Palokunnan iuhla: Onkkaalan VPK
marssi tuorein jaloin 128.vuotta vanhan juhlaperir
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Nuori polvi
pitee palokunnan
ONKKAALA
Onkkaalan VPK:n palokuntanuoret ovat taitavia paloletkujen
kAyttiijiii. Sen toiesi palolarnnanjuhlien juontaja Aimo Kokkola
seuratessaan nuoriso-osaston
nlytdstd, jossa letleut vedettiin

ulos paloautosta, tehtiin tarvittavat liitokset ia saatiin hetkess'i
sammutuwesi suitrkuamaan.
- Nuoret ovat selvisti tdssi
ty<issi, nopeampia kuin veteraaniosastolaiset, Kokkola vitsaili

viitaten aikaisempien kesien
Tosin veteraaniosasto on aina

kirjonnalla voi tehdd.
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kun luovan kirjonnan kurssilaiset kokoontuivat erilaisten
lankojen ja viirien [lreeh.

villan virjiiiminen ja huovutus. Luova kirjonta oli
luonteva jatko-osa aiemmille
kursseille, ia esimerkiksi Tarja
Palomiiki tyosti nyt aiemmin
huovuttamaansa alusta'a.
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C-ajokortin haltijaa. Kuormaauton ajo-oikeus onpakko olla
niin monella, ettd paloautoille
riittiiii joka tilanteessa lorljettajia.

- Haasteita on monella saralle
mutta v-oinen sanoa, ettd meilld
menee hyvin. Sopimulsen mu-
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Marssin jdlkeen oli lipunnos-

minimiliihtiivahvuus on 1 + 3,

ton ja Lippulaulun, eri osastoien

mikd tarkoittaa yksikonj ohtajaa
ja kolmea sammutusmiesfi liik-

taidonniiytteiden, Aimo Koldcolan iuontojerq arpajaisten seki
kahvin ja sillivoileipien vuoro, ja
kokonaisuutta siesti Tirmpereen
VPK:n puhallinorkesteri tutusti
Matti Prepulan johdolla.

- Niiistii tulee istuinalus- C-ajokortittiset
Kurssin ohjaaja, perinne- toja, Palomiki kertoi tyon ovat kysyttyjii
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malla paidan ensin pesukoneessa. Erityisen ihastuttavia
ovat my6s pienet kdsinsidotut muistikirjat ja neulatyynyt.
- Luova kirjonta vapauttaa
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- Aika kului ylldttAvin nopeasti, tiivisti kurssilla hyvin

viihtynyt l3-vuotias Katja
Linnainmaa.

Viiden tunnin aikana
kurssilaiset oppivat luovan

kirjonnan tekniikoita, pddsivdt omissa tdissddn alkuun
ja saivat runsaasti rohkeutta
ilmaista itseS6n kiisitriiden
avulla, Tauoilla oli nautittavana 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).

