JIPPIKAIJEI LEIRI!!!
Viimeinen leiripäivä on käsillä. Ohjelmantäyteinen torstaipäivä takana!
Ohjelmapäällikkökin pääsi vihdoin vauhtiin,
ja tulosta syntyi, tiimin antaessa palautetta
(kiitos Jesse!!!) ☺
Nyt jälleen leiriläiset valtaa se haikea
kotiinlähdön fiilis, mutta samalla myös tunne:
ENSI VUONNA UUDESTAAN!!!

Pintapelastusnäytös
Ohjelman osalta päivä starttasi
pintapelastusnäytöksen muodossa. Kiitos
turvallisuuden henkilöille jotka näyttivät
meille kuinka vesillä EI tule liikkua.

Toimihenkilötkin ottivat innokkaasti osaa
leirikasteeseen
Hauskaa riitti kaikille, niin osallistujille kuin
katsojillekin. Kasteen jälkeen yksi jos
toinenkin leiriläinen oli puuron peitossa!!

Leiripalokunta pienin vahvistuksin sai
vesipelastustehtävä hälytyksen saunarantaan,
jossa kaksi veneilijää oli joutunut veden
varaan.
Pintapelastajien päästessä veteen, esitys pääsi
kunnolla vauhtiin, sydänvaivaisesta yksikönjohtajasta huolimatta, ja veneen alle jäänyt
veneilijäkin saatiin pelastettua.
”puuroa ei saa heittää!” käskyä toteltiin
uskollisesti ☺
Leiridisko
Ohjelmantäyteisen päivän päätti perinteinen
leiridisko, jossa lämpöä olisi riittänyt vaikka
kuuman harjoituksen järjestämiseen!
Kaikilla oli mukavaa, ja uusia suhteitakin
kenties solmittiin ☺
pintapelastajat Petri (uimassa) ja Aki
(laudalla) uhria pelastamassa
Kiitokset vielä sukellusveneen kapteenille ja
perämiehelle ☺
Leirikaste
Illan ohjelman aloitti leirikaste, jossa
kastautujat joutuivat maalailemaan toisiaan,
syömään pahaa ja herkkua, kastelemaan
toisiaan, ja kaiken kruununa työntämään
kätensä puurolla kyllästettyihin palokäsineisiin.

Leiridiskossa tunnelma oli koko illan katossa!

SAMMUTUSTYÖ
RJK
Toni Alatalo Kotkan VPK:sta vetää
ryhmänjohtajakurssia. Hän väittää
lähestyvänsä kolmenkympin kriisiä, mutta
porskuttavansa silti eteenpäin pää pystyssä.
Hyvä niin ☺ Toni on ehtinyt tehdä leireillä
vaikka mitä, mutta tänä kesänä hän on jälleen
juurillaan eli kouluttamassa nuoria.
Alustavaksi motoksi kurssilleen Toni sanoi:
”Ei voimalla tai tuurilla vaan tiedolla ja
taidolla.” Mikä lie sitten se varsinainen
motto?

Markku ”Mauno” Leinonen Anjalan VPK:sta
johtaa leirin fyysisesti vaativinta ja rankinta
kurssia eli sammutustyötä. Markku kokee
itsensä määrätietoiseksi perusasioiden esille
tuojaksi. Hän lähti Tulimylly 2007- leirille
hyvillä mielin, sillä mielessä oli ajatus, että
jälleen saadaan uusia ja taidokkaita
nuorempia sammutusmiehiä tänne KaakkoisSuomen alueelle. Markku on ollut palokunnan
leireillä vuodesta –65 lähtien, ja ainoastaan
pari leiriä on jäänyt välistä. Melkoisen
ahkeraa ja antaumuksellista työtä siis ☺

Mauno leiritoimistossa.
RJK harjoittelee käskytystä, hieman
koulutustapoja ja –tekniikkaa, sekä
lakisääteisiä juttuja, jotka liittyvät
opettamiseen. Tässä vaiheessa toimittaja
sekosi eikä enää ymmärtänyt mitään ☺
Pasi Lankinen 15v,mutta pian 16v,
Lauritsalan VPK:sta ja Aleksi Kemppinen
16v, Lappeenrannan VPK:sta tykkäävät
kurssistaan. Heistä viikko on hurahtanut
rennoissa merkeissä, vaikka vapaa-aika onkin
mennyt ohjelman juttujen avustuksissa.
Käskyttämisen opettelu ja koulutuksen
kokeilu käytännössä on haastavaa, mutta
hauskaa.

Aleksi (vas.) ja Pasi tauolla.

Viikon jälkeen sammutustyökurssin nuoret
saavuttavat nuoremman sammutusmiehen
tittelin, mikäli he jaksavat tarpeeksi uutterasti
opiskella ja panostaa kurssiin. Markun
mukaan motivaatiosta ei ole puutetta tällä
kurssilla. Hyvä niin ☺ Läpi käydään niin
rakennuksiin tehtäviä selvityksiä, palamisen
edellytyksiä kuin paineilmalaitteiden käyttöä.
Kurssi soveltuu Markun mukaan erittäin
hyvin nuorille leirillä toteutettavaksi. Paketti
on tiivis, mutta se on nopeasti ohi ja opit
iskostuvat hyvin takaraivoon.
Reetta Räipiö 16v, Lemin VPK:sta ja Petri
Vainio 16v, Jokelan VPK:sta ovat tyytyväisiä
valintaansa suorittaa sammutustyökurssi täällä
leirillä. He vannottavat, että hikoiltu on
toistenkin edestä ☺ Onko se nyt mikään ihme,
kun aurinko paistaa ja porottaa niin ettei
mitään tolkkua. Reetasta ja Petristä kurssin
suorittaminen täällä on kaikista helpointa,
vaikka rankkaa se onkin. Lemin tyttö lähettää
terveisiä mamille ja muistuttaa Saria
kamerasta, joka on Reetalla ☺

kultainen keskitie. Tämä uusi paketti antaa
kouluttajille entistä enemmän tilaa toteuttaa
omia ideoita koulutuksessa.

Petri ja Reetta koulutuspäivän jälkeen.

Suvi Almqvist
Torstaina leirillämme vieraili Suvi Almqvist.
Hän on henkilö, joka kehittää uusia
kurssipaketteja palokuntanuorten koulusta
varten. Tulevat kurssipaketit ovat
valtakunnallisia ja helpottavat nuoren
kurssiputken suorittamista. Suvi tuli
katsomaan miten uudet kurssit soveltuvat
meille, ja taisi hän samalla saada AKU I,
AKU II ja TIKU- kurssien johtajilta
palautetta. Siitä minä en niin tiedä, mutta
juttelin Suvin kanssa pienen hetken ☺

3. Vanhoihin koulutuspaketteihin verrattaessa
mikä on uutta?
V. Täysin uutena juttuna tulivat alkukurssit,
ennenhän kaikilla liitoilla oli omia kursseja
pienimmille leiriläisellä, mutta nykyään ne
ovat kaikille yhtenäisiä. Nyt pyritään
painottamaan tulipalojen ja onnettomuuksien
ennaltaehkäisyä – ihannehan on ettei
tulipaloja ja vaaratilanteita edes syntyisi.
Mukana on myös muutamia juttuja, mitkä
liittyvät osittain partiolaisten toimintaan.
Kurssien koulutuksessa saatetaan tutustua
metsään ja siellä oloon, toimintaan
eksymistilanteessa ja ihan vain yleisen
turvallisuuden ylläpitoon.
4. Mikä on oma suhteesi palokuntaan?
V. Olen ollut nuorena vapaapalokunnassa ja
nyt olen innolla mukana kehittämässä uusia
kurssipaketteja. Voisin kuvitella liittyväni
jonakin päivänä jälleen johonkin palokuntaan,
kunhan ensin saan kurssipaketit hoidettua ja
palaan leipätyöhöni opettajaksi.
5. Mitä kesääsi kuuluu?
V. Kierrän palokuntanuorten leirejä ja
juonnan rokkitapahtumia ympäri Suomen.
Käyn esimerkiksi Ruis- ja Ankkarokeissa. Se
on hauskaa puuhaa ☺
6. Sitten saat lähettää terveisiä ☺
V. Selvä, kaikille leiriläisille, luumäkeläisille,
Ahtille ja SPEK:n porukoille oikein paljon
terveisiä ☺

1. Mitä teet työksesi?
V. Olen virkavapaalla oleva luokanopettaja ja
teen nyt SPEK:ssä uusia koulutuspaketteja.
Näin lehdessä ilmoituksen tälläisestä
projektista ja päätin lähteä mukaan
toteuttamaan sitä.

ENSIMMÄISEN SIVUN SANAILUISTA VASTASI
IHANA OHJELMA-PÄÄLLIKKÖ PETRI <3
Tämä leiri oli tässä. Kaivetaan ne unihiekat pois
sieltä silmistä ja lähdetään kohti kotia!
Ensi kesänä taas tavataan kaikki ihanat ihmiset!!!

HYVÄÄ IHANAA AAMUA IHMISET!!
2. Millaista on rakentaa kurssisisältöä?
V. Se on hyvin hauskaa ja mielenkiintoista,
mutta myös todella haastavaa. Minun on
pystyttävä ottamaan huomioon monien eri
ihmisten mielipiteet kurssien sisällöistä ja
välillä on jopa hankalaa löytää se kuuluisa

TERVEISIN OHJELMA+TOIMISTO,
WHOOT!!

