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ii Luovasti

Luovankirjonnan kurssin aluksi ohjaajana toiminut Pirjo

Lahtinen niiytti esimerkkejii siitii, mitii kaikkea luovalla

kirjonnalla voi tehdd.
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AteljeeGalleria Virpi & Or-
bin vanha pirtti toimi tun-
nelmallisena ympdristonl,
kun luovan kirjonnan kurssi-
laiset kokoontuivat erilaisten
lankojen ja viirien [lreeh.

Kurssin ohjaaja, perinne-
kiisitydliiinen Pirjo Lahtinen
esitteli kurssin aluksi omia
t6iteen, jotta kurssilaiset sai-

sivaf ideoita ja inspiraatiota
omiin kesit6ihinse.

Lahtinen on tehnyt muun
muassa kassin vanhasta pal-
mikkoneuleesta huovutta-
malla paidan ensin pesuko-
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emmin. Aiheina ovat olleet
villan virjiiiminen ja huo-
vutus. Luova kirjonta oli
luonteva jatko-osa aiemmille
kursseille, ia esimerkiksi Tarja
Palomiiki tyosti nyt aiemmin

huovuttamaansa alusta'a.

- Niiistii tulee istuinalus-
toja, Palomiki kertoi tyon
lomaisa.

Pii[issii olikurssin ajan esil-

lii mycis Lahtisen Valkeakos-
kiopiston aikuisten kiisity6-
taiteen opintojen lopputyo,
viisi kansiollista luonnonvd-
reillii viir j ittyj d vdrimallej a.

Tyyliin sopivasti kansiot
ovat p dillystetty kankaalla,
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Palokunnan iuhla: Onkkaalan VPK

marssi tuorein jaloin 128.vuotta vanhan juhlaperir

Nuori polvi
pitee palokunnan

ONKKAALA

Onkkaalan VPK:n palokunta-
nuoret ovat taitavia paloletkujen

kAyttiijiii. Sen toiesi palolarnnan-
juhlien juontaja Aimo Kokkola

seuratessaan nuoriso-osaston
nlytdstd, jossa letleut vedettiin
ulos paloautosta, tehtiin tarvit-
tavat liitokset ia saatiin hetkess'i

sammutuwesi suitrkuamaan.

- Nuoret ovat selvisti tdssi
ty<issi, nopeampia kuin veteraa-

niosastolaiset, Kokkola vitsaili
viitaten aikaisempien kesien

Tosin veteraaniosasto on aina

niipolaissn kiiyft iinyt vuosisa-

dan vanhempaa kalustoa kuin
nuoret. Tiillii kertaa he jiittiviit
letluien yhdistelemisen lapsille
ja toivat sen sijaanyleisrin eteen

riemastuttavan huulihargpu- j a

ly<imdsoitinorkesterinsa, joka
esiintyi Eero-Pekka Lindforsin
johdolla.Muutenkin kaiklci oli
kohdallaan Vilpolan mintyj en

alla, ltun Onkkaalan l33-vuotias
VPK vietti vuosijuhlaans4 niin
larin se ontehnytviimeiset 128

vuottaheindlarun
sunnuntaina

Marssin jdlkeen oli lipunnos-
ton ja Lippulaulun, eri osastoien

taidonniiytteiden, Aimo Koldco-

lan iuontojerq arpajaisten seki
kahvin ja sillivoileipien vuoro, ja

kokonaisuutta siesti Tirmpereen

VPK:n puhallinorkesteri tutusti
Matti Prepulan johdolla.

C-ajokortittiset
ovat kysyttyjii
,On ehdottoman tikke[e, ettii
palokuntanuorilla siiilyy rankka
ote tehtiviinse, sillilheistiikasvaa

norpeasti seuraava hdlytysosas-

ton sulorpolvi
Onkkaalan VPK:n helli-

tuksen puheenjohtaf a ilartkr

Ruokonen totesi puheessaan,

ettd uusi aiki asettaa jatkuvasti

uusia haasteita palokuntalaisil-
le. Uusia motivointitekij oitii on
kiydettivii jatkuvasti, jotta har-

rastaiien mielenkiinto siiilyy, ja

motivaatiota rjffi riittdd mycis

omien taitojen kehittdmiseen ja

ylliipitiimiseen.
Ruokonen muistutti, ettd ny-

lgiiiin ei esimerhksi ole itsestdiin

.selvdi, ett'i nuorista hii\rtysosas-

tolaisista kiytyytarpeeksi monta
C-ajokortin haltijaa. Kuorma-
auton ajo-oikeus onpakko olla
niin monella, ettd paloautoille
riittiiii joka tilanteessa lorljettajia.

My<is savunrtelluskelpoisuuden
vaatimu}sia aiotaan entisest*in
kiristilii.

- Haasteita on monella saralle

mutta v-oinen sanoa, ettd meilld
menee hyvin. Sopimulsen mu-
kaiset velvoitteet on pysqrffy
teWarnarin, Ruokonen tiivisti
larluneen.vuoderu

Ei pelkkii?i
sammuttamista
Markku Ruokonen kertoi, ettd

uuden maaliskuussa pdivitetyn
palokuntasopimuksen mukaan

minimiliihtiivahvuus on 1 + 3,

mikd tarkoittaa yksikonj ohtajaa

ja kolmea sammutusmiesfi liik-
keelle 5 minuutissa. 10 minuutin
la:lutfu a yhdeh sammutusmirc-

henontihdettd\rivatrvistdksdcsi
tuldyksikdne, mike tarkoittaa esi-

merhl<si sdfiriautoa-
Onkkaalan VPK:ssa keski-

mriiiriiinenv-atrvuus onlo:iukin
7 henke.iiyhti tihti*i koki, iffi
iiiirirajoilla eitarvitsepinni*de

Palolornnalla on otrtrt viime
vuosiiuhlan iiilkeen 145 edhistr
tehtivii Niis6 yliwimabesti
sn:rin yk;itseinea rrft mE o en-

sisasmemrat, ioile m tiptr
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.; Luovan kirjonnan kurssin aluksi ohjaajana toiminut pirjo
Lahtinen neyfti esimerkkejii siitd, mitii kaikkea luovalla
kirjonnalla voi tehde.

VUOLIJOKI
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- tifoaet ort rffi -- I

ryossaroperyhl*rreerra-
niosastolaiseg Ko*& dfsdH
viitaten kesien
veteraaniniyt<ilaiin

Tosin veteraaniosasto on rina
nnytcilaissn klyttiinyt vuosisa-
dan vanhempaa kalustoa kuin
nuoret. Tlllii kertaa he jiittiviit
letkuien yh&stelemisen lapsille
ja toivat sen sijaan yleiscin eteen
riemastuttavan huulihalppu- ia
ly<imisoitinorkesterinsa, ioka
esiintyi Eero-Pekka Lindforsin
johdolla.Muutenkin kailrki oli
kohdallaan Vilpolan mdntyjen
alla, lorn Onl&aalan 1 33-vuotias
VPK vietti vuosijuhlaansa, niin
kuin se on tehnyt viimeiset 128
wotta heiniloun ensimmdisend
sunnuntaina.

Marssin jiilkeen oli lipwrnos-
ton j a Lippulaulun, eri osastojen
taidonniiytteiden, Aimo Kokko-
lan juontojerj alpajaisten sekd
kahvin j a sillivoileipien vuorg ja
kokonaisuutta siesti Tampereen
VPK:n puhallinorkesteri tutusti
Matti Prepulan johdolla.

C-ajokortitliset
ovat kysyttyia
On ehdottoman tiirkerii! ettii
palokrntanuorilla siiilyy vankka
otetehtdviinsd, silliheistikasrzaa
nopeasti seuraava hdlytysosas-
tonsukupolvi.

Onkkaalan VPK:n halli-
tuksen puheenj ohtaj a Markku
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C{&ortirl*"a Eur*
mmaFCnrysmp&ooL
niinome$+etgpelodofle
riitfii i&atiLntrqsattte.+qif"
tvtytt savus&dlr*Qoisruden
rnatimuksia aioean errtisestiin
lo.rlstaa-

- Flaasteita on mondla samlla
mutta voinen sanoa, etti meilld
menee hyvin Sopimulsen mu-
kaiset velvoitteet on pysgrtty
tnyft iirna:in, Ruokonen tiivisti
larluneenluoden

Ei pelkkiii
sammuttamista
Markku Ruokonen kertoi, etti
uuden maalisliuussa pdivitetyn
palokuntasopimuksen mukaan
minimilihtovahvuus on I + 3,
mikn tarkoittaa ylaikcinl ohtalaa
ja kolmea sammutusmiesti liik-
keelle 5 minuutissa" 10 minuutin
larluttua yhden sammufu smie-
hen on lihdettdrld \r'ahvishrl$el$i
tukiylaikolti, mikii tarkoittaa esi
merkiksi siili<iautoa.

Onkkaalan VPK:ssa keski-
miiiiriiinenvahvuus on kuitenkin
7 henkeayhtii lahtcia kohti, ;oten
iiiirirajoilla ei tarvitse pinnistellii.

Palokunnalla on ollut viime
vuosijuhlan jiilkeen 145 erflaista
tehtevaa. Niistd ylivoimaisesti
suurin ylcittiiinen ryhrnjd on en-
sivastetehtevet, joita on kirjattu
49 kappalefia, lcrnvastaavasti ra-

AteljeeGalleria Virpi & Or-
bin vanha pirtti toimi tun-
nelmallisena ympdristond,
kun luovan kirjonnan kurssi-
laiset kokoontuivat erilaisten
1!ranKoren )a varren aareen.

Kurssin ohjaaja, perinne-
kiisity6liiinen pirjo Lahtinen
esitteli kurssin aluksi omia
6itedn, jotta kurssilaiset sai-
sivaf ideoita ja inspiraatiota
omiin kisit6ihinsd.

Lahtinen on tehnyt muun
muassa kassin vanhasta pal-
mikkoneuleesta huovutta-
malla paidan ensin pesuko-
neessa. Erityisen ihastuttavia
ovat my6s pienet kdsinsido-
tut muistikirjat ja neulatyy-
nyt.

- Luova kirjonta vapauttaa
sddnn<iisti, Lahtinen painotti
kurssilaisille.

Kuten kaikki kisityq myos
luova kirjonta antaa mielihy-
vdd ja kohottaa itsetuntoa.

- Tyo on hyve jettne vnlilii
lepdimdd.n, se kertoo sitten
kylle tekijelleen seuraavat
vaiheet, Lahtinen kertoo ja
jatkaa, ettd luova kirjonta
auttaa jdsentimiin muistoj a
ja tyohdn voi kirjoa vaikeita-
kin asioita.

Mycis vanhuksille klisityri
on tirkedd., varsinkin jos kii-
silld tekeminen on aiemmin
kuulunut elamaen.

Lahtinen on pitdnyt Virpi
& Orbissa kursseja myos ai-

emmin. Aiheina ovat olleet
villan virjiiminen ja huo-
vutus. Luova kirjonta oli
luonteva j atko- osa aiemmille
kursseille, ja esimerkiksi Tarja
PalomEki tycisti n1t aiemmjn

huovuttamaansa alustah.

- Ndistii tulee istuinalus-
toja, Palomiki kertoi ty6n
lomaisa.

Piitissii oli kurssin ajan esil-
lii myris Lahtisen Valkeakos-
kiopiston aikuisten kasity<i -

taiteen opintojen lopputyci,
viisi kansiollista luonnonvi-
reillii viirj iittyjd virimallej a.
Tyyliin sopivasti kansiot
ovat p aellystetty kankaalla,
joka on koristeltu luovalla
kirjonnalla.

Rauhallinen tunnelma,
perinteinen ympdristci, kau-
niit v6rit ja materiaalit sekd
Lahtisen upeat ty<it antoivat
kurssilaisille elemyksellisen
paiven kasitdiden parissa.

- Aika kului ylldttAvin no-
peasti, tiivisti kurssilla hyvin
viihtynyt l3-vuotias Katja
Linnainmaa.

Viiden tunnin aikana
kurssilaiset oppivat luovan
kirjonnan tekniikoita, pdd-
sivdt omissa tdissddn alkuun
ja saivat runsaasti rohkeutta
ilmaista itseS6n kiisitriiden
avulla, Tauoilla oli nautittava-
na Virpi & Orbin herkullista
kasviskeittoa ja kahvra.
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Palokuntalaisuus kulkee usein perheissii ja suvuissa. Kuvassa huoret h6lytysosasl
Valtteri ja Verneri Vuori (takana ja oikealla).


