
      
 

Pöytäkirja 
HELPE - UPL Rovio 2015 leiritoimikunnan kokous  

 

Aika  Tiistaina 12.5.2015 kello 18:00 
Paikka  Helsingin Pelastusliitto, Lääkärinkatu 3 
  

Paikalla: 
Samuel Siliin Leiripäällikkö 
Miia Savilampi varaleiripäällikkö 

Eero Turunen 2. varakoulutuspäällikkö 
Taina Halttunen Koulutuspäällikkö 
Katja Kaurala HELPE Naiset 

Anneli Sarlin Toimistopäällikkö 
Minna Heinonen Toimisto, kirjanpito 
Kalle Kaunisvaara Varajärjestelypäällikkö 

Pekka Tervala Projektisihteeri 
Tero Kuitunen Järjestelypäällikkö 

Lauri Gustafsson Ohjelmapäällikkö 
Hannu Silvasti 2. ohjelmapäällikkö 
Jaana Sergelius UPL Naiset 

Teemu Jumpponen Varakoulutuspäällikkö 
Jarkko Jokinen Turvallisuuspäällikkö 
 

Estyneet 
Jari Sivén Varatiedotuspäällikkö   
Eija Holmberg-Lehto Tiedotuspäällikkö 

Tomi Kaltto EA 
Ulla Koponen Pääemäntä 
 

1. Leirin logoa käsiteltiin, logo myöhässä aikataulusta mutta tulossa kuitenkin.  
Leiripäällikkö jakaa logon heti kun saa sen vastaukseksi. Kauklahden nuoren 
tekemää logoa on käytetty työlogona. Toimikunta päätti että leiri muistaa logon 

tehnyttä nuorta jollain tavalla. 
 

2. Organisaatioon ei ole tullut muutoksia. Leirin johtoryhmä koostuu 
leiripäälliköstä, varapäälliköstä sekä toimialapäälliköistä. Mikäli toimialapäällikkö 
on estynyt tulemasta paikalle, korvaa varapäällikkö hänet. 

 
  



      
 

 
3. Keskusteltu palonsuojeluedistämissäätiön rahaston myöntämästä 3000€:n 

avustuksesta kohdistuen nuorten leirimaksuihin. Kokous päätti että tämä 3000€ 

käytetään ensimmäiseen ilmoittautumiskynnykseen mennessä ilmoittautuneiden 
leirimaksujen alennukseen (3€/henkilö). Nyt ilmoittautuneiden leirimaksua 
lasketaan siis 95€ -> 92€. Talousarvioon ei tehdä muutoksia näiltä osin. 

Avustus maksetaan jälkikäteen tilitystä vastaan.  Leiritoimikunnalle ei ole tullut 
tietoon henkilöitä, jotka olisi vapautettu leirimaksusta. 
 

4. Aikatauluasiaa 
 Leiriaapisen materiaalit 5.6 mennessä Jari Sivenille.  Toivottu, että leiriaapisen 

deadlinesta annetaan muistutus 2 viikkoa ja viikko ennen aikarajan umpeutumista. 
 Leirikirje 2:  

 lisätään telttojen ankkurointiohjeistus palokuntiin. Kaasulämmitteisiin 
majoitustiloihin lisättävä häkävaroittimen käyttöön liittyvä ohjeistus, jotta toimitaan 

lain puitteissa. 
 Polttopuut ovat ilmaisia leiriläisille, ainoana poikkeuksena on poikkeuksellinen 

ilmasto (sataa koko viikon) jolloin puista voidaan ottaa nimellinen summa maksua.  
 Toimistolle ei enää kerätä ilmoittautumislomakkeita säilöttäväksi. Osastonjohtajalla 

on ne mukana leirillä, mutta ei toimita leiritoimistoon.  

 Samoin telttakortit ym. saa halutessaan täyttää valmiiksi ennen leiriä, jolloin 
turhalta ravaamiselta toimistolla vältytään.   

 Sisäinen ohjeistus palokuntien vastuuhenkilöille sekä muille toimihenkilöille tulee 
laatia niin että, osaston vastuuhenkilö saa tietoonsa mikäli nuorelle on tapahtunut 

jotain, että on joutunut poistumaan leirialueelta.  
 Vastuuhenkilöiden tulee huolehtia hakaan ajankohtaiset yhteystiedot sekä nuorelle 

että hänen lähiomaisilleen.  
 Leirikirje 2 julkaisuun 29.05.2015. Leirin portit aukeavat sunnuntaina, 12.7.2015 

vasta klo 13, jos tulee ennen pääsee tekemään yhteistä kivaa. 
 

5. Leiriohjelma käsiteltiin ja tehtiin viime hetken muutokset. Muuten ohjelma 

hyväksyttiin. Mikäli ohjelmaan halutaan muutoksia, ainoastaan leirin johtoryhmä 
voi sen toteuttaa. Aamusuihkut ohjelmaan näkyville. Rakennusleiri alkaa 10.07. 
HELPE avaa ilmoittautumisen rakennus- ja purkuleirille 

 
6. Toimialakatsaus 

 KT: Kalustoanomukset toimitettu tänään, kurssinjohtajat tiedossa, ikäjakauma 

leiriläisillä painottuu jatkokursseille. Kalustokuljetukset auki, ovat selvittelyssä. 
Kaluston vakuutukset vanhaan totuttuun tapaan Hämeeltä tulisi teltat alueelle, jotka 

noutavat pois meidän leirin päätteeksi 
 Turva: 11 ilmoittautunutta. 

 Toimisto: Talousohjeistus leirille tehtynä, jaetaan toimialapäälliköille pöytäkirjan 
mukana.  

 Keittiö: vielä halukkaita otetaan vastaan keittiöön auttamaan 
 JT: Esitteli yhdessä laaditun aluesuunnitelman (HELPE, HPL, UPL). Järjestelyt ovat 

hyvässä vauhdissa. SPEK rakentaa frisbeegolf-rataa alueelle. Ajoneuvoissa, jotka 
ajavat leirialueella leiriaikaan, ON OLTAVA LUVAT. Luvan saa järjestelytoimistosta. 

 



      
 

 
 OT:n palaveri pidetty. Hämeen kanssa sovitaan, jos tarvitsevat jotain tavaraa 

leirille, – kuljetukset yhdessä mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.  
 Tiedotus: Käytiin läpi asiat, jotka on saatettu leiripäällikön tietoon. Tiedotukselta 

puuttuu päätoimittaja. Facebook-sivuille lisää toimintaa! Tiedotuksen tilat: lasikoppi, 

olkkari, teltta. Prepaid puhelin lärveisiä varten.  Kriisiviestintäsuunnitelma 
toukokuun aikana.  Olkkarin kaluston Häme ottaa Padasjoen kierrätyskeskuksesta. 

Kutsuvieraskutsut lähetetty liittojen toimistoille, toimistot kutsuvat ja ilmoittavat 
veteraaneille. Vesalainen hoitaa yhteydenpitoa Padasjoen kauppoihin 
alkusammutuskoulutuksesta. Tiedotus tarvitsisi 3 kpl 40” näyttöjä – jos jollain on 

saatavilla, ilmoittakaa tiedotukselle! 
 
7. Hygieniapassikurssi järjestetään 2.6.2015 17:30-21:30, ilmoittautumiset 

www.upl.fi. Ikärajasuositus on 13 vuotta ja kurssi kestää 4 tuntia. 
 

8. Leirin Säännöt, leiripäällikkö ja leirivarapäällikkö tarkistavat säännöt, jotka 

laitetaan pöytäkirjan liitteeksi. 
 
9. Muut asiat 

 
 Päiväkodin sijaintina Palokärjen takkahuone, päiväkodin vastaavana Monika Kaltto, 

040-7754 925, monika.kaltto@inkeroistenvpk.fi. 
 Leiriradio toteutuu nettiradiona. Radio toimii koulutuksen ulkopuolisena aikana.  

Toimii nettipohjaisen appin kautta. Tiedotuksella hoidossa. 
 Karavaanareiden lukumäärä saatava etukäteen, eli laitetaan leirikirjeeseen tieto, 

että tarve vaunuilijoiden määrästä ilmoitettava etukäteen JT:lle. 
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