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Toivotan omasta ja Hämeen Pelastusliiton hallinnon puolesta kaikille Liekki
2019
osallistuville erinomaista leiriviikkoa. Leirin onnistumisen eteen iso joukko
vapaaehtoisia on tehnyt töitä työtunteja laskematta, jotta leiri hyvin
valmisteltuna pääsi jälleen starttaamaan Padasjoen Palotaruksella.
Kesäleirit ovat vuosikymmeniä olleet tärkeä osa liiton palokuntanuorten
toimintaa ja niin toivottavasti on myös jatkossa. Palokuntanuorten
valtakunnallisten leirien järjestäminen herättää keskustelua ja keskusteluun toki
on syytä osallistua, mutta ennen kaikkea omasta hyvästä toiminnasta kannattaa
pitää huolta.
Toteutuakseen leirit vaativat leiriläisiä ja hienoa, että Liekkiläiset olette valinneet
palokuntalaisuuden omaksi harrastukseksenne. Se edellyttää monia taitoja, joita
myös leiriviikolla on mahdollisuus harjoitella. Tärkeätä elämässä on myös taito
olla muiden kanssa ja Liekki 2019 leiri toivottavasti antaa hyvät mahdollisuudet
mukavaan yhdessäoloon.
Liekki 2019 leirin toteutumisesta kiitokset kuuluvat leirin lukuisille talkootyöhön
osallistuville, joista monet jo usean vuoden ajan ovat ahkeroineet vastuullisina
tekijöinä liiton toimissa. Kiitos myös huoltajille ja palokuntien ohjaajille, jotka
mahdollistatte nuorille tämän harrastuksen.
Hyvää esimerkkiä omissa toimissaan ja kannustuksen ilmapiiriä kaikki voivat
antaa. Liekki 2019 tarjoaa toivottavasti onnistumisen elämyksen kaikille siihen
osallistuville!

Lämpimin terveisin
Eeva-Liisa Heikkinen
toiminnanjohtaja
Hämeen Pelastusliitto ry
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Tervehdys vaan taas kaikille
Nyt onkin sitten kulunut muutama päivä, kun tulimme leirialueelle, ja te nuoret
samoin myös kouluttajat, olette puuhastelleet niillä omilla kursseillanne. Olette
toivottavasti oppineet jo paljon uutta ja samalla saaneet jo paljon uusia ystäviä.
Olen itse tässä päivien aikana kierrellyt ja katsellut teitä ja teidän puuhailemanne,
niin voin todeta että nyt menee hienosti, minun ei ole tarvinnut puuttua oikein
mihinkään asiaan, roskat löytävät tiensä roskiksiin, vessat ovat siistejä, ja kaikki
muutkin asiat ovat kunnossa.
Tänään onkin sitten se päivä, kun leirillämme on vierailupäivä, alueelle saapuvat ne
teidän vanhempamme, joidenkin isovanhemmatkin tulee. On pelastuslaitoksen
edustajia, median väkeä, saattaapi joukossa olla muutama vanhempikin entisiä
leirien tekijöitä. Niin näytetään heille kuinka hienosti me osaamme käyttäytyä ja
kuinka olemme oppineet sitä uutta. Tehdään tästä päivästä ikimuistoinen niin
meille itsellemme kuin myös meidän vieraille. Itse pyöriskelen tällä alueella Ricon
kanssa ja esittelemme leiriä näille vieraille. Noin klo. 12 on lippukentällä pieni
yhteinen kokoontuminen, jonka tarkoitus selviää sitten teille muille siinä paikan
päällä.
Mutta ei muutakuin hauskaa vierailupäivää kaikille ja oikein hyvää loppuleiriä.
Terveisin Leiripäällikkö
Marko
Ps. Oikeesti on ole ihan niin pullea mitä siinä ensimmäisessä leirilehdessä se kuva
oli

Terveisiä koulutustoimistolta!
Leiriviikko on pyörähtänyt reippaasti käyntiin
ja kurssitkin alkoivat hyvissä merkeissä.
Täällä toimistolla on riittänyt myös puuhaa
koulutuksen osalta.
Olkaa reippaita leiriläisiä, tehkää parhaanne
kursseilla ja pitäkää hauskaa!
T: Koulutuspäällikkö Noora Järvensivu
Kangasalan VPK:sta

Hei Vierailijat!
Tervetuloa leirillemme myös Turvan puolesta. Turva vastaa omalta
osaltaan leirillä muun muassa kulunvalvonnasta ja telttojen
lämmitysluvista sekä huolehtii, että hiljaisuuden aikana alueella on
rauhallista. Turvan tavoittaa lippukentän laidalta sekä puhelimitse
vuorokauden ympäri koko leirin ajan. Autamme ja neuvomme
parhaamme mukaan, ja tarvittaessa opastamme ja tiedotamme
tilanteista eteenpäin muulle leiriorganisaatiolle. Leiri on sujunut
tähän asti ongelmitta. Myrskyvaroituksesta huolimatta emme ole
tähän mennessä joutuneet suurempiin ongelmiin sääilmiöiden
kanssa. Nuoret ovat Turvan näkökulmasta toimineet hienosti.
Essi Kannisto

Tarinoita leireiltä

Tomi Hakkarainen, Tampereen VPK
6.vuosi kalustomestarina
Netta, Heinäjoen VPK ”Leireille vetää vanhat kaverit, joita näkee kerran
vuodessa ja tietysti täällä saa uusiakin
1.leiri
kavereita!”

”Kivaa on ollut ja parasta on ollut
koulutus. Olen ollut 4 vuotta
palokunnassa.”

Aatu, Atte, Tinda ja Ida, Herralan VPK
Aatu, Atte ja Ida ensi kertaa leirillä, Tindalle 5.leiri
”Parasta leirillä on ollut nukkuminen
ja koulutus. Kivaa on ollut!”

Keittiön apuherrat Antti ja Matti, Hämeenkosken
VPK
Antin ensimmäinen leiri oli vuonna -73, leireillä
käyminen on elämäntapa ja sukuvika. Tutut täällä
saa käymään!
Antin ensimmäinen leiri oli vuonna 2009 ja leireille
houkuttelevat tutut ja hyvät kaverit.

Jani, Mouhijärven VPK
Jani on leirillä ensimmäistä kertaa.
”Ruoka on hyvää ja kivaa on ollut
varsinkin nukkuminen.”

Leiritunnelmaa

Kurssikuvaukset

Kurssikuvaukset

Ratkaise pähkinä

Lettuja ja makkaraa myynnissä 2 €/kpl!

Ohjeita vierailijoille:
-Tupakointi ainoastaan lippusiimalla merkityllä alueella rannassa
- Käymälät ovat siniset Pasikuikat kentän laidalla.
Muistathan pestä kätesi käynnin jälkeen ja käyttää myös käsihuuhdetta!
-Pidättehän alueen siistinä, roskiksia löytyy esimerkiksi kanttiinin edestä
- Muista pitää koirasi kytkettynä ja kerätä koiran jätökset
- Huolehdittehan, että Vierailija-tarra on näkyvissä
- Alueen läpi kulkeva Kelkutteentie on julkinen tie,
joten noudattakaa erityistä varovaisuutta sitä pitkin kävellessä.
- Lähtiessä ajakaa samaa tietä, jota saavutte. Autoilla ei saa ajaa leirialueen läpi.

