
SARI VAINIKAINEN

Toukokuun lopulla pidet-
tiin Lapinlahden paloase-
malla palokuntanuorten 
toimintakauden lopetta-
jaiset.

– Lapinlahdella on tois-
tasataa kerhoa, joten to-
della hienoa että palo-
kuntaharrastus on edel-
leen kiinnostava, myhäi-
lee toiminnassa muka-
na oleva palomestari evp 
Jouko Anttila.

Nuorisotoiminta on jat-
kunut katkeamatta jo 
vuodesta 1953.

Aihealue asettaa tälle 
harrastukselle tietyt kaa-
vat.

– Palokunnassa kaik-
ki perustuu ennalta ope-
teltuihin asioihin. Tarkat 
säännöt ja opetellut as-
kelmerkit takaavat hyvän 
lopputuloksen ja turvalli-
suuden. Muun muassa pe-
russelvitykseen osallistu-
vien istumapaikka palo-
autossa kertoo mitä hen-
kilö tekee, kertoi palo-
mestari Risto-Matti Raa-
tikainen.

– Tämä on erinomainen 
harrastus ja hyvä väy-
lä paloturvallisuusalalle, 
jos nuori tästä ammatin 
jossain vaiheessa innos-
tuu hankkimaan. 

Alkusammutusta
ja ensiapua
Raatikaisen mukaan pa-
lokunnassa oppii yhdes-
sä tekemistä ja hyödylli-
siä kansalaistaitoja. Har-
joituksissa tulevat tutuksi 
muun muassa palokalus-

to ja paloaseman järjes-
tyssäännöt. Nuoret tietä-
vät palamisen edellytyk-
set ja oppivat alkusam-
mutuksen, hätäilmoituk-
sen teon sekä perusselvi-
tyksen käytännön harjoi-
tuksena.
  Ensiapua opetellaan 

myös.
– Pienimpien ryhmäs-

sä on tällä hetkellä 11 las-
ta, joista tyttöjä on yhdek-
sän. Isompien ryhmässä 
puolestaan on viisi poi-
kaa ja yksi tyttö, kertoo 
nuoriso-osaston koulutta-
ja Reijo Kiimalainen, jo-

ka yhdessä Tapio Palda-
niuksen kanssa veti kak-
si harjoitusta paikalla ol-
leiden vanhempien iloksi 
ja ihastukseksi.

Isommat nuoret esitte-
livät perusselvitystaito-
jaan, ja pienemmät puo-
lestaan harjoitushaalarin 
pukemisesityksen.

– Pukeminen on turval-
lisuuden takia tärkeintä, 
ja sitä harjoitellaankin to-
della paljon. Pukemisen 
on oltava ripeää mutta ei 
hätäistä, kertoo Kiimalai-
nen.

”Tiedän miten
metsäpalo etenee”
Lukuvuoden lopussa jaet-
tiin tasokokeen hyväksy-
tysti suorittaneille todis-
tuksen lisäksi alkutaso-
jen 1 ja 2 kurssimerkke-
jä. Tason 1 suorittaneista 
olivat paikalla Inari Halo-
nen, Rasmus Kaatrasalo, 
Essi Lappalainen ja Risto 
Paldanius, ja he aikovat 
myös jatkaa harrastusta 
ensi syksynä.

Rasmus ja Risto ovat ol-
leet puoli vuotta palokun-
taharrastuksessa muka-
na.

– Perusselvitys oli kau-
den aikana mielenkiin-
toisinta, sanoo Rasmus.

– Minusta puvut ovat 
kivointa. Ensimmäisellä 
kerralla vähän ihmette-
limme mutta parin kerran 
jälkeen puku on jo helppo 
pukea, jatkaa Risto.

Essillä ja Inarilla on me-
nossa jo neljäs vuosi palo-
kuntanuorissa. Inari tyk-
käsi talven aikana eniten 
teorian ja kaluston oppi-
misesta.

– Tiedän miten metsä-
palo etenee.

Essi puolestaan nostaa 
mieleenpainuvimpana 
asiana esille ison kattilan 
sammuttamisen.

– Sammutuksessa käy-
tettiin vaahtosammutinta 
ja isoa sammutuspeittoa, 
ei vettä. Eikä kattilaa saa 
missään nimessä nostaa, 
tietää Essi.

Molemmat tytöt osaa-
vat nyt myös ensiapua, 
ja tietävät muun muassa, 
kuinka tajutonta ihmistä 
autetaan.

– Osaamme laittaa ih-
misen kylkiasentoon. 

Toiminta jatkuu taas 
kesätauon jälkeen koulu-
jen alettua. Vanhan palo-
aseman tunnelmasta saa 
nauttia vielä yhden kau-
den ajan. Ensi keväänä 
myös palokuntanuoret 
muuttavat uudelle ase-
malle.

Ripeää muttei hätäistä

Paloautossa istumapaikka tarkoittaa tiettyä roolia. Kevätkauden lopettajaisis-
sa auton miehittivät Rasmus Kaatrasalo, Risto Paldanius, Essi Lappalainen ja 
Inari Halonen (etupenkillä).
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Kesällä on mukava leko-
tella puutarhassa ja naut-
tia lämmöstä. Mutta jos 
mielessä ovat istutukset, 
nyt ei todellakaan kanna-
ta painaa jarrua. Kesäl-
lä voi ja kannattaa puu-
tarhassa tehdä muutakin 
kuin leikata nurmikkoa.

– Monet mieltävät edel-
leen, että puut, pensaat ja 
perennat istutetaan vaan 
keväällä vaikka aina rou-
dan tuloon asti voi toimia. 
Ainoastaan arat kasvit 
pitää istuttaa viimeistään 
alkukesästä, kertoo An-
jan Pihaputiikin puutar-
huri Anja Eskelinen. 

Reilusti vettä
istutuskuoppaan
Ennen aloittamista pi-
tää miettiä istutusalueen 
paikka. Mikäli paikka on 
varjoinen, on pysyttävä 
varjossa viihtyvissä kas-
veissa.

– Puolivarjoiseen paik-
kaan voi laittaa likipitäen 
mitä kasveja vaan. Au-
rinkoiseen paikkaan ja 
paahteeseen voi ratkai-
suksi aurinkoisten paik-
kojen kasvien lisäksi mui-
takin, jos kehittää varjoa 
tai varmistaa maan kos-
teuden, opastaa Eskeli-
nen.

Myös maaperän happa-
muus ja rakenne on otet-
tava huomioon.

– Istutusalueen pitää ol-
la riittävän iso ja syvä. 
Usein ihmiset kaivavat 
vain juuripaakun kokoi-
sen kuopan, ja se näkyy 

kasvussa sillä juurtumi-
nen ei tapahdu kunnolla, 
jatkaa Maija-Liisa Ryhä-
nen.

– Usein ihmisiltä jää te-
kemättä astiataimen juu-
ripaakun avaaminen. 
Kiepillä olevat juuret pi-
tää avata ja levittää. 

– Ja reilusti vettä sinne 
kuoppaan ennen istutus-
ta. Pensaalle pari sangol-
lista, ja puulle vielä rei-
lummin jotta istutuskuop-
paan saadaan peruskos-
teus. Hellekaudella kas-
telua tarvitaan parin päi-
vän välein ja reilusti. Huo-
noin vaihtoehto on kastel-
la joka ilta vähäsen, sillä 

se vaan pahentaa kasvien 
tilannetta, muistuttaa Es-
kelinen.

Rikkakasvit minimiin
kuorikkeella
Puille tarvitaan tukike-
pit ja ne on laitettava pai-
kalleen ennen istuttamis-
ta. Tolppakiinnitys aut-
taa puuta tuulen voimia 
vastaan ja auttaa juurtu-
misessa. Tarvittavat suo-
jaukset myyriä ja jänik-
siä varten on myös syytä 
tehdä.

Kasveja valitessa on 
hyvä pitää mielessä kas-
vin lopullinen koko, ul-

konäkö ja helppohoitoi-
suus. Istutusalue kannat-
taa reunustaa siten, että 
nurmi ei karkaa istutus-
alueen puolelle.

– Kuorikkeella, kivil-
lä tai maanpeitekasveilla 
saa pidettyä rikkakasvit 
minimissä. Mutta kyllä-
hän istuttamisen jälkeen 
joutuu pari vuotta kitke-
mään, ainakin vähän. 
Mutta se kannattaa teh-
dä, muistuttaa Eskelinen.

Yhdistelemällä
näyttävyyttä
Isommat kokonaisuudet 
on helpompi hoitaa kuin 

useat pienet yksittäiset 
alueet.

– Onhan yksittäinen 
puu tai pensas hyvä vaih-
toehto, mutta erilaisia yh-
distelmiä tekemällä saa 
istutuksiin näyttävyyttä. 
Puita, pensaita ja peren-
noja voi yhdistellä kor-
keuseroilla ja väreillä pe-
laten, kertoo Eskelinen.

Ja jos haluaa näyttä-
vyyden lisäksi myös ma-
kuelämyksiä, on varteen-
otettava vaihtoehto vaik-
kapa tämän kesän hitti 
marjasinikuusama jonka 
marjojen maku on lähel-
lä mustikkaa. Suosiotaan 
ovat lisänneet marja-

pensaat ja hedelmäpuut. 
Myös näillä korkeuksilla 
menestyviä päärynäpui-
ta on tarjolla.

– Jos pihan laittaminen 
on ajankohtaista ensi ke-
sänä, on hyvä olla yhte-
yksissä ennen lumen tu-
loa, kertoo Eskelinen.

Eskelinen pitää tilauk-
sesta puutarhakursse-
ja ja -luentoja muun mu-
assa puiden ja pensaiden 
leikkauksista. Hän toi-
mii kouluttajana Kaski-
kuusessa syksyllä alka-
valla puutarhakurssilla ja 
on tietopankkina tarjolla 
Anjan Pihaputiikissa ym-
päri vuoden.

Kesäpuutarhassa ei kannata jarrutella

– Punalehtikoivu ja hurmevaahtera ovat hyviä vaihtoehtoja, kun istutuksiin 
halutaan värieroja, esittelee puutarhuri Anja Eskelinen.

– Puu voi näyttää yksinäiseltä itsekseen. Mutta jos 
puun ympärille istuttaa vaikka koristepensaita ja 
maanpeitekasvaja tai perennoja, näyttää isompi 
yhtenäinen kokonaisuus ihan erilaiselta. Kokeile-
massa Maija-Liisa Ryhänen ja Anja Eskelinen.
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