Heissulivei kaverit!
Uusi päivä alkaa, tänään on luvassa paljon
kaikkea jännää joten olkaapa reippaita ja
osallistukaa ☺
Tässä Tulimyllysanomien tuorein painos, se
on tässä, olkaatten hyvät. Tarjolla suolaista ja
makeaa ☺
Keskiviikon kurssiesittelyt
Peruskurssi I ”Ykkösboss” Tomi
Nurmiainen, Luumäen PVPK:sta kuvailee
itseään tulilatvaiseksi ukoksi, joka on usein
iloinen ja taitava löytämään onnen myös
pienistä asioista. Varmiten Tomin löytää
omasta teltasta päikkäreiltä. Leirille
tulilatvainen ukko lähti hyvällä, mutta
väsyneellä fiiliksellä. Hän iloitsee
mahdollisuudesta tavata uusia naamoja ☺

Johanna (vas. keskirivi) ja Elias (oik.
keskirivi) osaavat myös hullutella ☺
Marko Pousi, Lauritsalan VPK, johtaa yhtä
tämän kesän uutuuskursseista: TIKU on
hänen vastuullaan. Hänet löytää parhaiten
TIKU:n mukana kuleksimasta, keittiön
alueelta tai sitten leiripalokunnasta. Kun
toimittajatäti kysyy kumpi kerää enemmän
terhoja, Tiku vai Taku niin vastaus on
salamannopea. Markon sanoin ”Tuohan on
itsestään selvyys, että TIKU kerää enemmän
terhoja vai oliko ne sittenkin käpyjä.” Hei
haloo, terhoja ne on! ☺

Tulilatvainen ukko ☺
Kurssivahvuus on 33 ja siitä enemmistö on
poikia. Viikon aikana pidetään paljon taukoja,
ollaan reiluja ja opiskellaan. Oleellisia asioita
ovat palopostijutut, arvomerkit ja
suihkuputken käyttö. Jopa metallinpaljastinta
on käytetty ☺ Tiimityö sujuu todella hyvin.
Johanna Mäkinen 12v, Imatran VPK:sta ja
Elias Ripatti 11v, Kotkan VPK:sta ovat
viihtyneet leirillä ja kurssilla todella hyvin.
Eliasta kurssikoe ei jännitä, sillä hänellä on
aiempaa kokemusta koulutusleirien kokeista.
Johanna puolestaan aikoo jopa lukea koetusta
varten. Hänestä kivointa ovat olleet kaikki
palopostijutut. Lopuksi Elias haluaa lähettää
terveisiä kaikille Kotkan VPK:n kavereille ☺

Marko Pousi ehti hymyillä kameraan päin.
TIKU- kurssilla on 21 uutteraa nuorta. Koska
kurssi on uusi, sen pitäminenkin on haastavaa,
mutta hauskaa. Paketista voisi sanoa sen
olevan yhdistelmä peruskurssi 1.stä ja
peruskurssi 2.sta, mutta mukana on myös
ensiapua. Koulutuksessa käsitellään mm.
letkuja, palonaruja ja murtumia.
Alkusammutus on myös tärkeä. Täysin uutena
juttuna on vesiturvallisuus ja kurssilla
käydäänkin opettelemassa pelastusrenkaan
käyttöä. Kuulostaa melko jännälle ☺

Ella Kostiainen 13v, Anjalan VPK:sta ja
Lauri Vuoristo 12v, Jokelan VPK:sta ovat
yhtä mieltä siitä, että leiri ja etenkin kurssi
ovat täyttäneet odotukset. Heistä kurssi on
monipuolinen ja kavereita on paljon. Jättebra
siis ☺
Leena muikistelee, lienee syynä maukas
ruoka?

Kurssitoverit yhteiskuvassa.
Vaan olipa toimittajatäti tohelo ja unohti
laittaa tiistaina emäntien kuvat lehteen. Sen
siitä saa, kun ei muista mihin soppaan
lusikkansa laittaa. Vaan ei hätiä mitiä,
laitetaan kuvat ja tiedot tähän nyt.
Sunnuntaista keskiviikkoon pääemäntänä on
kahden palokunnan loukussa oleva Mari
Lehtisare. Loukuttavat palokunnat ovat
Selänpään VPK ja Pioneerien VPK.
Kysymykseen soimaako pata kattilaa vastaa
Mari reteesti ”Ei se uskalla!”

Eilen tehtiin hulppean hienoja, valtavan
makeita ja ennen kuulumattoman vertaisia
rokkirannekkeita. Hulina ja vilske olivat
aikamoisia, kun kaikki innokkaat yrittivät
samaan aikaan opetella rannekkeen tekoa,
vaan eipä se vaikeaa ollutkaan. Hauskaa riitti
vaikka muille jakaa ☺

Nuoria rokkareita vauhdissa.
Kävi niin hassusti, että PK4.sen kouluttajat
aivan huomaamattaan antoivat malliesimerkin
siitä miten tikkaita ei tule käyttää.

Yllä Mari hymyssä suin.
Keskiviikosta perjantaihin pääemäntänä on
Leena Mustonen Lappeenrannan
Palokuntanaisista. Kun Leenalle esittää saman
kysymyksen padan ja kattilan välisistä
soimaus yrityksistä, vastaa Leena että
”Saattaahan se yrittää…”
Siviilit I. Vainio ja P. Henttonen: ”Tehkää
niin kuin kurssinjohtaja tai –kouluttaja sanoo,
älkää niin kuin siviiliversiot tekevät” ☺

Pelastusylitarkastaja Einari Kapiainen
Pelastusylitarkastaja Einari Kapiainen
Kouvolasta toi tervehdyksensä leirille
maanantaina avajaisten yhteydessä. Hän
toimii virallisena leirinsuojelijana ja tahtoo
kannustaa nuoria jatkamaan rikkaan ja
antoisan harrastuksen parissa, sillä ”nuoret
ovat tämän toiminnan tulevaisuus”. Kapiainen
kiittelee palotoiminnan jatkuvaa
kansainvälistymistä ja
ulospäinsuuntautuneisuutta. Erityismaininnan
hän antaa kaikille leirin järjestäjille ja sen
eteen vaivaa nähneille. Lopuksi Kapiainen
toivottaa leiriläisille onnea, menestystä ja
paljon uusia, kestäviä ystävyyssuhteita.

Einari Kapiainen Tulimylly 2007- leirin
avajaisissa.
Koska on mukavaa tietää millainen kaveri
Einari on, toimittajatäti päätti esittää
muutaman kysymyksen.

3. Tuleeko mieleesi jokin erityinen muisto,
mikä liittyy palokuntaan?
V. Joo, kyllä tulee. Olin alle kymmenen
vanha, kun serkkuni ja naapurini raapivat
tulitikkuja erään aitan luona. Yht äkkiä aitta
syttyi palamaan. Palokunnalla kesti kaksi
tuntia ennen kuin he saapuivat palopaikalle ja
heillä oli käytössä vanha moottoriruisku.
Matkalla kohteeseen paloauto kulki niin
hitaasti, että palomiehet hakkasivat auton
kattoa tarkoituksenaan viestittää, että auton
tulisi kulkea kovempaa. No kuski siinä sitten
pysäytti auton ja kysyi onko palomiehillä
jokin hätänä ☺ Minä olin menossa sillä aikaa
äitini kanssa katsomaan katiskoja, mutta
huomasimme palon ja jäimme siihen
auttamaan. Aitan vieressä oleva päärakennus
oli vaarassa syttyä, ja seinää jäähdytettiin
heittämällä siihen vettä. Aivan katonrajaan
vettä ei saanut ämpäreillä, mutta keksin että
puutarhaletkulla vettä voi ruiskuttaa ylös asti.
Myöhemmin, kun palo eteni aittaa pitkin
kohti toisessa päädyssä olevaa navettaa,
teimme saman tempun sielläkin.
Puutarharuiskulla onnistuimme säästämään
sekä päärakennuksen, että navetan. Se oli aika
hurjaa ☺
4. Terveisesi palokuntanuorille
Harrastuksenne on jalo, teillä on arvokkaat
elämäntavat ja toivonkin, että pidätte niistä
kiinni. Jatkamalla samaan malliin pääsette
vielä pitkälle ☺ Meidän aikuisten tulee
muistaa tukea näin arvokasta harrastusta.

1. Mikä on työssäsi parasta?
V. Sen täytyy olla työn monipuolisuus.
Tietysti hallintopuoli on aina vähän kuivaa ja
ehkä jopa hankalaa, mutta toisaalta pääsen
monien erilaisten ihmisten kanssa tekemisiin
ja näen kaikenlaista. Aamulla ei koskaan tiedä
mitä päivän aikana tulee tapahtumaan.
2. Mainitse pari hauskaa juttua kesästä?
V. No ei ainakaan kärpäset ☺ Kyllä hyvät
ystävät ja tällaiset mukavat tapahtumat, kuten
tämä leiri, ovat kesän parhaita juttuja.
Kiitos kannustuksesta, Einari!

