Kutsu palokuntanuorten ROVIO 2015 -leirille
On aika ilmoittautua vuoden odotetuimpaan ja suurimpaan nuorten tapahtumaan – palokuntanuorten
Rovio 2015 leirille. Perinteiseen tapaan leiri järjestetään Palotaruksella, Padasjoella. Järjestelyistä
vastaavat Helsingin- ja Uudenmaan pelastusliitot.
Leirin ajankohta
Leiri alkaa Sunnuntaina 12.7 ja päättyy lauantaina 18.7.2015.
Leirinpaikka
Palotaruksen kurssi- ja leirikeskus, Kelkutteentie 147, Nyystölä.
Ilmoittautuminen leirille
Ilmoittautuminen tapahtuu HAKA – palokuntarekisterin avulla Internet-osoitteessa
https://haka.spek.fi. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään 3.5.2015.
Muistathan päivittää kaikkien henkilöiden terveystiedot, koulutukset, uimataito ja paitatiedot
HAKAssa.
Keittiöön ilmoittaudutaan normaalisti HAKA:n kautta. Keittiössä työskennelläksesi sinun ei tarvitse
olla alan ammattilainen, voit tarvittaessa ilmoittautua myös lyhyemmäksi ajaksi. Hygieniapassi ei ole
välttämätön, mutta suotava.
Leirimaksu
Leirimaksut ovat seuraavat:




viimeistään 3.5.2015 ilmoittautuneet 95€/henkilö
4.5.–30.6. jälki-ilmoittautuneet 120€/henkilö
Päivämaksu 30€/henkilö/päivä

Palokunnille lähetetään lasku toukokuun alussa ensimmäisen ilmoittautumisjakson jälkeen ja jälkiilmoittautuneille lähetetään lasku kesäkuun alussa. Leirille ilmoittautuminen on sitova ja maksut
palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Laskutusasioissa voi olla yhteydessä leirin
projektisihteeriin Pekka Tervalaan sähköpostilla leiri@helpe.fi.
Leirimaksu sisältää T-paidan (ei koske päivämaksulla ilmoittautuneita). Ilmoittauduttaessa on
ilmoitettava paidan koko.
Työleiri toimihenkilöille
Leirin valmistelut aloitetaan perjantai-iltana 10.7.2015. Työleiristä annetaan tarkemmat ohjeet
tulevissa tiedotteissa.

Vierailupäivä
Leirin vierailupäivä on keskiviikkona 15.7.2015, jolloin vanhemmat, sukulaiset ja tuttavat ovat
tervetulleita tutustumaan leiriin. Vierailijoille on tarjolla ruokaa maksua vastaan.
Lahjoita leirille
Leirillä järjestetään useita kilpailuja nuorille. Voit tukea nuorten toimintaa lahjoittamalla jotakin
kilpailujen palkinnoksi sopivaa tai hankkimalla muita lahjoittajia.
Lisätietoja leiristä
Leirin kotisivuilta löydät päivitettyä tietoa leiristä http://www.helpe.fi/rovio2015/. Leiri löytyy myös
Facebookista. https://www.facebook.com/rovio2015palokuntanuortenleiri?fref=ts
Leiriä koskeviin kysymyksiin vastaavat mielellään leiripäällikkö Samuel Siliin puh. 040 502 7227 tai
samuel.siliin@helpe.fi ja leiritoimikunnan projektisihteeri Pekka Tervala puh 050 1327,
leiri@helpe.fi. Tämän kirjeen liitteenä ovat myös toimialapäälliköiden yhteystiedot, jos sinulla on
sellaista kysyttävää, mihin et löydä vastausta internetsivuilta.
Tervetuloa leirille!
Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Pelastusliitto
LEIRITOIMIKUNTA
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Ilmoittautumislomake
Toimialapäälliköt
Leiriohjelma tulee myöhemmin

JAKELU

Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan
vapaaehtoiset palokunnat
Leirin toimistojen päälliköt
Alueiden nuorisotyöohjaajat ja naisosastojen johtajat
HELPE & UPL

Koulutustoimisto tiedottaa
Leirillä on taas mahdollisuus suorittaa mahtavia tiedontäyteisiä palokuntanuorten kursseja.
Osastojen vastaavat!
Ilmoittakaa nuoret oikeille kursseille iän mukaan. Tällöin ei tule ikäviä yllätyksiä kuten kursseilta siirtoja leirillä. Huomioikaa että joillakin jatkokursseilla on rajattu oppilasmäärä ja kurssi täytetään ensin
kriteerit täyttävistä hakijoista ja sen jälkeen muista, jos on tilaa. Koulutustoimisto pidättää oikeuden
muutoksiin kurssilaisten sijoittelussa ja kurssien sisällössä.
Tänä vuonna on tarkoitus järjestää kaikki kurssit jos niille on riittävästi kouluttajia ja kurssilaisia. Jos
hakijamäärä kurssille ei ole riittävä, kurssi peruutetaan ja hakijat siirretään muille kursseille.
Erikoiskursseille hakeville nuorille merkataan HAKAan vielä kakkosvaihtoehto, jotta saadaan nuori
siirrettyä toiseksi mielekkäämmälle kurssille, mikäli ykkösvaihtoehto on jo täynnä.
Leirille tulevat kouluttajat!
Olkaa yhteydessä kurssinjohtajaan, jonka kurssille haluatte! Näin paikkanne lempikurssillanne varmistuu ja saatte tarvittavat materiaalit jo ennen leiriä. Koulutustoimisto tarvittaessa muuttaa kouluttajien sijoittautumisia jos muilta kursseilta puuttuu kouluttajia tai kurssia ei järjestetä. Tällöin koulutustoimisto on yhteydessä kurssinjohtajaan ja neuvottelee
siirrot myös kouluttajan kanssa.
Koulutukseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä KT:n päällikköön Taina Halttuseen tainahalttunen@hotmail.com puh. 040 720 3270.
Kursseille ilmoittautuminen:
Alkukurssi 1: Tarkoitettu 7-8-vuotiaille vasta-alkajille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.
Alkukurssi 2: Tarkoitettu 9-10-vuotiaille vasta-alkajille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.
Tasokurssi 1: Tarkoitettu 11-vuotiaille nuorille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.
Tasokurssi 2: Tarkoitettu 12-vuotiaille nuorille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin ja perusvälineistöön sekä kädentaitojen hallintaan.
Tasokurssi 3: Tarkoitettu 13-vuotiaille, jo muutaman vuoden toiminnassa mukana olleille nuorille.
Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin ja perusvälineistöön sekä kädentaitojen hallintaan.
Tasokurssi 4: Tarkoitettu 14-vuotiaille neljä – viisi vuotta mukana toimineille nuorille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin ja perusvälineistöön ja kädentaitojen hallintaan.
Tiiviskurssi: Tarkoitettu 13-vuotiaille vasta palokuntatoimintaan tulleille nuorille. Kurssi on koottu
TAKU1- ja TAKU2-kurssien sisällöistä ja kurssin suoritettuaan nuori voi siirtyä TAKU3:lle. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin ja perusvälineistöön ja kädentaitojen hallintaan

Viestiliikennekurssi: Tarkoitettu 15–17-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneet palokunnan viestiliikenteestä. Kurssilla opetellaan viestiliikenteen perusasioita ja perehdytään VIRVE-radiopuhelimen
käyttöön
Ensiavun jatkokurssi: Tarkoitettu 15–17-vuotiaille nuorille, joiden sydäntä lähellä on ensiapu asioiden hyvä hallitseminen. Kurssilla opetellaan ensiapua syvemmin kuin tasokursseilla. Tällä kurssilla
on mahdollista päästä mukaan ilta-aikaan järjestettäviin sovellettuihin harjoituksiin.
Ryhmänjohtajakurssi: Tarkoitettu 16 -17-vuotiaille nuorille, Tällä kurssilla perehdytään nuorten kouluttamisen ja ohjaamisen saloihin. Kurssin jälkeen sinulla on uudenlaisia valmiuksia toimia omassa
palokunnassasi ryhmänjohtajana tai vaikka apukouluttajana.
Konemieskurssi: Tarkoitettu 16 -17-vuotiaille nuorille. Konemieskurssin tarkoitus on tuoda koneet ja
palokunnan käyttämät pumput nuorille tutuiksi, sekä oppia ymmärtämään pumppujen toimintaa.
Kurssilaiset pääsevät purkamaan ja kokoamaan koneita sekä pumppuja, jolloin niiden rakenne tulee
jokaiselle tutuksi. Kurssi sopii niille jotka eivät ole usein päässeet käyttämään työkaluja ja niille joilla
on jo kokemusta työkalujen käytöstä. Kurssi antaa myös varmuutta konemiehenä toimimiseen, koska
käymme kaikki mahdolliset ja mahdottomat selvitykset läpi käytännössä. Kurssi on käytäntöpainotteinen joten turhaa kirjojen pänttäämistä ei kurssilla harrasteta.
Tulitaistelijat: Tarkoitettu 16–17-vuotiaille nuorille, jotka haluavat haastaa itsensä. Kurssilla on tarjolla monipuolista koulutusta joka sisältää kaikkea savusukelluksesta liikenneonnettomuuksiin ja
vesipelastamiseen. Tällä kurssilla on mahdollista päästä mukaan ilta-aikaan järjestettäviin sovellettuihin harjoituksiin.
Vesipelastuskurssi: Tarkoitettu 16–17-vuotiaille nuorille. Vietä leiriviikko vedessä samalla vesipelastuksen niksejä harjoitellen. Kurssilaisen olisi hyvä saada oman palokunnan kautta pintapelastuspuku mukaan kurssille, jos palokunta ei pysty järjestämään kurssilaiselle pintapelastuspukua järjestetään hänelle sellainen koulutustoimiston puolesta. Tällöin puku tulee olemaan joko kokoa sopiva tai
erittäin sopiva.
ÄXXÖN-kurssi: Tarkoitettu seikkailunhaluisille 15–17-vuotiaille nuorille. Kurssilla käsitellään luonnossa selviytymistaitoja, vaelletaan luonnossa ja suoriudutaan aina yhtä mahtavien kouluttajien keksimistä tehtävistä. Kurssilaisille lähetetään varustelista ja muita lisätietoja kun kurssilaiset on valittu.
Varautumiskurssi: Tarkoitettu 15-17-vuotiaille nuorille. Tällä kurssilla käsitellään väestönsuojelua
ja omatoimista varautumista arjen ja poikkeusolojen tilanteessa.
Toimihenkilökurssi: Tarkoitettu 17-vuotiaille nuorille. Tällä kurssilla pääset tutustumaan toimihenkilöiden tehtäviin eri toimistojen alaisuudessa. Kurssin tarkoituksena on luoda sinulle mahdollisuus tutustua toimihenkilöiden erilaisiin tehtäviin ja helpottaa omaa valintaasi tulevalle leirille.
International Rescue: Tarkoitettu 15-17-vuotiailla. Mieluiten kaikki peruskurssit käytynä, englanti
ja/tai saksa keskustelutasolla. Toimihenkilöillä samat kriteerit . Kurssille haluavin nuorten ja kouluttajien toivotaan olevan suoraan yhteydessä kurssinjohtajaan jo kurssille hakiessa. Kurssinjohtaja Florian Kruger, 0440999299 tai flou75.gruger (at) gmail.com
.

Taitomerkkiohjelma
Koska nykyisessä koulutusjärjestelmässä ei enää suoriteta kurssikokeita, on nuorilla mahdollisuus
suorittaa käymästään kurssista taitomerkkikoe. Taitomerkkikoe suoritetaan näyttökokeena
perjantaina leirillä. Taitomerkkikokeessa on sekä kirjallinen osuus, että neljä käytännön osuutta. Koe
vastaa vanhaa kurssikoetta ja hyväksytystä kokeesta saa merkinnän opintokirjaan. Halutessaan nuori
voi ostaa hihamerkin, jonka voi ommella palokuntapukunsa hihaan. Suoritukset merkitään myös
HAKA-rekisteriin. Nuori saa suorittaa vain omaa tasoaan vastaavan merkin. Tasokurssi 1 tai sitä
vastaavat tiedot on omattava, jotta voi suorittaa kyseisen kurssin taitomerkin. Kokeen vastaanottaa
kyseisen kurssin kurssinjohtaja ja kouluttajat. Tänä vuonna taitomerkkikokeet kuuluvat kaikkien
tasokurssien kurssilaisille, joten taitomerkkikoe on kaikille pakollinen. Taitomerkkikoe ei kuitenkaan
ole karsiva, eli kokeessa pärjääminen ei vaikuta kurssista suoriutumiseen.
Kurssinjohtajat 2015

Kurssi
ALKUKURSSI 1
ALKUKURSSI 2
TASOKURSSI 1
TASOKURSSI 2
TASOKURSSI 3
TASOKURSSI 4
TIIVISKURSSI
VIESTILIIKENNE
EA-KURSSI
RYHMÄNJOHTAJAKURSSI
KONEMIESKURSSI
TULITAISTELIJAT
VESIPELASTUS
VARAUTUMINEN
ÄXXÖN-KURSSI
TOIMIHENKILÖKURSSI
IR International Rescue

Nimi

Puhelin

email

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
VARAKOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
2. VARAKOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
KALUSTOMESTARI

Taina Halttunen
Teemu Jumpponen
Eero Turunen
Ville Lönn

0407203270
0404686318
0407431428
0456721186

tainahalttunen (at) hotmail.com
teemu.jumpponen (at) gmail.com
eero.turunen (a) kolumbus.fi
vtlonn (a)sci.fi

Ohjelmatoimisto tiedottaa
Tervehdys Womppaharjulta!
Viksu oli, tuli ja meni ja nyt on taas aika viettää mahtava leiriviikko Padasjoen tutuissa maisemissa.
OT on jälleen juonimassa uusia kujeita tulevaa leiriä varten ja sinäkin pystyt siihen osallistumaan.
Mikäli olet jäänyt kaipaamaan jotain menneiden vuosien hittipeliä/kilpailua tai on mielessäsi loistokas
idea täysin uudeksi kilpailuksi, ole yhteydessä. Parhaat ideat palkitaan ja maineesi vain kasvaa.
Ajatukset ja kilpailu ideat voi lähettää osoitteeseen 4@ohjelmatoimisto.org .
Tuttuun tapaan leirillä myös discoillaan! Muista treenata kesän kuumimmat tanssiliikkeet valmiiksi,
kaiva tanssikenkäsi kaapista ja täytä juomapullo valmiiksi sillä tanssilattialla menojalka vipattaa ja
on varmasti kuuma tunnelma!
Uusia tekijöitä kaivataan!
OT:n jäsenrekry käy nyt kuumimmillaan! Jos olet täysi-ikäinen, omaat hulvattoman huumorintajun,
et pelkää esiintymistä yleisön edessä etkä kaihda ottaa uusia haasteita vastaan on OT oikea toimisto
sinulle. Ilmiantamalla itsesi ja kaverisi hetimitennyt ja takaat parhaat vaikutusmahdollisuutesi leirin
valmisteluun liittyen. Palavereja pidetään pitkin kevättä ja olisi suotavaa, että myös tulevat OT:n
jäsenet olisivat mukana kokemassa, kuulemassa ja vaikuttamassa leirin ohjelman sisältöön. Mitä
enää odotat? Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ja postita se 4@ohjelmatoimisto.org .
Leiriä odotellessa
-LateXi
Turva tiedottaa
Turvallisuustoimiston tehtävänä on huolehtia leiriläisten turvallisuudesta 24 tuntia/vrk.
Turvan alaisuudessa ovat mm. leiripäivystäjät, paloturvallisuus, aluevalvonta ym. turvallisuuteen
liittyvät seikat. Haemme joukkoomme lisää turvallisuushenkilöstöä.
Turvan kaikkia perustehtäviä suorittavat koko henkilökunta, painottuen siten vähän henkilökohtaisen
koulutustason mukaan. Rambo ei tarvitse olla, mutta täysi-ikäinen kyllä. Turvallisuus ja palokuntaalan koulutukset katsotaan eduksi, mutta eivät ole välttämättömiä. Alkusammutus, perusensiapu ja
hyvät sosiaaliset taidot ovat perusvaatimuksia, tehtäviin perehdytetään toimistontoimesta. Turvan
vuorot pyörivät 24h/vrk, eli tehtäväkenttään kuuluu myös yövuoroja.
Turvaan ilmoittaudutaan HAKAn kautta normaalisti, mutta laitathan viestiä myös sähköpostiin
jarkko.juhani.jokinen at gmail.com.
Jos joku asia askarruttaa ota rohkeasti yhteyttä joko Jarkkoon, kerron mielellämme lisää. Tule
mukaan tekemään turvallista leiriä ja näe leiri rutiinit vähän eri kulmasta.
Terveisin Jarkko Jokinen

Järjestelytoimisto tiedottaa
Järjestelytoimisto toivottaa sinut tervetulleeksi Rovio 2015 -leirille.
Majoittuminen
Sisämajoituspaikkoja on rajoitetusti, mikä on hyvä huomioida toimihenkilöiden majoitusta ajatellen.
Jos olet saapumassa leirille asuntovaunulla tai asuntoautolla ilmoittele siitä allekirjoittaneelle paikan
varaamista varten. Majoitusasioita hoitaa JT.
Ajoneuvot
Suosittelemme mahdollisimman vähillä ajoneuvoilla kulkemista leirin aikana.
Rakennusleiri
Rakennusleiri alkaa perjantai-iltana 10.7, rakennusleiristä tulee erillinen tiedote myöhemmin.
Töihin järjestelytoimistoon
Mikäli olet reipas, luotettava ja et pelkää työntekoa, olet tervetullut järjestelytoimistoon. Etsimme
joukkoomme vielä muutamia toimihenkilöitä. Osaava tiimimme tarjoaa sinulle leirin parhaat edut.
Ota rohkeasti yhteyttä.
Tervetuloa leirille!
Järjestelytoimiston väki
Leiritoimisto tiedottaa
Leirille saapuessa ilmoittaudutaan Leiritoimistoon. Leiritoimisto sijaitsee Palokärjen aulassa.
Leiriläisille on käytössä palvelupiste Palokärjen aulassa, jossa on käytettävissä tietokone ja tulostin.
Leiritoimisto on avoinna klo 8-20.
Ilmoittautumislomakkeen ja telttakorttien palautuksesta tulee tarkempaa tietoa seuraavassa
leirikirjeessä.
Leirillä on maksupääte käytössä. Tervetuloa asioimaan Leiritoimistoon
Yhteyshenkilöt Anneli Sarlin ja Minna Heinonen.

Ilmoittautumisohje
Rovio 2015-leirin ilmoittautumiset hoidetaan HAKA- palokuntarekisterin kautta.
Ohjeet
Jaa oheiset ilmoittautumislomakkeet nuorille ja merkitkää yhdessä lomakkeisiin kunkin nuoren
kurssisuoritteet (vuosi) ja suunnitelkaa tulevien kurssien ajankohdat (vuosi). Lähetä tämän jälkeen
lomakkeet nuorten mukana kotiin täydennettäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Täydennä tämän jälkeen lomakkeilla kerätyt tiedot HAKAan seuraavasti:
Kohtaan ”jäsenet” muokkaa tai lisää tiedot seuraaviin kohtiin:
Yhteystiedot
Perustiedot

Terveys

Ilmoita tämän jälkeen henkilöt leirille seuraavalla tavalla:
Kalenteri

Ilmoita henkilö tapahtumaan

Valitse kalenterista Tulta Päin Merkitse
ilmoittautuneiden
2012 –leiri ja sieltä kohta: ilmoita henkilöiden kohdalle kurssi tai
henkilö tapahtumaan.
tehtävä, johon ko. henkilö
ilmoitetaan.
Paina lopuksi talleta – painiketta
sivun lopusta.

Merkitse paidan koko

Valitse ilmoitetuille henkilöille
heidän ilmoittamansa T-paidan
koot.
Paina
lopuksi
ilmoita
–
painiketta sivun lopusta.

Huom! Merkitse leirillä toimivan osastosta vastaavan henkilön kohdalle rasti (toimii osaston
vastuuhenkilönä leirillä).
Voit milloin tahansa tehdä muutoksia ilmoittautumisiin poistamalla tai lisäämällä
henkilöitä.
Talleta lomakkeet itsellesi ja tuo ne mukaan leirille. Lomakkeet kerätään
ilmoittautumisen yhteydessä leirillä.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Rastita oletko tulossa leirille palokuntanuorena (alle 18-v.), varhaisnuorena vai toimihenkilönä:
□ Nuori
□ Varhaisnuori
□ Toimihenkilö
Palokunnan nimi

Henkilötiedot

Etu- ja Sukunimi
Puhelin
Osoite
Sähköposti
Syntymäaika

(pv.kk.vvvv)

Lähiomainen
Omaisen yhteystiedot

Kanamunaton

Kalaton

Terveys

Erityisruokavaliot (merkitse rastilla)
Laktoositon
Maidoton
Keliakia
Kasvisruoka
Muu erityisruokavalio
Muut allergiat, sairaudet,
lääkitys

Päiväkoti
Varhaisnuoret (7-8 v)
Alkukurssi 1 (7-8 v)
Alkukurssi 2 (9-10 v)
Tasokurssi 1 (11 v)
Tasokurssi 2 (12 v)
Tasokurssi 3 (13 v)
Tasokurssi 4 (14 v)
Tiiviskurssi (13 v)

Ryhmänjohtajakurssi (16-17 v)
Konemieskurssi (15-17 v)
Viestiliikennekurssi (15-17 v)
Äxxön-kurssi (15-17 v)
Tulitaistelijakurssi (16-17 v)
EA-kurssi (15-17 v)
Varautumiskurssi (15-17 v)
Vesipelastuskurssi (15-17 v)
Toimihenkilökurssi (15-17 v)

Toimihenkilöt
Koulutustoimisto
Ohjelmatoimisto
Tiedotustoimisto
Kanttiini
Järjestelytoimisto
Keittiö
EA-piste
Turvallisuustoimisto
Leiritoimisto

Leiri T-paidan koko (Koot ovat 128, 140, 152 cm ja S-XXL)
Osaako uida: kyllä ____, ei______
Annan luvan luovuttaa alle 18-vuotiaan nuoren terveystietoja leirin aikana palokunnan leirillä olevalle
vastuuhenkilölle: kyllä_____, ei ______
Huoltajan allekirjoitus (alle 18.v.)/
Toimihenkilön allekirjoitus:
Palauta tämä sitova ilmoittautuminen osaston johtajalle mahdollisimman pikaisesti, kiitos.
Huom! Osastonjohtaja, viimeinen ilmoittautumispäivä HAKA-palokuntarekisteriin on 3.5.2015.

Koulutus/Toimihenkilön tehtävä

Palokuntanuori sekä toimihenkilö: Rastita alla olevasta luettelosta kurssi tai toimenkuva, johon olet leirille
tulossa. Huom! Nuorten kurssit on käytävä järjestyksessä; et voi hypätä kurssin yli toiselle kurssille.
Jos olet epävarma kurssistasi, niin kysy neuvoa palokunnastasi.

Leiritoimikunta 2015 yhteystiedot
Tehtävä

Nimi

Sähköposti

puh.

Leiripäällikkö

Samuel Siliin

samuel.siliin(@)helpe.fi

040 502 7227

Varaleiripäällikkö

Miia Savilampi

miia.savilampi(@)gmail.com

040 545 3663

Koulutuspäällikkö

Taina Halttunen

tainahalttunen(@)hotmail.com

040-7203270

Varakoulutuspäällikkö

Teemu Jumpponen

teemu.jumpponen(@)gmail.com

044-989 5311

Varakoulutuspäällikkö

Eero Turunen

eero.turunen(@)kolumbus.fi

040-7431428

Toimistopäällikkö

Anneli Sarlin

anneli.sarlin(@)puistolanvpk.fi

040 531 4836

Varatoimistopäällikkö

Minna Heinonen

minna.t.heinonen( @ )luukku.com

040 721 8909

Tiedotuspäällikkö

Eija Holmberg-Lehto

eija.holmberg-lehto(@)kolumbus.fi

040 577 7796

Varatiedotuspäällikkö

Jari Sivén

Jari.siven(@)kauklahdenvpk.fi

044 376 2003

Järjestelypäällikkö

Tero Kuitunen

tero.kuitunen(@)asolanvpk.net

040-8448351

Varajärjestelypäällikkö

Kalle Kaunisvaara

kalle.kaunisvaara(@)hotmail.com

045-6710238

Ohjelmapäällikkö

Lauri Gustafsson

4(@)ohjelmatoimisto.org

040-5657040

Varaohjelmapäällikkö

Hannu Silvasti

jenkki63@)luukku.com

050-5231463

Turvallisuuspäällikkö

Jarkko Jokinen

jarkko.jokinen(@)tammisalonvpk.fi

044-3354119

Varaturvallisuuspäällikkö

Mika Riipi

mika.riipi(@)luukku.com

045-1285227

Emäntä

Ulla Koponen

ulla_56(@)suomi24.fi

040-5394451

Keittiö

Tero Tukia

tero.tukia (@) puistolanvpk.fi

0405596886

Kanttiini

t.b.d.

EA-Pisteen päällikkö

Tomi Kaltto

tomi.kaltto(@)kolumbus.fi

040 078 1392

EA-Pisteen varapäällikkö

Niko Neuvonen

niko.neuvonen(@)fimnet.fi

040-0453388

Mikko Helin

mikko.t.helin(@)gmail.com

ei

Antti Mutikainen

antti.mutikainen(@)vr.fi

050-3201372

Katja Kaurala

katja.kaurala(@)gmail.com

Jaana Sergelius
Pekka Tervala

jaana(@)sergelius.fi
leiri(@)helpe.fi

Nuorisotyövaliokunnan edustaja HELPE
Nuorisotyötoimikunnan edustaja UPL
Naistyötoimikunnan edustaja
Helpe
Naistyötoimikunnan edustaja
Upl
Leirin projektisihteeri
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