Hipskukkuu kanssa eläjät!
Toiseksi viimeinen leiripäivä ja kurssikokeet.
Aijjai aijjai, kai te olette opiskelleet ahkerasti?
☺ Tässä teille eilisen kertaus, pari
kurssiesittelyä ja henkilöhaastattelu. Tässä
sitä mennään taas ☺
Valmiinanne, paikoillanne, HEP!
Hulppean hienot ja mahtavan upeat
leiriolumpialaiset kisattiin eilen jännittävissä
tunnelmissa. Joukkueita oli ennätykselliset 14
kappaletta. Jes, hyvä te! ☺ Kisaajat pääsivät
kokeilemaan korikävelyä, pussijuoksua,
tukkihumalaa ja hiihtoa tandemsuksilla. Huh,
sitä menoa ja meininkiä.

9. Kouvolan VPK
10. Pikku-Oravat
11. Tikku-Ukot
12. Selänpään kovimmat jätkät
13. Sekopäät
14. Urpot ja turpot
Huomatkaa toki, että Leirin johto sekä Ilkka
ja tytöt jätetään huomioimatta palkintojen
jaossa ☺
Pelastavaa tietoa
Pelastustiedon markkinointisihteeri Minna
Kamotskin vietti päivän kanssamme ja
esitteli Pelastustieto-lehteä. Lukupaketti on
mielenkiintoinen, ajankohtainen ja sopiva
kaikille, jotka jollakin tapaa käyttävät
aikaansa palokuntaan liittyvissä
aktiviteeteissa. Minna toivoo, että monet
uudet henkilöt tutustuisivat lehteen ja voisivat
ehkä jopa hyödyntää sitä nuorten
koulutuksessa ☺

Koulutuspäällikkö pussijuoksussa.
Markkinointisihteeri työssä ☺

Leiriläiset vauhti kaakossa ☺
Hurjan ja mahtipontisen kisailun tulokset:
1. Leirin johto
2. Tainionkosken pissikset
3. Ilkka ja tytöt
4. Kouvolankylän VPK
5. Nuijamaan VPK
6. Karhulan VPK
7. Jokelan VPK
8. Team Känkkäränkkä

Virallinen vierailupäivä oli myös
keskiviikkona. Tarkkaa vieraiden lukumäärää
toimistotäti ei tiedä, mutta liikenteestä
päätellen täällä kävi ainakin joku ☺ Vieraat
pääsivät seuraamaan kurssien esittäytymistä
ja leiriolumpialaisia. Toivoa sopii, että
kaikilla oli hauskaa ☺

RJK esittäytyy käskyttämällä
sammutustyökurssia.

Peruskurssi 3
Ilkka ”Ile” Palmroth Haminan VPK:sta on
ensiapukurssina tunnetun PK3.sen johtaja.
Hän sanoo olevansa pitkä, tumma ja
kukkakeppimäinen. Hei huijaakohan Ilkka?
Onko se oikeasti näin? ☺ Parhaiten tämän
kapstenskin tavoittaa sieltä, missä on
Haminan VPK:n nuoria.

Ilkan onnistui pysähtyä hetkeksi kuvaa varten.
Peruskurssi kolmosella on 32 ahkeraa nuorta.
Suurimmalle osalle ensiapu on jollakin tapaa
tuttua, mutta kertaushan on tunnetusti
opintojen äiti ☺ Kurssilla käydään läpi mm.
elvytystekniikkaa sekä erilaisten potilaiden ja
vammojen hoitamista.
Pian 14vuotta täyttävä Anniina Koivistoinen
Kotkan VPK:sta hallitsee perusensiavun
suhteellisin hyvin omien sanojensa mukaan.
Hänestä vaikeinta on palovammojen hoito ja
helpointa puhallus-painallus elvytys.
Terveisiä Anniina lähettää kaikille Kotkan
VPK:n nuorille ja myös vähän vanhemmille

Anniina oppitunnilla.
Peruskurssi 4
Ilkka Vainio, Imatran VPK, on reilu
isähahmo, joka ottaa kaikki huomioon, mutta
osaa tarvittaessa näyttää myös
kulmahampaansa. Tänä vuonna Ilkka pitelee
peruskurssi nelosen ohjaksia.

Peruskurssi 4 käsittelee palomiehen
perustaitoja vaatimalla tasolla kuin PK 1 ja
PK 2 tekevät. Nuoret opiskelevat mm.
radioliikennettä, vaahtoselvityksiä,
laskeutumista ja hydraulisten
pelastusvälineiden käyttöä. Aika jännää, eikö?
☺ Kurssilaisista voi kuulemma olla suoraan
sanoen ylpeitä. Aika monta ylpeyden aihetta,
sillä kurssilla on 28 nuorta.
Hanna Rajala 14v ja Janita Rahikainen 13v
Savitaipaleen PVPK:sta ovat viihtyneet niin
leirillä kuin kurssillakin. Heistä
paineilmalaitteiden käyttö on ollut kaikista
kivointa, vaikka se olikin entuudestaan jo
hieman tuttua. Leirille kannatti todellakin
lähteä, sillä palokunta on hurjan hauskaa ja
kivaa puuhaa. Se on mukava kuulla, tytöt ☺

Hanna (vas.) ja Janita leirin puolivälissä.

Petri ”Jade” Jaatinen, SPEK,
Palokuntajohtaja
Petri ”Jade” Jaatinen, SPEK,
Palokuntajohtaja, vieraili Tulimylly 2007leirillä ja katsasti tilanteen. Hän osallistui
avajaisiin ja vietti päivän täällä meidän
kanssamme. Toimittajatäti iski pahaa
aavistamattoman palokuntajohtajan kimppuun
ja vaati saada vastauksia muutamiin visaisiin
kysymyksiin. Todellisuudessa toimittajatätiä
piti patistella, koska katala ujous otti ja iski ☺
Vaan olipa sekin ujous turhaa – mukavahan
Jade oli.

päivänä saatan jutella ministereiden kanssa ja
toisena siivota vaikkapa kilpailun jälkiä.
2. Liittyvätkö harrastuksesi palokuntaan?
V. Olen Pitkäjärven VPK:n päällikkö. Se on
eräs Espoolainen vapaapalokunta ja minusta
on hyvin antoisaa ja hauskaa toimia
päällikkönä, mutta toimenkuvani on myös
hyvin haasteellinen. Siitä huolimatta pidän
tehtävästäni.
3. Miten kiinnostuit
vapaapalokuntatoiminnasta?
V. Se tapahtui oikeastaan vahingossa
tuttavien kautta. Minua kiinnosti reilu
meininki, kaverillisuus sekä tervehenkisyys,
ja ne vallitsivat harrastuksen ympärillä. Pikku
hiljaa huomasin jääneeni koukkuun
palotoimintaan ☺
4. Kesäterveisesi?
V. Kun grillaatte, älkää grillatko teltassa.
5. Leiriterveisesi?
V. Kaikille AKU- kurssilaisille terveisiä:
Uikaa kovasti ja naurakaa iloisesti ☺!

Petri Jaatinen puhumassa avajaisissa.
1. Mitä teet, kun olet töissä?
V. Ensinnäkin olen oppinut juomaan kahvia.
Lähetän myös paljon sähköposteja ja tietysti
vastaanotan niitä. Lisäksi puhun tavallisesti
todella pitkiä puheluja, ratkon kinkkisiä
ongelmia ja hyväksyn laskuja. Me
suunnittelemme ja valmistelemme
opetussuunnitelmia ja –materiaaleja.
Koulutamme myös kurssinjohtajia
unohtamatta naistyötä. Se kun tuppaa välillä
jäämään nuoriso- ja hälytysosaston toiminnan
varjoon. Meidän vastuullamme on lisäksi
joidenkin tapahtumien ja kilpailujen
järjestäminen. Se tässä työssä
palokuntajohtajana on hassua, että yhtenä

Jade koppasi ”Palokuntanuoret” – kyltin
kainaloon ja asettui kuvaan.
Kiitos sinulle, Jade ☺

