
      
 

HELPE - UPL Rovio 2015 leiritoimikunnan kokous  
 

Aika  Tiistai 14.1.2015 kello 18:00 
 
Paikka  HELPE, Lääkärinkatu 3 
 
 

1. Leiri logo 
 
Leirin logoa käsiteltiin. Leirin logoehdotukseksi on esitetty vain yhtä esitystä. Esitys on 
hyvä paperiversiona, mutta painatus kallista ja osittain mahdotonta eri leirituotteisiin. 
Ehdotettiin että uutta logoehdotusta haetaan vielä, selvittelyt käynnissä. Kokous vahvisti 
että jäädään odottamaan lisäehdotuksia leirin logoksi. 
 
2. Kokous tarkisti leirin järjestelyorganisaation. 

 Emäntä + varaemäntä tiedossa 
 Kanttiinin vastaavasta selvittelyt kesken 
 Varatoimistopäällikön paikka avoinna, Minna Heinosta ehdotettiin 

tehtävään ja toimikunta vahvisti valinnan 

 Leirin johtoryhmään vahvistettiin kuuluvan leiripäällikön ja 
varaleiripäällikön lisäksi kaikki toimialapäälliköt ja heidän ollessa 
estyneinä varapäällikkö edustaa toimialaa 

 Loput toimihenkilöt vahvistetaan järjestelyiden edetessä 
 

3.  Kokous arvio henkilömääräksi saman kuin edelliseen pöytäkirjaan. Henkilömääräksi 
arvioidaan 550 henkilöä, joista 350 nuorta. Kokous ei nähnyt rajoituksia leirille 
osallistumiseen olevan tiedossa. VIKSU-leirille 2014 osallistui HELPE:n ja UPL:n puolesta 
452 henkilöä, joista 298 nuoria. 
 
4. Kokous käsitteli talousarviota leirille.  
 
Projektisihteerille on eri toimialoilta esitetty budjetteja ja talousarvio esitettiin kokoukselle 
näiden arvioiden ja edeltäneiden leirien toteutuman perusteella. Kokous käsitteli laaditun 
talousarvion kohta kohdalta ja hyväksyi esitetyn arvion.  
 
Leirimaksuksi päätettiin 95€/henkilö (3.5.2015 asti).  
Jälki-ilmoittautuminen 120€/henkilö (30.06.2015 asti).  
Tämän jälkeen päivämaksu, joka on 30€/päivä. 
2-6-vuotiaat 50% leirimaksusta ja alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.  
 
5. Kokous kävi leirin aikataulua läpi 

 nettisivut avattu, Facebook sivut luotu, johtoryhmälle oma ryhmä luotu 

 Leirin vierailupäivä: keskiviikko. 
 HAKA:n avautuminen 15.1.2015.  
 leirikirje 1 sisältö 30.1.2015 mennessä ja jakelu 6.2.2015 
 leirikirje 2 avoin. Lähtee ilmoittautuneille palokunnille lähempänä leiriä. 
 ilmoittautuminen alkaa 15.1.2015 ja päättyy 3.5.2015 

 jälki-ilmoittautuminen 4.5.2015 – 30.6.2015 



      
 
 
 
 

 leiritoimikunnan kokoukset sovitaan aina edellisessä kokouksessa. Erillistä 
kokouskalenteria ei tehdä. 
 

6. Toimialakatsaus 

 KT: Kurssinjohtajahaku on auki. Jatkokursseilla kurssinjohtaja tilanne 
hyvä, peruskursseilla löytyy vielä avoimia paikkoja. Avoin haku on 
käynnissä 

 TOIMISTO: Esitetty toive Palokärjen aula toimiston käyttöön. Mikäli 
UPL:sta haluaa toimistoon töihin, hänelle voisi nimetä jonkun projektin, 
josta olisi vastuussa. 

 TIEDOTUS: Kristian Hassel leirilehden vastaava. Leiriaapisen 
tarpeellisuudesta tullut kysymyksiä ja ehdotettu sen tilalle joko yksi 
”infolappu” sisältäen tärkeimmät yhteystiedot ja/tai leirilehti ilmestyisi 
jo ensimmäisenä päivänä. Kokous päätti, ettei leiriaapisesta luovuta, 
mutta sitä ei enää tulosteta. Leiriaapisesta luodaan sähköinen ja 
kevennetty versio ja sen lisäksi infolappu jaetaan joka telttaan 
laminoituna. Leirilehti ilmestyy jo ensimmäisenä leiripäivänä. 

 JT: Polttopuut: puut otetaan kaikki kerralla leirialueelle 
 OT: Palaveri pidetty ja vastuuhenkilöt nimetty sekä talousarvio laadittu. 

 TURVA: Ei läsnä kokouksessa. Esitetty kysymys järjestyksenvalvoja-
koulutuksen järjestämisen tarpeellisuudesta ennen leiriä. 

 KEITTIÖ: Ruokalista tulee noudattamaan peruslinjoja. Erityistarpeista 
toimitetaan tieto keittiölle etukäteen. Tiedoksi toimialoille: keittiö 
saattaa tarvita linjastoihin apua. Ottakaa asia huomioon omissa 
kokouksissanne. 

 EA: Majoitusongelma ratkaistu. Henkilörekrytointi kunnossa. Ei muuta 
esille tuotavaa. 

 HELPE NUORET: HELPE päätti että leirillä pidetään nuorten 
kuulemistilaisuus. Ajatus oli järjestää mahdollisesti HELPE:n & UPL:n 
yhteinen nuorten kuulemistilaisuus/olkkarityyppinen ratkaisu. 

 UPL NUORET: Ei esille tuotavia asioita 
 HELPE NAISET: Ei esille tuotavia asioita 

 
7. Leirin Säännöt 
 
Kokous käsitteli alustavan pelikirjan sisällön. Kokous näki että tätä uutta pelikirjaa tulee 
kehittää ja viedä ajatusta eteenpäin. Tämä nähtiin hyvänä ratkaisuna leirisääntöjen tilalle. 
Seuraavaan kokoukseen tuodaan luonnos tästä pelikirjasta. 
 
8. Kehittämisideat 
 

 Edellisen kokouksen pöytäkirjasta luodaan muistio, joka julkaistaan. Muistio luodaan 
niin, ettei sieltä löydy nimiä tai henkilöt eivät ole tunnistettavissa asiayhteyksissä. 
Muistio julkaistaan nettisivuilla. 

 



      
 
 
 

 Lipunnostojen tarpeellisuudesta keskusteltiin. Kokous näki että ajatusta voidaan 
lähteä viemään eteenpäin, löytyisikö mahdollisesti uusi tapa ilmoittaa paikallaolosta/ 
tehostaa ajankäyttöä aamulla. 

 Johtoryhmien kokoontumisista leirin aikana luodaan pöytäkirja tai muistio 
 

 
9. Muut asiat 
 

 Kaluston anominen: Johtoryhmälle radiot käyttöön/cassidia ja kurssinjohtajat ym 
virve. 

 Puheenjohtaja muistutti leirityöstä jaettavista huomionosoituksista. Näissä tulee 
toimialojen olla ajoissa, jotta liitot pystyvät käsittelemään nämä ennen leiriä. Myös 
merkittäville sponsoreille voidaan hakea huomionosoitusta. 

 Muistutettiin palokuntia naistyön tärkeydestä leirillä. Naisia on vähän ja myös leirille 
heitä on tulossa vähän. 

 
10. Seuraava kokous 18.03.2015 klo 18.00 Paikka: Uudenmaan pelastusliitto / Helsingin 
pelastusliitto 
 

 


