Huomenta päivää leirikansa!
Toinen leiripäivä on takana ja uutta pukkaa
kovaa vauhtia. Eilinen oli vauhdikas päivä ja
siihen mahtui vaikka mitä hauskaa. Tässä
maukkaita paloja eilisestä.
Kesä kuivaa minkä kastelee
Leirin viralliset avajaiset pidettiin eilen
maanantaina vaihtelevissa sääolosuhteissa:
Ensin paistoi aurinko, mutta loppua kohden
sade yltyi ja kastele avajaisväen. Hupsista
keikkaa, mutta eihän se meitä palokuntalaisia
haittaa ☺
Jade tuo terveisensä leirille.
Myöhemmin päivälle leiriä varjosti
ukkoskuuro, mikä kuitenkin päätti lipua leirin
ohitse ja vain viskoa vettä pilvien reunoilta.
Onneksi näin ☺ Kaiken kaikkiaan avajaiset
sujuivat varsin näpsäkästi.
Selänpään VPK:n nuoret järjestäytymässä
avajaisia varten.
Avajaisissa Kati Hänninen leiripäällikkönä
tervehti leiriä ja ohjasi lipunnoston. Leiri
noudatti annettuja käskyjä urhoollisesti,
vaikka taivaalta tippuikin sadepisaroita
niskaan. Avajaisten aikana kuultiin kaksi
puhetta: toinen Einari Kapiaiselta ja toinen
Petri ”Jade” Jaatiselta. Molempien kavereiden
haastattelut tulevat myöhemmin tällä viikolla
lehteen.

Tämän päivän kurssiesittelyt ☺
AKU I Kurssinjohtaja Riina Siitonen,
Anjalan VPK:sta sanoo olevansa tavallinen
tallaaja, jonka tavoittaa parhaiten
päiväsaikaan koulutuskatoksesta ja muutoin
teltasta kauneusunilta. Riinaan voi tuoreiden
tietojen mukaan törmätä myös kanttiinissa.

Yllä Riina Siitonen koulutuskatoksessa.

Einari Kapiainen puheen pidossa.

Kurssina AKU I on järjestyksessä
ensimmäinen. Kurssivahvuus on 11, ja siitä
kolme on tyttöjä. Melko poikavaltaista
meininkiä siis! ☺ Kurssi sisältää

palokuntanuorten koulutukseen liittyviä
perusjuttuja, kuten erilaisten solmujen
opettelua, haavojen käsittelyä ja
järjestäytymisharjoituksia. AKU I on
kuitenkin sen verran rento, että tilaa on jopa
leikeille ja hauskanpidolle. Kurssinjohtaja
kehuu kurssilaisiaan innokkaiksi oppilaiksi.
AKU I- kurssilla olevat Emmi Tuukkanen 8v,
Nuijamaan VPK:sta ja Roope Kajaste 10v,
Lauritsalan VPK:sta suostuivat avaamaan
sanaisat arkkunsa ja kertomaan mielipiteen
kurssistaan. Roopesta kaikista kivointa on
ollut tähän mennessä jalkapallon peluu ja
Emmistä kaikki leikit ovat mukavia.
Maanantaina kurssi harjoitteli riveihin
järjestäytymistä. Se oli Emmistä ensin
vaikeaa, mutta Roopesta alkukaan ei ollut
hankala. Molemmat reippaat kurssilaiset ovat
saaneet paljon uusia kavereita.

Kuvassa toinen vasemmalta ylärivissä on
Roope ja alarivin keskimmäinen on Emmi.

Yllä Taija Tuominen kotioloissa.
AKU II- kurssilla on kaiken kaikkiaan 37
nuorta, joista suurin osa on poikia. Taija
toteaakin, että ”Poikia on ihan mielettömästi.”
Yhteishenki kurssilla on loistava, mutta
nuorilla on niin paljon intoa, että paikoillaan
pysyminen tuottaa päänvaivaa. Aijjai teitä
kurssilaisia ☺ Leirin aikana opetellaan muun
muassa sammutuspeitteen käyttöä,
kalustonnostoa ja muita hyödyllisiä
palokuntataitoja.
Henri Kattelus 10v, Karhulan VPK:sta ja
Milla Piilola 10v, Inkeroisten VPK:sta
tarjoutuivat jakamaan leirikokemuksia meidän
kanssamme. Henristä kaikki kalustoon liittyvä
puuhastelu on ollut hauskaa, Millasta taas
marssiminen on ollut mukavinta. Uusista
jutuista lipunviikkaus oli Millasta vaikean
näköistä ja Henri haluaisi kurssiin vähemmän
oppitunteja ja enemmän sammutusta.

AKU II Kurssinjohtaja Taija Tuominen,
Miehikkälän PVPK:sta on omien sanojensa
mukaan rauhallinen, pitkäpinnainen ja
huumorintajua omistava Pikku Myymäinen
persoonallisuus. Taija vakuuttaa pitävänsä
kurssin hyvässä ruodussa niin, että jokaisella
on hauskaa. Kuria pitää silti olla sen verran
ettei yhteisiä pelisääntöjä rikota.
Kuvassa Milla ja Henri koulutuskentän
laidalla.
Kisaa täällä olla pitää, nii!
Vapaa-ajalla illansuussa käytiin taistoa,
voisipa melkein sanoa, Tulimylly 2007krokettimestaruudesta. Kisa oli tiukka.

Perimmäisenä tarkoituksena oli kuljettaa pallo
pareittain krokettimailojen avulla ennalta
määrättyä reittiä pitkin lähtöruudusta aina
maalitolpalle asti. Jokaisen lyönnin jälkeen
lyöjän vuoro vaihtui ja palloon sai koskea
vasta, kun se oli kunnolla pysähtynyt. Se
olikin aikamoista menoa!

Ja sitten mitä tapahtuu tänään:

Ottakaa osaa huisaan, illan
mullistavaan ja ennen kaikkea
ikimuistoiseen rokkirannekkeen tekoon!
Tämä tapahtuu mikäli sikäli toimittajatäti ei
ole aivan hukassa, vaan on kuullut uutisensa
luotettavalta lähteeltä. Olkaahan korvat
höröllä vapaa-ajalla ☺
Oikein hauskaa päivää teille!
Toimistotäti

Kisa oli siitä hassu, että siihen osallistui vain
poikajoukkueita. Nyt tytöt tsemppiä!
Rohkeasti osallistumaan seuraaviin koitoksiin
☺

Krokettimestaruuden voittivat Pasi Lankinen
(oik.) ja Sami Kuukka Lauritsalan VPK:sta.
Maailman hienoimman kroketti- tournamentin
tulokset:
1. Lauritsalan VPK
2. Lappeenrannan esikaupungin VPK
3. Jokelan VPK
4. Karhulan VPK
5. Kouvolan VPK
6. Imatran VPK

