
      
 

Koonti 
 
HELPE - UPL Rovio 2015 leiritoimikunnan kokous  

 
Aika  Keskiviikko 18.3.2015 kello 18:00 
Paikka  UPL, Vapaalantie 2 A 7, 01650 VANTAA 
  

1 Leirin logoa käsiteltiin. Leirin logoksi äänestettiin Stoben versio kolmesta yhdessä 
valituista vaihtoehdoista äänin 3-3-7. Paidan väri määrää kuvassa olevan palomiehen 
värit; musta + joku muu. Alle tekstit HELPE- UPL ja 2015. 

 
2 Kokous tarkisti leirin järjestelyorganisaation. 

 Kanttiinin vastaavaksi on valittu Anne Herala, joka lisätään 
organisaatioon (anne.herala@hotmail.com) 

 Ei muita muutoksia organisaatiossa 
 

3. Aikataulu 

 Olemme myös Instagramissa Facebookin lisäksi #Rovio2015. Toivotaan materiaalia 
sosiaalisiin medioihin kaikilta toimialoilta. 

 Leirikirje 1 laitettu sähköisesti palokuntiin 
 Leirikirje 2; toimialoilta info/ katsaus huhtikuun puoleen väliin mennessä. 

Lähetetään osallistujille kahden viikon sisällä, kun ilmoittautumisen ensimmäinen 
vaihe on päättynyt. 

 
9. Toimialakatsaus 

Leiripäällikkö ja leirivarapäällikkö alustivat asian kertomalla Hämeen Juha Kylmälän 
ja Saku Rouvalin kanssa pidetystä palaverista, jossa leirien yhteistyökuvioita oli 
suunniteltu ensi kesäksi. 
Liitoilta kysyttävä yhteistyölupa, joka tuskin muodostunee esteeksi yhteistyölle, 
koska kulujen jakamisesta puoliksi hyötyvät kaikki osapuolet. 

 Häme pystyttäisi  meidän alueelle toimittamat koulutuskatokset 
 Hämeeltä tulisi teltat alueelle, jotka noutavat pois meidän leirin 

päätteeksi 

 Konttien ja varastokonttien yhteiskäyttö (Jani Vilkman) kuukauden 
vuokra-ajalla 

 Liikennemerkit (nopeusrajoitukset); taimikonhoito alueella heinäkuussa 
lisännee liikennettä 

 Keittiölle Hämeeltä jääneet tavarat ilmaiseksi, jotka ovat saaneet 
sponssoroituna (emännät sopivat näistä); Sinuhelta leivät 
edullisemmin- vaihtuvuutta leipävalikoimaan Vaasan rinnalle 

 Kanttiinitavarat sisäänostohinnoin (emännät sopivat asiat keskenään); 
Häme ilmoittanut kiinnostuksen jäätelökoneen käyttöön 

 Häme kiinnostunut hyödyntämään meidän äänenkäyttöjärjestelmää 
leirialueella; Eero Turunen selvittää, mitä maksaisi, jos Häme käyttäisi 
oman leirinsä (28.6.-4.7.2015) aikana 

 Hämeeltä jää käyttöömme ilmoitustaulu, jota voidaan käyttää 
esimerkiksi turvallisuusasioiden tiedottamiseen ja uintiajoille yms. 

 



      
 
 

 SPEK on ilmoittanut, että polttopuut (saunan lämmitykseen) eivät kuulu 
enää mukaan vuokraan; Häme ostaa Jäämaalta Hämeenkoskelta ja 
myy puita leirin aikana; Tero Kuitusen mielestä puut voisi hankkia 
lähimmältä toimittajalta, tosin suurempi määrä saatettaisiin saada 
edullisemmin 

 Romuautoista kysely Hämeelle 
 Hämeen ehdotus yhteispalaverille Padasjoella on sunnuntaina 

3.5.2015; ehdotamme heille, että lauantaina 2.5.2015 aloitetaan ja 
sunnuntaina on paluu.  

 
 KT: Kurssinjohtajat puuttuvat vielä Taso 1, Taso 2 sekä Tiiviskurssilta. 

Jumpponen on kysynyt KU: lta höökejä, mutta saanti ei ole vielä 
varmistunut. 
Pidämme vanhan linjauksen, mitä tulee toimihenkilön ja kurssilaisen 
eroon; 17- vuotias on kurssilainen, joka noudattaa oman kurssinsa 
lukujärjestystä ja 18- vuotias on toimihenkilö, joka voi olla osana mitä 
tahansa toimialaa ja sen toimintaa. 
Erityistapauksissa toimialapäällikkö voi tehdä päätöksen toimialansa 
sisällä muusta tavasta toimia, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi 
kurssilaisen ja leirin toiminnan kannalta. 

 TOIMISTO: Maksupäätteen hinta on tuplaantunut edellisestä leiristä. 
Kanttiiniin ei tule kassaa tänä vuonna. Pekka Tervalalta laskutusohje 
kaikille. 

 TIEDOTUS: Saadaan ilmainen teltta olkkariin, joka korvaa aiempien 
leirien info-pisteen. 3 sähköistä ilmoitustaulua: ruokalaan, kanttiiniin ja 
olkkariin. Kriisiviestintäsuunnitelma työn alla. Tiedotus mahdollistaa 
ajan ja paikan nuorten kuulemiseen, mutta vastuu siitä on 
nuorisotyöllä. Myös nuoret osallistuvat leirilehden tekoon. Leiriradio 
livestreamina, joka vaatii tietokoneen ja kaksi tekijää; lupa-asiat 
selvitetään. Kutsuvierasohjelma ja kutsu työn alla; info kutsuvieraille 
turvallisuuskävelyn muodossa. Rovion tuotteita kanttiiniin myyntiin. 

 JT: Tarjousten perusteella valitaan edullisempi L&T hoitamaan 
jätehuolto yms. 

 OT: Toivovat toimihenkilökurssilaisia keskitetysti kahdelle päivälle, 
jolloin leirikaste ja soihtumaljakilpailu. Palaute kurssilaisilta tulisi saada 
myös toimialoille, jotta voimme tehdä korjauksia ja toimenpiteitä niiden 
pohjalta, mikäli näemme aiheelliseksi. Perjantai-iltana OT:n väellä 
perinteinen illanvietto. 

 TURVA: Ei ole tarvetta järjestyksenvalvojan kurssin järjestämiseen. 
Huomioliivi asia on ok. Virvepuhelin lupahakemus. 

 KEITTIÖ: Ruokalistapohja on tehty. Sopimukset Kespron kanssa tehty, 
missä viipyvät? Kuormat on luvattu rahtivapaana. Tällä hetkellä neljä 
keittiöön ilmoittaunutta. Keittiöön apua ruoanjakoon toimialoilta. 

 EA: 2 ylimääräistä ihmistä rekrytoitu opettelemaan hommia vanhojen 
konkareiden tehdessä vikaa leiriä. EA- pisteen sijoitus mielellään 
vanhalle paikalle toiminnan häiriöttömyyden takaamiseksi. Eivät 
mielellään ota toimihenkilökurssilaisia, koska ei ole sopivaa tekemistä. 



      
 HELPE NUORET: Ei esille tuotavia asioita 

 UPL NUORET: Ei esille tuotavia asioita 
 UPL NAISET: Ei esille tuotavia asioita 
 HELPE NAISET: Ei esille tuotavia asioita 
 PEKKA TERVALA: Ottaa vastaan sähköpostilla leirille ilmoittaumiset 

niiltä, jotka eivät kuulu mihinkään palokuntaan. 
Pekalle lähetetään kaikki työstettävä materiaali. 

 
10. Hygieniapassikurssi järjestetään 18.4.2015 yhteistyössä Helpen ja UPL:n kanssa. Sari 

Tuuri-Salonen ottaa vastaan ilmoittautumiset. Ikärajasuositus on 13 vuotta ja kurssi 
kestää 4 tuntia. 

 
11. Leirin Säännöt 

Leiripäällikkö ja leirivarapäällikkö tarkistavat säännöt, jotka laitetaan pöytäkirjan   
liitteeksi. 

 
12. Kehittämisideat 

Kännykkälatauspisteet huomioitava; JT järjestää pisteet, joita on oltava ainakin 100 
kpl. Särkkä selvittää asiaa. 

 
13. Muut asiat 
 

 Projekstisihteeri laatii leiriohjelman vanhan pohjalta ja lähettää sen 
leiritoimikunnalle tarkistettavaksi. 

 Päiväkodin tarpeellisuudesta 2-6- vuotiaille koulutuksen aikana keskusteltiin ja 
Facebookin laitetaan siitä kysely. OT on hoitanut aikaisemmin, mutta nyt resurssit 
eivät riittäne siihen. 

 
14. Seuraava kokous 12.05.2015 klo 18.00 Paikka vielä avoin: Jaana Sergelius selvittää     

mahdollisuutta mennä 3. asemalle. 
 


