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LEIRIN JOHTORYHMÄ 
 
Leiripäällikkö Samuel Siliin 040 502 7227 
Varaleiripäällikkö Miia Savilampi 040 545 3663 
Koulutuspäällikkö Taina Halttunen 040 720 3270 
Varakoulutuspäällikkö Teemu Jumpponen 044 989 5311 
Varakoulutuspäällikkö Eero Turunen 040 743 1428 
Toimistopäällikkö Anneli Sarlin 040 531 4836 
Varatoimistopäällikkö Minna Heinonen 040 721 8909 
Tiedotuspäällikkö Eija Holmberg-Lehto 040 577 7796 
Varatiedotuspäällikkö Jari Sivén 044 376 2003 
Järjestelypäällikkö Tero Kuitunen 040 844 8351 
Varajärjestelypäällikkö Kalle Kaunisvaara 045 671 0238 
Ohjelmapäällikkö Lauri Gustafsson 040 565 7040 
Varaohjelmapäällikkö Hannu Silvasti 050 523 1463 
Turvallisuuspäällikkö Jarkko Jokinen 044 335 4119 
Varaturvallisuuspäällikkö Mika Riipi 045 128 5527 
Emäntä Ulla Koponen 040 539 4451 
Keittiö apuna Tero Tukia 040 559 6886 
Kanttiini Anne Herala 040 650 3131 
EA-pisteen päällikkö Tomi Kaltto 040 078 1392 
EA-pisteen varapäällikkö Niko Neuvonen 040 045 3388 
Nuorisotyö, HELPE Mikko Helin - 
Nuorisotyö, UPL Antti Mutikainen 050 320 1372 
Naistyö, HELPE Katja Kaurala - 
Naistyö, UPL Jaana Sergelius 044 336 9000 
Leirin projektisihteeri Pekka Tervala 050 132 7 
Päiväkodin johtaja Monika Kaltto 040 775 4925 
 
 
 

MUITA TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 
 
Leirin päivystäjä 044-9269685 
(Tämä numero vastaa 24h koko leirin ajan) 
 
Leirialueen osoite Kelkutteentie 147, Padasjoki 
Yleinen hätänumero 112  
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LEIRIPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS 
 
Tervetuloa ROVIO 2015 leirille! 
 
Pikkuisen vajaan vuoden se otti, ROVIO 2015 järjestäminen, mutta nyt 
suunnitelmat ja järkkäilyt käyvät toteen! Toivon, että olemme saaneet koot-
tua teille kaikille jälleen ikimuistoisen palokuntanuorten kesäleirin, jolla saa-
daan paljon uusia kavereita ja tavataan vanhoja sekä samalla koulutuk-
sessa opitaan uusia ja kerrataan vanhoja palokuntatietoja ja -taitoja. 
 
Joten tehdään yhdessä tästä jälleen loistava leiriviikko! 
 
Gutaa leitsuviikoa kaikille! 
 
Samuel Siliin 
Leiripäällikkö 
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LEIRITOIMISTO  
 
Osaston saavuttua leirille sen vastuuhenkilö ilmoittautuu leiritoimistoon, al-
kuperäisiä ilmoittautumislomakkeita ei tarvitse palauttaa vaan osaston joh-
taja säilyttää ne itse leirin ajan. Leiritoimistoon ilmoitetaan mahdolliset viime 
hetken muutokset. 
 
Samalla osastonjohtaja saa mukaansa leiritunnisteet sekä leirin T-paidat. 
Telttakortit julkaistaan etukäteen leirin nettisivuilla ja osasto täyttää ne val-
miiksi ennen leiriä, leirillä tuo telttakortit toimistoon numeroitavaksi samalla 
kun ilmoittaudutte leirille. 
 
Toimisto on auki 8-20 jos on kysyttävää tai tarvitsette jotain pientarvikkeita 
tervetuloa asioimaan. 
 
Leiritoimistonväki 
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PELIKIRJA 
 
1. Käyttäytyminen 
Olemme palokuntanuorten leirillä ja käyttäydymme 
hyvien palokuntatapojen mukaisesti. Jokainen 
kantaa mukanaan leiritunnistetta, joka on 
pyydettäessä näytettävä. 
 
2. Omat ja toisten tavarat 
Nimikoin omat tavarani ja huolehdin niistä hyvin. Toi-
sen omaisuuteen saa koskea vain omistajan luvalla. 
Löytötavaratoimisto sijaitsee päivystäjän toimis-
tossa. 
 
3. Siisteys 
Huolehdin omasta puhtaudestani ja siisteydestäni yleisesti. Pesen kädet ennen 
ruokailua ja aina WC-käynnin jälkeen. Noudatan siisteyttä WC:ssä. Pesen ruokai-
luvälineet hyvin kuumalla vedellä ja huuhtelen ne huolellisesti. Laitan roskat roska-
astioihin. 
 
4. Koulutus 
Olen ajoissa koulutuksessa. Noudatan kouluttajien ohjeita. 
 
5. Uiminen 
Uimaan menen vain uimavalvojien valvonnassa pareittain, ohjelmaan merkittyinä 
aikoina. Noudatan uimavalvojien ohjeita, näin uintikieltoa ei tarvita. Uimaan läh-
döstä ilmoitetaan myös kuulutuksin. 
 
6. Sairaus 
Jos tunnen itseni sairaaksi tai loukkaannun, otan yhteyttä EA-pisteeseen. Kela-kort-
tini on mukanani leirillä. Tarvitessani EA-pisteen apua yöllä, herätän teltan vastuu-
henkilön, joka ottaa yhteyden päivystäjään. Pidän myös kaverista huolta! 
 
7. Avotuli 
Avotulen teko ja grillaaminen on sallittu ainoastaan leirialueella olevilla, merkityillä 
nuotiopaikoilla, avotuli vaatii aina valvojan paikallaoloa. 
 
8. Poistuminen leirialueelta 
Nuoret saavat poistua leirialueelta vain oman vastuuhenkilönsä luvalla. Nuoret ja 
toimihenkilöt, jotka väliaikaisesti joutuvat poistumaan leirialueelta, ilmoittautuvat 
päivystäjälle sekä lähtiessään että saapuessaan. 
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9. Liikkuminen leirialueella 
Leirialueen läpi menee yleinen autotie, varo autoliikennettä. Nuorten liikkuminen 
tapahtuu jalkaisin, käytä liikkuessasi asianmukaisia varusteita (jalkineet, sadeasu, 
heijastin pimeällä). Toimihenkilön liikkuminen ajoneuvolla vaatii luvan.  
 
10. Alkoholi ja muut päihteet 
Päihteet eivät kuulu palokuntanuorten leirille lainkaan. Tupakanpoltto on sallittu 18 
vuotta täyttäneille vain merkityillä tupakkapaikoilla. 
 
11. Teltat ja asuntovaunut 
Teltat pystytetään ja asuntovaunut pysäköidään vain merkityille paikoille, ei lento-
kentälle. Noudatamme turvaetäisyyksiä, jolloin telttojen ja asuntovaunujen väliset 
etäisyydet ovat vähintään 4 m. Jos majoitustilassa on lämmitys, pitää siellä olla 
myös alkusammutusvälineet sekä oikein asennettu palovaroitin. Turvallisuustoi-
misto antaa luvan lämmittimien käyttöön teltoissa. 
 
12. Hiljaisuus 
Leirillä on hiljaisuus 22.30 - 07.00, poikkeuksena on disko-ilta. Hiljaisuuden aikana 
vain välttämätön liikkuminen teltta-alueella on sallittua oman vastuuhenkilön luvalla. 
Täysi-ikäisen vastuuhenkilön on oltava teltta-alueella tavoitettavissa koko hiljaisuu-
den ajan. Telttakortissa on oltava merkittynä osastosta vastaavan henkilön nimi ja 
yhteystiedot. 
 
13. Toimin Pelikirjan mukaisesti 
Turvallisuushenkilöstön, toimihenkilöiden ja Pelikirjan ohjeita sekä Suomen lakia on 
ehdottomasti noudatettava. Toimiessasi Pelikirjan vastaisesti, seurauksena voi olla: 

 puhuttelu 

 kirjallinen varoitus 

 poistaminen leiriltä 

 osallistumiskielto liiton leirille määräajaksi 
 
Puhuttelusta ja kirjallisesta varoituksesta päättää leirin johtoryhmä, asianomaista 
ensin kuultuaan. Leiriltä poistamisesta ja osallistumiskiellosta liiton leireille määrä-
ajaksi päättää leirin johtoryhmän esityksestä, leiritoimikunta, asianomaista ensin 
kuultuaan. Leiriltä poistaminen tapahtuu asianomaisen omalla kustannuksella. Asi-
anomaisen kuuleminen voi tapahtua henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjallisen 
selvityksen avulla. Leirin johtoryhmän ja leiritoimikunnan päätökset tehdään kirjalli-
sesti, päivätään ja allekirjoitetaan. Päätökset annetaan välittömästi asianomaiselle 
tiedoksi. Oikaisuvaatimukset edellä mainituista päätöksistä tulee osoittaa järjeste-
lyistä vastaavan pelastusliiton toiminnanjohtajalle, käsiteltäväksi liiton hallituksessa 
 
14. Pelikirjasta poikkeaminen 
Pelikirjasta voidaan poiketa vain leiripäällikön kirjallisella luvalla. 
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OHJELMATOIMISTON TIETOISKU 
 
Mikä ihmeen OT? 
 
Ohjelmatoimisto eli tuttavallisemmin OT järjestää päivittäin koulutuksen 
päätyttyä erilaisia pelejä ja kilpailuita lippukentän suunnalla. Tule tutustu-
maan päivän mittelöihin ja haasta kaverisi kilpailemaan kanssasi. Parhaat 
suoritukset eri lajeissa palkitaan päivittäin. 
 
OT:n henkilökunnan tunnistat joko Gebardi clubin liiveistä tai muusta väestä 
hieman poikkeavasta vaatetuksesta. Päämajamme on Womppaharjulla 
jossa tapahtuu pelien, leikkien ja muun toiminnan valmistelu. Erään legen-
dan mukaan Womppaharju sijaitsi ennen lippukentän itä laidassa mutta toi-
mintarauhan ja huippusalaisten ohjelmanumeroiden valmistelun paljastumi-
sen estämiseksi OT siirsi sen lapiollinen kerrallaan nykyiseen paikkaansa. 
Työssä vierähti kolme vuotta ja se tuli maksamaan noin 120 markkaa sillä 
kaksi lapiota jouduttiin uusimaan niiden hajottua.  
 
Nyt harju sijaitsee varsinaisen leirialueen ulkopuolella eli sinne käynti aino-
astaan disko iltana tai kouluttajan ohjauksella. 
 
Tässä pari muistutusta viikon ohjelmasta: 

 Maanantaina järjestetään kaikkien pelkäämä leirikaste… Uskallatko 
osallistua? 

 Keskiviikkona nähdään kuinka kouluttajat selviävät haasteradasta. 
Tapahtumapaikkana lippukenttä. 

 Torstaina kamppaillaan jälleen himoitusta soihtumalja pokaalista. 
Tässä kisassa rastipaikoilla on kaikki sallittu mitä ei ole erikseen kiel-
letty. Kerää siis jo valmiiksi joukkue kasaan ja hio strategia kuntoon. 

 Perjantaina megadisko Womppaharjulla! Tukka tötterölle, tanssiken-
gät jalkaan ja diskoon mars! 

 
Muista seurata kuulutuksia ja tule rohkeasti kysymään jos jokin asia arve-
luttaa! 
 
Leirillä nähdään! 
 
-LateXi 
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TURVAN TERVEHDYS! 
 
Turva on hereillä 24h vuorokaudessa leirin ajan. Päivystäjän toimisto sijait-
see lippukentän kulmassa, ajotien läheisyydessä. Päivystäjältä voit käydä 
kysymässä kuulumisten lisäksi esim. mahdollisia löytötavaroita. 
 
Muutoin meidät erottaa huomioliiveistä, mikäli siis on kysyttävää tai mieltä 
askarruttaa jokin, tule nykäisemään hihasta, niin keksitään yhdessä keinot 
asian ratkaisemiseen. :) 
 
Turva pyrkii omalta osaltaan valvomaan ja huolehtimaan siitä, että saadaan 
hyvä, mukava ja turvallinen leiri, kaikille osallistujille.  
Olemme kaikki palokuntalaisia, käyttäydytään sen mukaan. Pidetään huolta 
itsestä, kaverista ja majoituksesta. :) 
 
Leirillä tavataan! :) 
 
Turvallisuuspäällikkö 
 
Leirin päivystäjän nro on: 044-9269685 (Tämä nro siis vastaa 24h leirin 
ajan). 
 
 
TURVALLISUUSKÄVELY! 
 
Jokainen palokunta palokunnan vastuuhenkilön johdolla tekevät turvalli-
suuskävelyn leirillä leirille tulopäivänä. 
 
Ohjeet ja täytettävä lomake tulevat ilmoittautumiskassin mukana. 
 
Tehdään yhdessä turvallinen leiri. 
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EA-PISTEESTÄ PÄIVÄÄ! 
 
Tervehdys leiriläisille leirin ensiapupisteeltä. Poiketen aikaisemmista lei-
reistä, EA piste sijaitsee ruokalan mäellä. Palvelu tosin säilyy samanlaisena; 
ystävällisenä ja iloisena. 
 
Ennen leiriä 
 
Muistathan ottaa leirille mukaan kela korttisi. Tällöin on helpompi asioida 
EA- pisteellä ja tarvittaessa myös paikallisten terveyskeskusten ja sairaalan 
kanssa. 
 
Älä lähde sairaana leirille. Jos siis tunnet itsesi sairaaksi juuri ennen leiriä ja 
sen aloituspäivänä, keskustele asiasta osastosi vastuuhenkilön ja vanhem-
piesi kanssa. Ei ole kiva viettää leiriä leirisairaalan vuodeosastolla ja pahim-
massa tapauksessa tartutat kaverisikin samaan tautiin ja hekin joutuvat vuo-
teen omiksi. 
 
Jos sairastut tai satutat itsesi leirillä 
 
Hakeudu pikimmiten leirin EA-pisteelle, jossa henkilökunta arvioi sairau-
tesi/vamman laadun ja tekee asian suhteen jatkotoimenpiteitä. 
 
Mikäli käytössäsi on lääkkeitä, jotka tulee säilyttää kylmässä, ota yhteys EA 
pisteelle heti leirin alussa. Kylmäsäilytys kyllä onnistuu leirillä. 
 
Jos mieltäsi askarruttaa mikä tahansa, vaikka koti-ikävä, voit silloinkin tulla 
EA-pisteelle: me autamme :) 
 
Muista huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta. Tällöin pöpöt eivät pääse 
leviämään ja ennaltaehkäiset myös omaa sairastumistasi: 

 pese käsiä usein 

 käy päivittäin pesulla 

 vaihda joka päivä uudet alusvaatteet ja sukat 

 pukeudu riittävän lämpimästi sään mukaan, kesälläkin voi olla 
kylmä! 

 
Nämä ohjeet kun muistat, teet itsellesi ja kavereillesi mukavan leirin. 
 
Leirin EA-pisteen puolesta: Tomi Kaltto ja Niko Neuvonen 
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TIEDOTUSTOIMISTO TIEDOTTAA 
 

 Tututtuun tapaan joka päivä ilmestyy leirilehti päivällisellä 

 Leirilehti hakee nuoria toimittajia, ilmoittautuminen tapahtuu info - 
pisteellä tulopäivänä 

 Ilta-aikaan leirillä toimii myös leiriradio, sitä kuunnellaan kännykällä, 
joten veivattavat laturit mukaan, luvassa superkivaa ohjelmaa 

 Info-piste palvelee päivittäin lippukentän kupeessa 

 Leirillä otetaan paljon kuvia, joita käytetään niin leirilehdessä kuin 
Facebookissa ja Instagramissa, jos et halua naamasi näkyvän 
näissä kuvissa, ilmoita kuvaajalle 

 Jos leirillä sattuisi tapahtumaan jotain ikävää, niin muista että leirior-
ganisaatio on se joka asiasta tiedottaa niin Facebookissa kuin me-
diassakin 

 
 
Leiriolkkari 
 
Lippukentän kupeesta löytyy nuorille tarkoitettu Olkkari, hengailupaikka, 
jossa on aina aikuisia juttukavereita, kilpailuja, pelejä ja muuta toimintaa. 
Siellä voit käydä antamassa suoraa palautetta leirin kulusta, siitä mikä on 
kivaa ja siitä mitä pitäisi mahdollisesti muuttaa. Olkkari on auki päivittäin 
koulutuksen jälkeen. Nähdään! 
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KEITTIÖ TARJOAA ROVIOLLA 
 
SUNNUNTAI 12.7. 
Päivällinen Jauheliha, pastavuoka, salaatti 
Iltapala Leipä + tee, Hedelmiä 
 
MAANANTAI 13.7. 
Aamupala Kaurapuuro, leipä, tee, maito, mehu 
Lounas Nakkikeitto, leipä, maito, vesi 
Päivällinen Possukastike, perunat, salaatti 
Iltapala Karjalanpiirakka 
 
TIISTAI 14.7. 
Aamupala Neljänviljan puuro, leipä, tee, maito, mehu 
Lounas Kahdenkalan keitto 
Päivällinen Kalkkunakiusaus, punajuuri, maustekurkku 
Iltapala Rieska, jogurtti 
 
KESKIVIIKKO 15.7. 
Aamupala Vehnähiutalepuuro, leipä, tee, maito, mehu 
Lounas Hernekeitto, ohukaiset, hillo 
Päivällinen Lihapullat, perunasose, salaatti 
Iltapala Lihapiiras 
 
TORSTAI 16.7. 
Aamupala Ohrahiutalepuuro, leipä, tee, maito, mehu 
Lounas Lihakeitto 
Päivällinen Kalapuikot, tartarkastike, perunasose 
Iltapala Sämpylä 
 
PERJANTAI 17.7. 
Aamupala Neljänviljanpuuro, leipä, tee, maito, mehu 
Lounas Makkarakeitto 
Päivällinen Broileririsotto 
Iltapala Leipä 
 
LAUANTAI 18.7. 
Aamupala Kaurapuuro, leipä, tee, maito, mehu 
Lounas Jauhelihakeitto  



12 

LEIRIN OHJELMA 
 

 


