TERVETULOA LEIRILLE!
Tässä tämä nyt sitten on, ensimmäinen
Tulimylly-sanomat itse leirin aikana.
Eilinen sunnuntaipäivä oli varsin leppoisa,
puoliltapäivin lähes kaikki saapuivat
hiljalleen leirille ja puheensorina alkoi
kasvaa yläkentällä telttojen
pompahdellessa pystyyn. Päivän aikana
saapumisen lisäksi kurssit kutsuttiin
kokoon, vähän jo opiskeltiin kursseilla
uusia ja kenties kertaaviakin asioita.
Saapumisen yhteydessä jaetuissa
Tulimylly-sanomissa mainostettiin
yllätysdiscoa, valitettavasti se jäi väliin
teknisten vikojen takia, mutta torstaina
sitten discotaan eilisenkin edestä!

Tämä leirilehti on hyvä aloittaa niillä
saapumispainoksen puutteilla, eli
toimihenkilöesittelyillä. Lehdestä puuttuivat
keittiöemäntien Marin ja Leenan kuvat
(joiden omat ilmaantuvat jo huomenna!),
leiripäällikkö Katin kuva, sekä
huoltopäällikön sekä turvallisuuspäällikön
esittelyt, joten:
1. Nimi, Vpk ja titteli
2. Kuvaus itsestäsi ja paikka, josta
varmiten löytää leirillä.
3. Koetko olevasi turvallinen
turvallisuuspäällikkö.

1. Matti Sivenius, Lappeenrannan VPK,
turvallisuuspäällikkö.
2. Rauhallinen, ei hötkyile, keretään.
Ajattele enste. Tavoittaa leirialueelta
sieltltä portilta.

3. Turvallisuus ennen kaikki ja jokaisella
turvallinen leiri.
Seuraavaksi sitten se huoltopäällikkö, jonka
johtaman porukan ansiosta meillä on aina
kaikki hyvin!
1. Nimi, vpk ja titteli
2. Kuvaus itsestäsi ja paikka, josta
varmiten löytää leirillä.
3. Hauskinta mitä huolto saa tehdä.

1. Kimmo Laukkanen, Selänpään VPK,
Huoltopäällikkö
2. Väsynyt mutta onnellinen. Löytyy
alapihalta huoltopaikkonjen
läheisyydestä.
3. Edesauttaa meidän viihtymistä ja
jaksamista.
Leirin suurimman jehun, eli leiripäällikön
kuva puuttui surkeiden sattumusten kautta
eilen jaetuista lehdistä:

Ensimmäinen väkeä yhteen koonnut
tapahtuma, oli toimihenkilöiden esittely ja
kurssien järjestäytyminen. Leiripäällikkö kävi
läpi Hurjat leirisäännöt (jotka luit
ensimmäisen kerran jo saapuessasi lehdestä!)

ja esitteli kaikki vastuulliset, jotta tiedätte ketä
nykiä hihasta jos pääsee ongelma yllättämään.
Sen jälkeen koulutuspäällikkö Alpo esitteli
kurssinjohtajat, jotka sitten alkoivat
huutelemaan omia lampaitaan karsinaan. Aika
vilinä kävi alakentällä kun seitsemän kurssia
järjestäytyi. Tulevien päivien lehdissä
esitellään kurssien johtajia samalla tavalla
kuin leirinjohtokin. Saatte tietoonne vähän
millainen hemmo teidän (tai kaverin)
koulutusta suunnittelee ja pyörittää.
Peruskurssi 3 melkein jo kasassa.

Palokuntanuoret kokoontuneena!
Peruskurssi 1, johtaja Tomi Nurmiainen
huutelee oppilaitaan paikalle.

Toimihenkilöitä ja Peruskurssi 4:n
kokoontuminen

Päivän aikana muiden järjestäytyessä olivat
Sammutustyökurssilaiset tulessa todenteolla
jo toista päivää. Illansuussa suoritettu
alkusammutusharjoitus alakentällä keräsi jopa
paljon yleisöä, olikohan sammutustyön
tytöillä ja pojilla yhtään jännitystä siitä,
sammuuko se palava allas vai?

Nuorimmat kurssilaiset AKU1 kurssilta

Tässä tämä nyt sitten oli, lyhyehkönä
avauspäivänä kuvapitoinen lehti.
Toimittajatäti pyörii tästä päivästä eteenpäin
kuvaamassa kaikkia ja kaikkea, joten ehkä
juuri sinä saatat olla jonakin aamuna
lehdessä!
Leiritervesin: Toimistopäällikkö.

