
      
 

HELPE - UPL Leiri 2015 leiritoimikunnan kokous  
 

Aika  Tiistai 18.11.2014 kello 18:00 
Paikka  HELPE, Lääkärinkatu 3 

 

 
1.  Leiriajan ja alueen vahvistaminen 

 
SPEK:n palotaruksen alue on varattu ajalle 10. - 19.7.2015. Varsinainen leiri toteutuu ajalla 

12.7. - 18.7.2015. Rakennusleiri alkaa 10.7. ja purkuleirin alkaa 18.7, kun nuoret ovat 
poistuneet leirialueelta.  

 

Kokous keskusteli mahdollisuudesta järjestää varsinainen leiri ajalla 11.-17.7.2015, mutta 
leirin rakentaminen 1½ vuorokaudessa koettiin liian tiukaksi aikatauluksi.  

 
SPEK:n alueiden lisäksi alueita leirin käyttöön Hämeen panssariprikaatilta anottuina ovat: 

johtola ja johtolan mäki maa-alueineen, iso sauna, pikku sauna, parakki 5, lentokenttä ja 

lammen ranta (lähellä puolustusvoimien puuvarastoa). Anomus näistä alueista on lähtenyt 
elokuun lopulla, vahvistusta odotetaan yhä. HELPE:n toimisto tiedottaa leiritoimikuntaa 

vahvistuksen saatuaan. 
 

 
2.  Leirin nimi ja logo 

 

Kokous käsitteli kaikki tietoon tulleet nimiehdotukset. Kokous päätti tulevan kesäleirin nimeksi 
Rovio 2015. 

 
 

3.  Leirin järjestelyorganisaation vahvistaminen 

 
Kokous vahvisti esitetyn järjestelyorganisaation. Kanttiinivastaavan ja toimiston varapäällikön 

paikalle etsitään vielä henkilöitä.  Tummennetuilla kohdilla olevat henkilöt eivät ole antaneet 
lupaa yhteystietojen julkaisuun. 

  

4.  Henkilövahvuudet 
 

Kokous arvio leirin kokonaisvahvuudeksi 550 henkilöä, joista 350 nuoria ja 200 
toimihenkilöitä. Kokous ei nähnyt rajoituksia leirille osallistumiseen olevan tiedossa. 

 
5.  Talousarvio 

 

Esitettiin talousarvio kokoukselle. Talousarvio käsitellään ja päätetään seuraavassa 
leiritoimikunnan kokouksessa.  

 
Kokous keskusteli ensiavun ja leirisairaalan perustamisesta ja sen tuomista mahdollisista 

lisäkustannuksista. Leirisairaala on tähän asti toiminut rakennuksessa, joka on purettu 

aiemmin kuluvana vuonna.  
 

6.  Aikataulu 
 

Leirille luodaan omat facebook-sivut, johon leiriläiset voivat lisätä kuvia ja keskustella leiristä.  
 

Johtoryhmälle luodaan omat facebook-sivut, jossa yhteydenpito koettiin olevan nopeaa ja 

helppoa. 
 

 
 



      
 

 

Kokous päätti nettisivujen olevan virallinen viestintäkanava. Kummankin pelastusliiton sivuille 
tulee linkki mistä pääsee siirtymään leirin omille nettisivuille. 

 
Yleistiedotuksesta palokunnilla vastaa leirin tiedotus. Jyri Suorsa vastaa luotavista 

nettisivuista. Kokous päätti että HAKA voidaan avata heti kun kaikki järjestettävät kurssit ovat 

tiedossa. Leirikirje 1 tulee lähettää 06.02.2015 mennessä ja sisältö tähän tulee ilmoittaa 
leiri@helpe.fi osoitteeseen 30.01.2015 mennessä. 

 
Ensimmäinen ilmoittautuminen päättyy 03.05.2015. Jälki-ilmoittautuminen päättyy 

30.06.2015, jonka jälkeen ilmoittautuneet maksavat päivärahamaksun jokaisesta leirillä 
vietetystä päivästä.  

 

Leiritoimikunnan kokoukset kutsutaan koolla tarpeen mukaan ja seuraavan kokouksen 
päivämäärä päätetään aina edellisessä kokouksessa. 

   
7.  Toimialakatsaus 

 

OT: Järjestelyt alkavat 
EA: Toimihenkilöiden rekrytoiminen aloitetaan ja leirisairaalan suunnittelutyö aloitetaan. 

 JT: Järjestely toivoo käyttöönsä  ainakin kaksi konttia leirille.  
 HELPE Nuoret ja naiset: ei kommentoitavaa 

Tiedotus: Kokous keskustelu suojelijan/ kummin valinnasta leirille. Kokous ehdotti Rovio oy:n 
henkilöä mikäli he lähtevät sponsoriksi. Mikäli sponsorin kautta ei leirille löydy luonnollisesti 

kummia tai suojelijaa niin kokous ei nähnyt tarpeelliseksi sellaista hankkia.  

Turva: Kokous kävi läpi turvan tehtävät leirillä sekä lupa-asiat, jotta turva pääsee tekemään 
suunnitelmat ja tarvittavat asiakirjat. 

KT: Kaikki kurssit tullaan järjestämään, kurssinjohtajia tullaan hakemaan yleisellä haulla. 
Kurssien järjestysolosuhteet mietityttävät ja voivat mahdollisesti aiheuttaa uusia kustannuksia, 

sillä rakennuksia leirialueelta on purettu ja muun muassa tulitaistelijakurssin ja muiden 

kurssien tikasharjoitusten toteuttaminen vaikeutuu. 
 

8.  Kehittämisideat 
 

Kurssirakenteen uudistaminen (sammutustyökurssia, kouluttajakurssi) 

Turvallisuuskävely leirille 
Olkkarin avaaminen 

kuulemisen järjestäminen (liittojen nuorisotyöt toteuttaa) 
Leirilehden uudistaminen ”takaisin vanhaan” 

Nuorten kuulemistilaisuuksissa saatujen tulosten esiintuonti 
 


