisku, tu-
tummin pelkkä Ruisku on vuonna 
1980 alkaneen palokuntauransa 
aikana kaiken ja vähän enem-
mänkin nähnyt ja kokenut konka-
ripalomestari Palojärven kylästä. 
Kesämies Kalle on edellisen 
innokas, viime lukukaudella palo-
mieskoulun aloittanut veljenpoika. 
Kalle on päässyt Palojärven palo-
asemalle kesämieheksi, ja haluaa 
ehdottomasti todistaa sedälleen 
olevansa tulevaisuuden palomies-
lupaus. Aina kaikki ei tosin mene 
niin kuin pitäisi…

Lapsille esiintymisen Ruisku ja 
Kalle aloittivat, koska halusivat 
innokkaina palokuntalaisina jakaa
turvallisuusvalistusta nuorem-
milleen molemmille osapuolille 
mieluisalla tavalla. Kappaleensa 
he ovat sekä sanoittaneet että 

säveltäneet itse. Kalle on pari-
valjakon aloitteleva ”dj-mestari”, 
joka hoitaa keikoilla taustamusii-
kit kuntoon. Ruisku puolestaan 
valvoo Kallen suoriutumista 
tehtävässään, aivan kuten kotipa-
lokunnassakin. Lavalla vierailee 
epäsäännöllisen säännöllisesti 
myös vierailevia tähtiä kuten
vanhemmiten kiltiksi pehmennyt 
Kapteeni Koukku ja eräällä met-
säpalokeikalla Kallen ja Ruiskun 
kanssa ystävystynyt metsänpeik-
ko Ärri-Purri. ”Keikkoja meillä on 
kesän aikana suunnilleen yhtä 
paljon kuin Tuusulan VPK:lla hä-
lytyksiä” veisteli Ruisku.

Kaksikko oli Hehku2017-lavalla 
kuin paloasemallaan, ja yleisö-
kin nautti esityksestä. Innostava 
jumppatuokio sai puoli leiriä 
liikkumaan mukana. Jälkeenpäin 
Ruisku ja Kalle kertoivat tämän 
olleen heidän ensimmäinen esiin-
tymisensä palokuntaleirillä – mut-
tei toivottavasti viimeinen! Hehku 
2017 teki vieraisiinsa suuren 
vaikutuksen, ja varsinkin harjoi-
tusten taso sai parilta kiitosta. Lei-
riterveisiä kysyttäessä Ruiskulla 
ja Kallella ei kauaa miettimiseen 
mennyt. ”Auta aina heikompaas!” 
oli palojärveläisten viesti hehku-
laisille.
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Ketkä?

o Palomestari Ruisku eli Pasi 
Hailio alias Tony Montana

o Kesämies Kalle eli Nicklas 
Grönholm

Mitä?

o Lasten musiikkishow, jonka 
tarkoituksena on viihteen lisäksi 
myös valistaa lapsia turvallisuus-
asioista

Mistä heidät löytää?

o Netistä: www.ruiskujakalle.com

o Facebookista: Ruisku ja Kalle

o Instagramista: @ruiskujakalle-
lastenshow

Teksti & Kuvat: Lea

Shown konsepti on opettaa lapsil-
le turvallisuusasioita hauskasti

Ruiskun ja Kallen keikka oli yleisö-
menestys!
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Vierailijoiden leirifiiliksiä
•  Hienot järjestelyt

•  Mukavaa ja monipuolista 
toimintaa nuorille

•  Hyvä henki teillä täällä leirillä

•  Paljon olemme somessa 
seuranneet teitä

•  Makkarajono oli pitkä

•  Kanttiinissa oli hieman ah-
dasta

•  Kiva seurata somen kautta 
nuorten toimintaa

Aurinkoinen vierailupäivä keräsi noin 630 kävijää
Vierailupäivän aamu valkeni sa-
teisissa merkeissä. Järjestelytoi-
misto varautui kosteaan päivään
rakentamalla sadekatoksia, vaik-
ka ilma alkoi vähitellen kirkastu-
maan aamupäivän myötä. 
Makkarateltan valmistuttua oltiin-
kin jo valmiina vieraiden vastaan-
ottoon.

Vieraiden tasaisen virran lipuessa 
pitkin lippukentän viertä kohta 
parkkialuetta aurinko paistoi jo
pilvettömältä taivaalta. Päivän 
ohjelmaan vierailla kuului nuorten 
koulutusten seuraamista, ja sen 
jälkeen OT:n erilaisia toimintapis-
teitä ja rasteja. Ruisku ja Kalle 
kävivät heittämässä keikan ja 
nuoret mittelivät Sankoruiskun 
SM-kisapaikoista. Aika ajoin 
kuului hälytysajoneuvojen ääniä, 
tulitaistelijoiden leiripalokunnan 
suorittaessa erinäisiä hälytysteh-

täviä ensiavun jatkokurssi apu-
naan.
Lippukentällä leijaili makkaran 
tuoksu. Sekä paistopisteellä 
että kanttiinissa oli jatkuva jono. 
Iltapäivä vaihtui päivällisen mer-
keissä iltaan, jolloin järjestettiin 
kouluttajien suuri sikailu. Vie-
railupäivän päättyessä mukaan 
alueella oli käynyt noin 630 
henkeä.

Toimittajan kirjoittaessa tätä 
juttua kännykällä eräs palokunta-
nuori tulee kysymään ”oletko joku
KännykkäZombi kun olet jo jon-
kun aikaa ollut vaan kännykällä”. 
Näinpä lopetan kirjoittamisen 
vierailupäivästä ja keskityn näihin 
kaikkein tärkeimpiin, meidän palo-
kuntanuoriin.

Teksti: Tommi
Kuvat: Tommi ja Lea
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TEHTÄVÄT
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Taku4 on harjoittelemassa perusselvityksiä. Osaatko sinä vihjeiden 
perusteella ratkaista, millaisella kokoonpanolla yksikkö on liikkeellä?

nuorten paikat yksikössä

Vastaus eiliseen arvoitukseen on M (kirjain). T. Petra ”AKU2”



15

OT:n päivän kisat
Pyörätuoli Race
 
Varhaisnuoret:
Paulus Jumpponen, Espoon VPK 19,03 sek.
Miko Halttunen, Sökö FBK   23,47 sek.
Cristian Villanen, Haagan VPK  26,37 sek.
 
Nuoret 10 – 13 v:
Kasperi Luoto, Vaaralan VPK  14,78 sek.
Valtteri Karmavuo, Vihdin VPK  16,44 sek.
Aaro Simanainen, Veikkolan VPK 17,00 sek.
 
Nuoret 14 – 17 v:
Kristian Ojala, Paloniemen VPK  13,81 sek.
Julian Martini, IR    14,37 sek.
Michael Döbler, IR    17,00 sek.
 
Toimihenkilöt:
Veikko Heikkinen, Sammatin VPK 10,82 sek.
OT:n Ella     15,41 sek.
Ville Karmavuo, Vihdin VPK  15,65 sek.
 
Vierailijat:
Pekka Koivisto    22,32 sek.
Mika Sundström    23,21 sek.
Jere Korhonen    26,19 sek.
 
Tutka
 
Varhaisnuoret:
Paulus Jumpponen, Espoon VPK 75 km/h
Miko Hatunen, Sökö FBK   59 km/h
Ville Klemetti, Laajasalon VPK  51 km/h
 
Nuoret 10 – 13 v:
Kari Lahti, Kellokosken VPK  71 km/h
Jouka Heikkinen, Perttulan VPK  69 km/h
Nico Ahonen, Hyvinkään VPK  61 km/h
Aaro Simanainen, Veikkolan VPK 61 km/h
 
Nuoret 14 – 17 v:
Niilo Maskonen, Kellokosken VPK 100 km/h
 
Toimihenkilöt:
Hege Kauppinen    81 km/h
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Mikko Reuna     67 km/h
OT:n Annika     45 km/h
 
Vierailijat:
Petri Siimes     59 km/h
Atte Siimes     54 km/h
Roni Andersson      46 km/h
 
Fillari pullinki
 
Varhaisnuoret:
Ville Klementti, Laajasalon VPK   10,20 m
 
Nuoret 10 – 13 v:
Pietari Lamminkari, Tammisalon VPK  13,60 m
Olivia Tikkanen, Hyvinkään VPK   12,50 m
Sauli Viskari, Hyvinkään VPK   12,50 m
 
Nuoret 14 – 17 v:
Eeli Nieminen, Asolan VPK   17,20 m
Kristian Ojala, Paloniemen VPK   15,10 m
Elias Virtanen, Hyvinkään VPK   14,90 m
 
Toimihenkilöt:
Paul Wolf, Kauklahden VPK   18,30 m
Marcel Mink, IR     17,90 m
Ville Karmavuo, Vihdin VPK   15,50 m
 
Korikiipeily
 
Varhaisnuoret:
Ilona Aho, Ventelän VPK    18 koria
Kristian Villanen, Haagan VPK   17 koria
Inka Levänen, Ventelän VPK   9 koria
 
Nuoret 10 – 13 v:
Urho Karvonen, Pitkäjärven VPK   22 koria
Miro Lisko, Ventelän VPK    19 koria
Lukas Walder, Kauklahden VPK   16 koria
Hanna Uusitalo, Korson VPK   16 koria
Pietari Lamminkari, Tammisalon VPK  16 koria
 
Nuoret 14 – 17 v:
Elsa Kattainen, Puistolan VPK   13 koria
Roope Niemi, Asolan VPK    12 koria
Leevi Nikula, Asolan VPK    11 koria
Enna Orr, Vantaan VPK    11 koria 
Sankoruiskun SM-karsinnan tulokset julkistetaan päättäjäisissä.


