
   

  
 

 

LEIRIKUTSU 
 

On aika ilmoittautua palokuntien järjestötoiminnan suurimpaan 
tapahtumaan – Palokuntanuorten Hehku 2017 leirille. Tulevana 
kesänä järjestetään Helsingin ja Uudenmaan pelastusliittojen 
koulutusleiri Padasjoella 7–17 -vuotiaille palokuntanuorille. 

 
Aika   Sunnuntai 23.7.2017 – lauantai 29.7.2017. 
 
Paikka Palokuntien harjoitusalue Padasjoen Tarusjärven rannalla 

osoitteessa Kelkutteentie 147, Nyystölä. 
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tehdään HAKA – palokuntarekisterin avulla 

Internet-osoitteessa https://haka.spek.fi .  
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 2.5.2017. 

 
KAIKKI LEIRILLE TULEVAT ON ILMOITETTAVA! 
 
Palokuntaan kuulumattomat henkilöt ilmoittautuvat osoitteen 
http://www.eventilla.com/hehku-2017 kautta. 

 
Muistathan päivittää kaikkien henkilöiden terveystiedot, 
koulutukset, uimataito ja paitatiedot HAKAssa. 
 
Varhaisnuoret voivat ilmoittautua ikänsä mukaisille alkukursseille. 
He majoittuvat oman palokuntansa teltoissa. 
 
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. 

 
Leirimaksut ovat seuraavat: 

 Leirimaksu 100 € (ilmoittautumisaika 2.5.2017 saakka) 

 Leirimaksu 130 € (jälki-ilmoittautumisaika 3.5. – 30.6.2017) 

 Vuorokausimaksu 25 € /vrk (1.7.2017 alkaen, ei sisällä 
leiripaitaa) 

 2-6-vuotiaat 50 € (ei sisällä leiripaitaa) 

 Alle 2-vuotiailta ei leirimaksua (ei sisällä leiripaitaa) 
 

Palokunnille lähetetään lasku toukokuun alussa ensimmäisen 
ilmoittautumisjakson jälkeen ja jälki-ilmoittautuneille lähetetään 
lasku heinäkuun alussa. Leirille ilmoittautuminen on sitova ja mak-
sut palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. 
Laskutusasioissa ole yhteydessä leirin projektisihteeriin Pekka 
Tervalaan sähköpostilla leiri@helpe.fi. 

 

https://haka.spek.fi/
http://www.eventilla.com/hehku-2017
mailto:leiri@helpe.fi


   

  
 

 

Leiripaita Leirimaksu sisältää T-paidan (ei koske päivämaksulla 
ilmoittautuneita). Ilmoittauduttaessa on ilmoitettava paidan koko.  

 
Vierailupäivä Leirin vierailupäivä on keskiviikkona 26.7.2017, jolloin 

vanhemmat, sukulaiset ja tuttavat ovat tervetulleita tutustumaan 
leiriin. Vierailijoille on tarjolla ruokaa maksua vastaan. 

 
Koirat leirillä Ethän tuo koiraasi leirille, paitsi jos se on palveluskoira ja sen 

tulosta on sovittu turvallisuuspäällikön kanssa. 
 
Lahjoita leirille Leirillä järjestetään useita kilpailuja nuorille. Voit tukea nuorten 

toimintaa lahjoittamalla jotakin kilpailujen palkinnoksi sopivaa tai 
hankkimalla muita lahjoittajia. 

 
Päiväkoti Leirillä järjestetään päiväkoti toimihenkilöiden alle 7-vuotiaille 

lapsille, ilmoita tarve suoraan Anne Vaittiselle. 
anne.m.vaittinen(at)gmail.com. 
 

Rakennusleiri Toimihenkilöille alkaa perjantaina klo 12:00 21.7.2017. 
Ilmoittautumiset  http://www.eventilla.com/hehku-2017-tyoleiri 
viimeistään 1.7.2017. Keittiö varaa ruokaa vain ilmoittautuneille.  

 
Leirin kotisivut http://www.helpe.fi/hehku-2017/  

 
Muuta Leirin kotisivuilta löydät päivitettyä tietoa leiristä. Leiriä koskeviin 

kysymyksiin vastaavat mielellään leiripäällikkö Samuel Siliin puh. 
040 502 7227 samuel.siliin@gmail.com 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 
 

Samuel Siliin 
Leiripäällikkö 

  

http://www.eventilla.com/hehku-2017-tyoleiri
http://www.helpe.fi/hehku-2017/


   

  
 

 

 
 
Toimiala tiedottaa Koulutustoimisto 

Ohjelmatoimisto 
Turva 
Järjestelytoimisto 
Ensiapu 
Keittiö 
Päiväkoti 
Leiritoimikunta  
 

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 tieto- ja taitotäyteisiä palokuntanuorten kurs-
seja.  
 
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 kurssi-
laisia. Jos hakijamäärä kurssille ei ole riittävä, kurssi peruutetaan ja hakijat siirretään muille 
kursseille. 
 
Kurssinjohtajia haetaan avoimella haulla. Hakuohjeet julkaistaan leirin internet-sivuilla 
http://www.helpe.fi/hehku-2017/ . Jos koet kiinnostusta kurssinjohtajan tehtävään, seuraa 
medioita! Lisätietoja saat tarvittaessa koulutuspäällikkö Tainalta. 
 
Kouluttajiksi tulevat, ilmoittautukaa haluamallenne kurssille. Koulutustoimisto muuttaa 
tarvittaessa 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 päällikköihin. 
Kurssikuvaukset: 
 
Alkukurssi 1: Tarkoitettu 7-8-vuotiaille vasta-alkajille. Kurssi perehdyttää nuoren palokun-
nan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.  
 
Alkukurssi 2: Tarkoitettu 9-10-vuotiaille vasta-alkajille. Kurssi perehdyttää nuoren palokun-
nan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.  
 
Tasokurssi 1: Tarkoitettu 11-vuotiaille nuorille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan pe-
rustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.  
 
Tasokurssi 2: Tarkoitettu 12-vuotiaille nuorille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan pe-
rustoimintoihin 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 kädentaito-
jen hallintaan.  
 

http://www.helpe.fi/hehku-2017/


   

  
 

 

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.  
 
Konemieskurssi: Tarkoitettu 16 -17-vuotiaille nuorille. Konemieskurssin tarkoitus on tuoda 
koneet ja palokunnan käyttämät pumput nuorille tutuiksi, sekä oppia ymmärtämään pump-
pujen toimintaa. Kurssilaiset pääsevät purkamaan ja kokoamaan koneita sekä pumppuja, 
jolloin niiden rakenne tulee jokaiselle tutuksi. Kurssi sopii niille jotka eivät ole usein pääs-
seet 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 käytän-
töpainotteinen, joten turhaa kirjojen pänttäämistä ei kurssilla harrasteta. 
 
Ryhmänjohtajakurssi: Tarkoitettu 16 -17-vuotiaille nuorille, Tällä kurssilla perehdytään 
nuorten kouluttamisen ja ohjaamisen saloihin. Kurssin jälkeen sinulla on uudenlaisia val-
miuksia toimia omassa palokunnassasi ryhmänjohtajana tai vaikka apukouluttajana 
 
Viestiliikennekurssi: Tarkoitettu 15–17-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneet palokun-
nan viestiliikenteestä. Kurssilla opetellaan viestiliikenteen perusasioita ja perehdytään 
VIRVE-radiopuhelimen käyttöön. 
 
Ensiavun jatkokurssi: Tarkoitettu 15–17-vuotiaille nuorille, joiden sydäntä lähellä on en-
siapu asioiden hyvä hallitseminen. Kurssilla opetellaan ensiapua syvemmin kuin tasokurs-
seilla. Tällä kurssilla on mahdollista päästä mukaan ilta-aikaan järjestettäviin sovellettuihin 
harjoituksiin.  
 
Varautumiskurssi: Tarkoitettu 15-17-vuotiaille nuorille. Tällä kurssilla käsitellään väestön-
suojelua ja omatoimista varautumista arjen ja poikkeusolojen tilanteessa. 
 
ÄXXÖN-kurssi: Tarkoitettu seikkailunhaluisille 15–17-vuotiaille nuorille. Kurssilla käsitel-
lään luonnossa selviytymistaitoja, vaelletaan luonnossa ja suoriudutaan aina yhtä mahta-
vien kouluttajien keksimistä tehtävistä. Kurssilaisille lähetetään varustelista ja muita lisätie-
toja, kun kurssilaiset on valittu.  
 
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 pin-
tapelastuspukua järjestetään hänelle sellainen koulutustoimiston puolesta. Tällöin puku tu-
lee olemaan joko kokoa sopiva tai erittäin sopiva. 
 
Tulitaistelijat: Tarkoitettu 16–17-vuotiaille nuorille, jotka haluavat haastaa itsensä. Kurssilla 
on tarjolla monipuolista koulutusta joka sisältää kaikkea savusukelluksesta liikenneonnetto-
muuksiin ja vesipelastamiseen. Tällä kurssilla on mahdollista päästä mukaan ilta-aikaan jär-
jestettäviin sovellettuihin harjoituksiin.  
  



   

  
 

 

 
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.  
 
IR International Rescue: Tarkoitettu 15-17-vuotiaille. Mieluiten kaikki peruskurssit käytynä, 
englanti ja/tai saksa keskustelutasolla. Toimihenkilöillä on samat kriteerit. Kurssille 
haluavien nuorten ja kouluttajien toivotaan olevan suoraan yhteydessä kurssinjohtajaan jo 
kurssille hakiessa.  Kurssinjohtaja Florian Kruger, sähköposti international@upl.fi 

 
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.  

Lisätietoja 

Koulutuspäällikkö Varakoulutuspäällikkö Koulutustoimiston kalustomestari 
Taina Halttunen Ilkka Taivassalo Ville Lönn 
puh. 040-7203270 puh. 040-5595073 puh. 045-6721186 
kt1@koulutustoimisto.fi kt2@koulutustoimisto.fi kalustomestari@koulutustoimisto.fi



   

  
 

 

Ohjelmatoimisto tiedottaa     
 
Tervehdys Womppaharjulta! 
 
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 
Jenkki 
 

Turvallisuustoimiston tervehdys!  
 

Turvallisuustoimisto on aloittanut tulevan leirin suunnittelun omalta osaltaan huomioiden 
edellisen kesän kokemukset. Turvallisuustoimiston tehtävänä on olla apuna toteuttamassa 
kaikille turvallinen leiri. Jos löysit tai hukkasit jotain tärkeää leirin aikana, ole yhteydessä 
meihin. Autamme, opastamme ja neuvomme apua tarvitsevia. 
 
TOIMIHENKILÖKSI TURVAAN 
Haku turvaan on auki. Tavoitteena on koota porukka, joka toimii tiiviisti yhteistyössä 
auttamassa, opastamassa ja neuvomassa, kun leiriläinen kohtaa poikkeavan tilanteen. 
Tehtävään vaaditaan hyväksytysti suoritettu sammutustyönkurssi, kyky reagoida nopeasti 
erilaisiin tilanteisiin sekä taipumus käyttää maalaisjärkeä. Työhistoriallasi ei ole väliä, 
positiivinen asenne, huumorintaju ja palokuntalaisen perustaidot riittävät.  
 
Mikäli kiinnostuit ole yhteydessä:  
mika.riipi@luukku.com  tania.villikka@savionvpk.fi 
 
Tervetuloa mukaan! 
Mika ja Tania 
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Järjestelytoimisto tiedottaa 
     
Järjestelytoimisto toivottaa sinut tervetulleeksi Hehku 2017 -leirille. Ohessa on joitakin 
huomioon otettavia asioita ennen leiriä. 
Järjestelytoimisto vastaa leirin käytännön toiminnoista, kuten jätehuollosta, tiskauksesta, 
saunojen lämmityksestä, leiriläisten ja tavaroiden kuljetuksista sekä kaikenlaisista 
pienemmistä huolto- ja korjaustöistä. Etsimme joukkoomme vielä muutamia 
toimihenkilöitä, joten jos olet vastuuntuntoinen ja kätevä käsistäsi, älä epäröi ottaa 
yhteyttä.  
 
Majoittuminen 
Sisämajoituspaikkoja on rajoitetusti, mikä on hyvä huomioida toimihenkilöiden majoitusta 
ajatellen. Jos olet saapumassa leirille asuntovaunulla tai asuntoautolla ilmoittele siitä 
etukäteen allekirjoittaneelle paikan varaamista varten. Majoitusasioita hoitaa JT. 
 
Ajoneuvot  
Suosittelemme mahdollisimman vähillä ajoneuvoilla kulkemista leirin aikana.  
 
Rakennus- ja purkuleiri  
Rakennusleirille, joka alkaa perjantaina klo 12:00 21.7.2017, tulee ilmoittautua ennakkoon 
1.7.2017 mennessä. Ilmoittautumismenettely pidetään sen vuoksi, että saadaan ruokailut 
toimimaan ja ruoka riittämään. Rakennusleirillä ensisijaiset tehtävät liittyvät leirin 
kokonaisuuteen ja toissijaisesti toimialueiden tarpeita huomioiden. Purkuleiri alkaa heti 
leirin jälkeen. 
Ilmoittaudu http://www.eventilla.com/hehku-2017-tyoleiri 
 
Tervetuloa! 
Kalle ja Tero 
 

Ensiapu  
 
Hyvä leiriläinen!  
Tulevan kesän leiriä suunnitellaan jo kovaa vauhtia, vaikka pureva pakkanen vallitsee tätä 
kirjoitettaessa, näin tammikuussa! Tässä hieman ennakkotietoa tulevan kesän leiristä: Jos 
on tarvetta, niin tule asioimaan ensiapupisteelle. Nuori voi tulla halutessaan itse tai 
tarvittaessa tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.  
Ensiapu tarjoaa leiriläisille akuuttia apua erilaisiin vaivoihin, kuten haavoihin, 
päänsärkyihin, hiertymiin. Tarvittaessa otamme lyhytaikaiseen seurantaan.  
Huolehdittehan vanhempien (toimihenkilöt itse) toimesta, että leiriläisen lääkeasiat ovat 
kunnossa (reseptit voimassa) ja tarvittavat lääkkeet mukana. Kesäleirin aikana ei uusita 
lääkereseptejä! Leirillä järjestetään kylmäsäilytys mahdollisuus tarvittaville lääkkeille. 
Seuraavassa leirikirjeessä lähemmin tietoa tulevasta viikosta :)  
 
Talvisin terveisin EA:n väki  
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Keittiö 
Tervehdys täältä keittiön kukkulalta. Kesä tulee ja sen mukana riemut joita taas voi 
muistella. Keittiöllä on puuhaa monenlaista ja mitä enemmän on porukkaa, niin sen 
sujuvampaa leiriaika on. Toivotamme kaikille mukavaa kevään jatkoa ja toivottavasti 
näemme keittiöllä ainakin ruokailun merkeissä. 
Nähdään siis viimeistään leirillä 
 
Tero, keittiön " justiina" 
 

Päiväkoti 
Päiväkodin vetäjä on Anne Vaittinen, päiväkoti perustetaan tarpeen mukaan. Ilmoita 
suoraan Annelle päiväkotiin tulevasta muksu(i)stasi, toiminta suunnitellaan ryhmän 
mukaan. Kaikki leirille tulevat tulee ilmoittaa joko HAKAn kautta tai täältä 
http://www.eventilla.com/hehku-2017. 
 
Terveisin, Anne Vaittinen, anne.m.vaittinen(at)gmail.com 
 

Yhteystiedot HEHKU 2017 leiritoimikunta 
 

Leiripäällikkö Samuel Siliin samuel.siliin@gmail.com 040 502 7227 

Varaleiripäällikkö Teemu Jumpponen teemu.jumpponen@gmail.com  

Koulutuspäällikkö Taina Halttunen tainahalttunen@hotmail.com 040 720 3270 

Varakoulutuspäällikkö Ilkka Taivassalo ilkka.taivassalo@ovenia.fi 040 643 1680 

Tiedotuspäällikkö Eija Holmberg-Lehto eija.holmberg-lehto@kolumbus.fi 040 577 7796 

Järjestelypäällikkö Kalle Kaunisvaara kalle.kaunisvaara@hotmail.com 045 671 0238 

Varajärjestelypäällikkö Tero Kuitunen kuitunen@saunalahti.fi 040 844 8351 

Ohjelmapäällikkö Hannu Silvasti jenkki63@gmail.com 050 523 1463 

Varaohjelmapäällikkö Antero Piispanen reisikoipi@gmail.com 040 704 2491 

Turvallisuuspäällikkö Mika Riipi mika.riipi@luukku.com 045 128 5527 

Varaturvallisuuspäällikkö Tania Villikka tania.villikka@savionvpk.fi  

EA-vastaava Tuomo Päiviö tuomo.paivio@gmail.com 040 547 2647 

EA-varavastaava Miia Savilampi miia.savilampi@gmail.com 040 545 3663 

Muonituspäällikkö Tero Tukia tero.tukia@puistolanvpk.fi 040 559 6886 

Varamuonituspäällikkö Ulla Koponen ulla_56@suomi24.fi 040 539 4451 

Toimistopäällikkö Katja Kaurala katja.kaurala@gmail.com 040 500 4464 

Varatoimistopäällikkö Elina Saltio elina.saltio@gmail.com 050 588 3519 

Leirin projektisihteeri Pekka Tervala pekka.tervala@helpe.fi 050 1327 

Nuorisotyön edustaja HELPE Timo Särkilampi timo.sarkilampi@helpe.fi 040 088 8563 

Nuorisotyön edustaja UPL Antti Mutikainen antti.mutikainen@gmail.com 050 320 1372 

Naistyön edustaja HELPE Anneli Sarlin anneli.sarlin@puistolanvpk.fi 040 531 4836 

Päiväkoti ja naistyön edustaja UPL Anne Vaittinen anne.m.vaittinen@gmail.com 040 175 2770 

 
 

http://www.eventilla.com/hehku-2017

