LEIRIAAPINEN

23.-29.7.2017, PADASJOKI

LEIRIPÄÄLLIKÖN TERVEISET
Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet tulokkaat ja vanhat leirikonkarit viettämään Hehku 2017- leiriä Palotarukselle.
Jotta meillä kaikilla olisi super mukava leiri niin on tärkeää, että kaikki noudattavat samoja pelisääntöjä; ketään ei
kiusata, syödään päivittäin muutakin kuin namia ja pestään kädet ja hampaat jne.
Muistakaa myös juoda riittävästi vettä ettei nestehukka yllätä kesken touhuamisen.
Iloista leiriviikkoa kaikille leiriläisille! Tulkeehan juttusille !
Leiripäällikkö Samu

YHTEYSTIEDOT
Yleinen hätänumero 112
Leirin osoite Kelkutteentie 147, Padasjoki
Leirin päivystäjän numero (24h leirin ajan) 044 926 9685

LEIRIN JOHTORYHMÄ
Leiripäällikkö					Samuel Silin				

040 502 7227

Varaleiripäällikkö				Teemu Jumpponen		
Leirin projektisihteeri				Pekka Tervala				

050 132 7

Koulutuspäällikkö				Taina Halttunen				

040 720 3270

Tiedotuspäällikkö				Eija Holmberg-Lehto			

040 577 7796

Järjestelypäällikkö				Kalle Kaunisvaara			

045 761 0238

Ohjelmapäällikkö				Hannu Silvasti				

050 523 1463

Turvallisuuspäällikkö				Mika Riipi				

045 128 5527

EA-vastaava					Tuomo Päiviö				

040 547 2647

Muonituspäällikkö				Tero Tukia 				

040 559 6886

Toimistopäällikkö				Katja Kaurala				

040 500 4464

Nuorisotyön edustaja HELPE			

Timo Särkilampi			

040 088 8563

Nuorisötyön edustaja UPL			

Antti Mutikainen			

050 320 1372

Naistyön edustaja HELPE			

Anneli Sarlin				

040 531 4836

Päiväkoti ja Naistyön 				

Anne Vaittinen 				

040 175 2770

edustaja UPL
Kanttiinivastaava				Harri Könönen				
QR-koodin avulla pääsee näkemään leirin pelastussuunnitelman sekä muuta
infoa.
Koodin takaa aukeavan näkymän pääsee katsomaan myös tästä linkistä:
http://bit.ly/2qyzB1Y

0400 611 653		

KEITTIÖN RUOKALISTA
Su 12.07

Possukastike,
peruna,
salaatti
Leipä, tee,
hedelmä

Ma 13.07

Ti 14.07

Ke 15.07

To 16.07

Neljänviljanpuuro,
Kaurapuuro, leipä,
sämpylä, maito, tee,
maito, mehu
kaakao

Vehnähiutalepuuro,
leipä, maito, tee

Ruishiutalepuuro,
sämpylä, maito,
tee

Kalakeitto, leipä,
maito, vesi

Hernekeitto, maito,
ohukaiset ja hillo

Juustoinen kanakeitto,
leipä, maito

Lihakeitto,
leipä, maito

Lasagnette,
salaatti

Kebab kastike,
riisi, salaatti

Kirjolohivuoka,
salaatti

Ruistassu,
juoma

Ciabattahawaiji,
tee

Voipulla,
juoma

Makkarakeitto,
leipä, maito

Kalkkunakiusaus, Itämainen currykana,
salaatti
riisi, salaatti

Hot-dog,
tee

Jugurtti, rieska,
tee

Pe 17.07

La 18.07

Ohrahiutalepuuro, Kaurapuuro,
leipä, maito,
leipä,
tee
kaakao
Minestronekeitto, leipä,
maito

KUVAAMINEN LEIRILLÄ
Leirillä otetaan kuvia Leirilehteen ja leirin somekanaviin. Osaa kuvista saatetaan käyttää myös muissa mediatiedotteissa palokuntanuorisotoimintaa markkinoitaessa. Leirilehden toimittajia on ohjeistettu kunnioittamaan kuvissa
esiintyviä henkilöitä, joten ilmoita rohkeasti mikäli et halua kuvaasi julkisuuteen. Mikäli puolestaan haluat kuvasi
lehden galleriasta omaan käyttöösi, otathan ensin yhteyttä Tiedotustoimistoon!
Toimituksen ulkopuolisten henkilöiden kuvaamista ei ole leirillä rajoitettu, mutta hyvät tavat on syytä pitää mielessä. Epäedustavia kuvia ei julkaista, ja julkaisuun on kysyttävä lupa kuvassa esiintyviltä henkilöiltä. Muistakaa
leirin oma #hehku2017 !

LEIRI SOMESSA
Hehku 2017-leirin tapahtumia voit seurata leirin Facebookin ja Youtube-kanavan kautta. Tiedotustoimiston virallinen kuvagalleria sekä tärkein leiri-info löytyvät leirin nettisivuilta. Instagramissa leiritunnelmaan pääsee lisäämällä
kuviinsa tunnisteen #hehku2017.

INFOTAULUT
Infotaulut sijaitsevat kanttiinissa ja ruokakatoksessa. Muistathan seurata niitä ohi kulkiessasi ettet vain jäisi paitsi
mistään tärkeästä!

LATAAMO
Kännyköiden latauspiste sijaitsee Olkkarissa. Pisteellä on leirin puolesta ainoastaan sähkö, joten otathan oman
laturisi mukaan. Puhelinta ei saa jättää valvomatta. On myös suositeltavaa olla räpläämättä laitetta latauksen aikana
latautumistehon maksimoimiseksi.
Hehku 2017-leiri ei vastaa rikkoutuneista tai kadonneista laitteista!

EA
Tervehdys HEHKU 2017 leiriläinen!
Muutama vinkki, onnistuneeseen leiriin:
• päähine (harjoituksissa kypärä), auringon pistoksen välttämiseksi
• juomapullo, vesi on paras ja halvin janojuoma, juo riittävästi
• harjoitusasun kengissä käytä sukkia, hiertymien ehkäisemiseksi
• leiriläisille tarjotaan monipuolinen ja ravitseva ruoka, syö niin jaksat (karkit, sipsit, limut & jäätelöt eivät ole
ruokaa)
• pese astiat kuumalla vedellä ja pesuaineella, muista huolellinen huuhtelu
• käsidesi, puhtaisiin ja kuiviin käsiin, hiero kädet kuivaksi
• varaa puhtaat, sään mukaiset vaatteet jokaiselle leiripäivälle (lämmintä, sadevarusteet)
EA:n piste sijaitsee, lippukentän laidalla, turvan kontin vieressä.
Tervetuloa leirille, pian nähdään
Terveisin EA:n väki

OHJELMATOIMISTO
Heipsis hei, täällä Jenkki
On ilmennyt ihmettelyä mistä OT:n tunnistaa?
• Suuntaa kohti eriskummallisia otuksia, prinsessoja, hassuja hattuja tai farkkuliivillisiä hahmoja
• TULE JA KYSY IHAN MITÄ VAAN, meiltä löytyy vastaus kaikkeen. Onko se vastaus totta vai tarua, jää sinun
arvuuteltavaksi
Leirillä meillä on iso teltta jossa mm. lelulainaamo
• Kaikenlaista vapaa-ajan vempelettä saa ILMAISEKSI käyttöönsä ja lennossa vaihto seuraavaan
Järjestämme myös kilpailurasteja, joista viikon parhaat palkitaan. Myös Soihtumaljakilpailu ja Sankoruiskun karsintakilpailu kuuluu järjestettäväksi.
• Sankoruiskusta 2 parasta/liitto lähtee valtakunnan skabaan 2018 Lohtajalle
Postikonttori
• OT:n teltalla VIHREÄ POSTILAATIKKO
• Varaa siis mukaasi kirjepaperia ja kuoria tai postikortteja ja jätä leiripostisi turvallisesti OT:n kuljetettavaksi
• Varaa teltallesi postilaatikko johon voimme postit sujauttaa tai rakenna paikan päällä, paras postilaatikko palkitaan
• Voit myös itse väkertää korttisi postikonttorissamme joka on yleensä auki
OT:n teltalla myös OLOHUONE JA LATAAMO
• Tule siis polkemaan kännykkääsi virtaa ja hengailemaan Olkkariin
OT avustaa myös koulutustoimistoa suunnittelemalla ja rakentamalla nöyryyttävän SUURI SIKAILU-radan, jossa
kouluttajia höykytetään ihan huolella – tulkaa kannustamaan omianne voittoon, ettei tarvi hävetä
LEIRIKASTE
• leirikasteen sisältö päivitetty nykyaikaan – tule ja hämmästy
VIERAILUPÄIVÄNÄ klo 14 alkaen souta ja revyytä kentällä
DISKOON saa tulla sellaisena kuin on - tule paikalle!

Ohjeet telttojen ja katosten kiinnittämiSELLE
Käytettävien telttojen kiinnityksessä tuulen varalta on ensisijaisesti noudatettava teltan valmistajan antamia ohjeita. Mikäli käytössä ei ole valmistajan antamaa ohjetta, tulee noudattaa tätä ohjeistusta.
Ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattuessa alueelle. Tämän vuoksi pelastussuunnitelmassa on määritelty, milloin telttojen kiinnityksiä on tehostettava ja milloin tilaisuus tai telttojen käyttö on keskeytettävä. Asiasta ilmoitetaan kuulutuksella.
Minimipainot/telttakoko:
•
2 x 2 m vähintään 2 kpl 20 kg:n painoja tai 3 kpl 15 kg:n painoja
•
4 x 4 m vähintään 3 kpl 20 kg:n painoja tai 4 kpl 15 kg:n painoja
•
4 x 8 m vähintään 5 kpl 20 kg:n painoja tai 6 kpl 15 kg:n painoja
Kyseisten painojen pitää olla kunnolla kiinnitettävissä tukevasti telttakehikkoon. Kyseessä voi olla esim. iso vedellä
täytetty kanisteri, joka sidotaan telttakulmaan vahvalla narulla. Jos teltan voi kiinnittää luotettavasti esim. viereiseen tolppaan tai kiinteään betonipainoon, voidaan irtopainoja vähentää tarpeen mukaan. Telttojen kiinnityksessä
voidaan käyttää myös maakiiloja.
Huom! Luonnonkivet tms. ilman kiinnitystä olevat painoratkaisut eivät kelpaa.

NESTEKAASULAITTEET:
Nestekaasulaitteet:
•
Telttakunnalla saa olla käytössään max. 25 KG nestekaasua (2 x 11 kg pulloa)
•
Varapulloa ei saa säilyttää samassa tilassa, jossa käytössä oleva pullo on.
•
Kaasupullot säilytetään pystyasennossa. Pullon kaatuminen tulee estää.
•
Kaasupullon pintalämpötila ei saa nousta yli +40 C asteeseen
•
Älä sijoita pulloa suoraan auringon paahteeseen tai lämmönlähteen välittömään läheisyyteen
•
Varmista, että kaikki kaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
•
Kun lopetat kaasun käytön tai vaihdat pullon, sulje kaasun pääsulkuventtiili sekä irrota kaasulaite pullosta.
•
Kaikissa teltoissa, joissa on lämmitys/kaasulaite (Trangia tms.) on oltava riittävät alkusammutusvälineet,
vähintään käsisammutin 6kg.
•
Alkusammutusvälineet tulee olla helposti saatavilla ja kaikkien teltassa majoittuvien tulee tietää niiden 		
sijainti
•
Teltoissa, joissa on lämmitys, tulee olla toimiva palovaroitin. Lisäksi nestekaasua käytettäessä telttaan
tulee sijoittaa myös häkävaroitin. Sijoita varoittimet valmistajan ohjeiden mukaisesti!
•
•
•
•
•
•
•
•

Jos haistat kaasun hajua
Sulje heti kaasun pulloventtiili.
Varoita muita, herätä nukkuvat. Poistu ulos teltasta.
Älä käytä avotulta!
Tuuleta teltta: avaa ovet ja tuuletusikkunat, nosta teltan helmat ylös
Vuodon jälkeen tarkista kaasulaitteiden kunto ja mahdolliset vuodot saippuavedellä
Lopeta käyttö, jos turvallisuutta ei voida varmistaa
Ilmoita asiasta päivystäjälle.

TELTTAUTUMINEN
Hiljaisuus alkaa klo 22:30, jolloin kaikkien nuorten tulee olla omassa teltassaan. Hampaiden pesut ynnä muut iltatoimet suoritetaan ennen hiljaisuutta.
Hiljaisuuden aikana kaikki ylimääräinen muita häiritsevä toiminta on kielletty teltta-alueella. Vessassa käynti on
sallittu, kunhan siitä ei synny kohtuutonta meteliä tai muuta häiriötä.

PYÖRILLÄ LIIKKUVAT VAIN TOIMIHENKILÖT
Polkupyörällä liikkuminen leirialueella edellyttää lupaa omalta toimialapäälliköltä. Varmistathan luvan ennen leiriä ja
huomioi, että leirialueella pyöräillessä tulee käyttää pyöräilykypärää.

LEIRIN SÄÄNNÖT
1§ Tavoite
Leirin sääntöjen tavoitteena on huolehtia kaikkien leirille
osallistuvien turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.
2§ Sääntöjen soveltaminen
Säännöt koskevat kaikkia leirille osallistuvia, niin toimihenkilöitä kuin nuoria ja vieraita.
3§ Käyttäytyminen
Olemme palokuntanuorten leirillä ja käyttäydymme
hyvien palokuntatapojen mukaisesti. Jokainen kantaa
mukanaan leiritunnistetta, joka on pyydettäessä näytettävä. Jokainen leirille lähtijä sitoutuu noudattamaan
leirin sääntöjä.
Toimihenkilöt ylläpitävät omalla käytöksellään rehtiä
palokuntahenkeä ja antavat omalla toiminnallaan hyvän
esimerkin nuhteettomasta käyttäytymisestä. Kurssilaiset osoittavat reilua palokuntalaista asennetta noudattamalla heille annettuja ohjeita.
4§ Kiusaaminen
Kiusaaminen ei kuulu palokuntanuorten leirille. Havaittuihin kiusaamistapauksiin tulee puuttua heti jokaisen,
joka asian havaitsee. Kiusaaja voidaan poistaa leiriltä,
mikäli hän ei muuta käytöstään toisia kohtaan.
5§ Omat ja toisten tavarat
Nimikoi omat tavarasi ja huolehdi niistä hyvin. Toisen
omaisuuteen saa koskea vain omistajan luvalla. Löytötavaratoimisto sijaitsee päivystäjän toimistossa. Voit
toimittaa löytämäsi tavarat sinne tai mikäli olet kadottanut jotain, pyri ensin etsimään tavara sieltä missä olet
sen viimeksi nähnyt, ja tämän jälkeen käänny tarvittaessa päivystäjän puoleen. Mahdolliset väärinkäyttötapaukset toisen omaisuuteen liittyen tullaan käsittelemään 17§ mukaisesti.
6§ Siisteys
Huolehdi omasta puhtaudestasi päivittäin ja siisteydestä yleisesti. Pese kädet ennen ruokailua ja aina
WC-käynnin jälkeen. Noudata siisteyttä WC:ssä
kaikkien viihtyvyyden takia, myös omasi. Laita roskat
roska-astioihin.

7§ Ruokailu
Ota ruokaa sen verran kuin jaksat syödä. Muista kiittää
keittiöhenkilökuntaa. Pese ruokailuvälineet huolellisesti kuumalla vedellä ja pesuaineella, huuhtele ne hyvin
seuraavaa käyttöä varten.
8§ Koulutus
Ole ajoissa koulutuksessa. Noudata kouluttajien ohjeita.
9§ Uiminen
Uimaan saa mennä uimavalvojien valvonnassa, ohjelmaan merkittyinä aikoina. Noudata aina uimavalvojien
ohjeita, kyse on omasta turvallisuudestasi. Varmista
että myös kaveri on tullut pois vedestä. Lähtö uimapaikalle ilmoitetaan myös kuulutuksin.
10§ Sairaus
Jos tunnet itsesi sairaaksi tai loukkaannut, ota yhteyttä
ensiapupisteeseen. Ota Kela-korttisi ja päivittäin käyttämäsi lääkkeet mukaan leirille. Tarvitessasi ensiapupisteen apua yöllä, herätä teltan vastuuhenkilö, joka ottaa
yhteyden päivystäjään.
11§ Avotuli
Avotulen teko ja grillaaminen on sallittu ainoastaan leirialueella olevilla, merkityillä nuotiopaikoilla. Avotuli vaatii
aina valvojan paikallaoloa sekä alkusammutusvalmiuden.
12§ Poistuminen leirialueelta
Nuoret saavat poistua leirialueelta vain oman vastuuhenkilönsä luvalla. Nuoret ja toimihenkilöt, jotka väliaikaisesti joutuvat poistumaan leirialueelta, ilmoittautuvat päivystäjälle sekä lähtiessään että saapuessaan.
Ilmoitukseen tarvitset alueelta poistuvien nimet sekä
palokunnat ja vastuuhenkilön, joka ilmoittaa puhelinnumeron, josta hänet saadaan tarvittaessa kiinni.

13§ Liikkuminen leirialueella
Leirialueen läpi menee yleinen autotie, varo autoliikennettä, kaikki eivät aina noudata nopeusrajoituksia.
Nuorten liikkuminen tapahtuu jalkaisin, käytä liikkuessasi
asianmukaisia varusteita (jalkineet, sadeasu, heijastin
pimeällä). Toimihenkilön liikkuminen ajoneuvolla tai

polkupyörällä leirialueella, vaatii luvan, jonka saat oman
toimialasi päälliköltä.
Leirialueella saavat olla vain henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet leirille ja maksaneet osallistumismaksun sekä
kantavat mukanaan leiritunnistetta. Leiritunniste on
pyydettäessä esitettävä.
14§ Alkoholi ja muut päihteet
Päihteiden tuominen ja niiden nauttiminen leirialueella on
ehdottomasti kielletty. Tupakanpoltto on sallittu vain
merkityillä tupakkapaikoilla.
15§ Teltat ja asuntovaunut
Teltat pystytetään ja asuntovaunut pysäköidään vain
merkityille paikoille, ei lentokentälle. Telttojen ja asuntovaunujen väliset turvaetäisyydet ovat vähintään 4
metriä. Jos majoitustilassa on lämmityslaite, pitää siellä
olla myös alkusammutusvälineet sekä oikein asennettu palovaroitin tai nestekaasun kohdalla häkävaroitin.
Turvallisuustoimisto antaa luvan lämmittimien käyttöön
teltoissa.
16§ Hiljaisuus
Leirillä on hiljaisuus 22:30 - 07.00, poikkeuksena diskoilta. Hiljaisuuden aikana vain välttämätön liikkuminen
teltta-alueella on sallittua oman vastuuhenkilön luvalla,
hampaiden pesut ja muut iltatoimet tulee suorittaa ennen hiljaisuutta. Täysi-ikäisen vastuuhenkilön on oltava
teltta-alueella tavoitettavissa koko hiljaisuuden ajan.
Telttakortissa on oltava merkittynä osastosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.
17§ Järjestys
Turvallisuushenkilöstön sekä muiden toimihenkilöiden antamia ohjeita ja leirinsääntöjä on ehdottomasti
noudatettava. Näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa
rangaistus. Rangaistukset riippuvat teon vakavuudesta
ja toistuvuudesta.

•
•
•

puhuttelu ja/tai
ilmoitus omaan palokuntaan ja/tai
poistaminen leiriltä

Mikäli turvallisuustoimisto arvioi rikkeen vakavuuden
huomioon ottaen, että rikkeestä voisi määrätä jonkin
muun näissä säännöissä mainituista rangaistuksista, asia
on tuotava leirin johtoryhmän päätettäväksi.
Puhuttelusta ja kirjallisesta varoituksesta päättää
leirin johtoryhmä, asianomaista ensin kuultuaan. Leiriltä
poistamisesta päättää leirin johtoryhmän esityksestä,

leiritoimikunta, asianomaista ensin kuultuaan.
Leiriltä poistaminen tapahtuu asianomaisen omalla
kustannuksella. Tapaus käsitellään heti rikkeen tultua
ilmi. Mikäli rikkeen käsittely ei ole mahdollista heti tai
rike tulee ilmi vasta leirin jälkeen, käsitellään rike mahdollisimman pian asian tultua tietoon. Asianomaisen
kuuleminen voi tapahtua henkilökohtaisesti, puhelimitse
tai kirjallisen selvityksen avulla. Leirin johtoryhmän ja
leiritoimikunnan päätökset tehdään kirjallisesti, päivätään ja allekirjoitetaan. Päätökset annetaan asianomaisen ollessa paikalla välittömästi tiedoksi ja muissa tapauksissa päätös lähetetään asianomaisen ilmoittamaan
osoitteeseen. Jälkimmäisessä tapauksessa päätöksen
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon kolmen postituspäivän kuluttua siitä, kun päätös on jätetty postin
kuljettavaksi.
Oikaisua leirin johtoryhmän tekemään päätökseen
voi hakea leiritoimikunnalta. Oikaisua leiritoimikunnan
tekemään päätökseen voi hakea leirin päävastuussa
olevan pelastusliiton nuorisotyövaliokunnalta (Helsingin
Pelastusliitto) tai nuorisotyötoimikunta (Uudenmaan
pelastusliitto). Oikaisua leiritoimikunnan tekemään päätökseen voi hakea leirin päävastuussa olevan pelastusliiton nuorisotyövaliokunnalta (Helsingin Pelastusliitto)
tai nuorisotyötoimikunta (Uudenmaan pelastusliitto).
Määräaika oikaisun tekemiseen on 14 vuorokautta sen
päätöksen tiedoksisaamisesta, jota oikaisuvaatimus
koskee.
18§ Leirin säännöistä poikkeaminen
Edellä mainituista säännöistä voidaan poiketa vain leiripäällikön kirjallisella luvalla.
Nämä leirisäännöt on hyväksytty leiritoimikunnan kokouksessa 10.5.2017.

Maanantai

Tiistai

Vierailupäivä
Keskiviikko

Torstai

Herätys ja aamupesu tytöt 6:30-7:15 pojat 7:20-8:00

klo

LEIRIN OHJELMA
Sunnuntai
07:00

Koulutusta

Aquariuskilpailu

Koulutusta

Lounas

Esiintyjä kentällä

Sankoruiskun SM kisat

Päivällinen
Viihdettä

19 Minidisko

Suuri Sikailu

19 Kouluttajien

Viihdettä

+

Viihdettä

Peseytyminen ja uinti 18-20

Viihdettä

Iltapala

Telttautuminen
Hiljaisuus

Viihdettä

kilpailu

18 Soihtumalja-

Viihdettä

Koulutusta

Perjantai

Disko jatkuu

Viihdettä

+

19 Megadisko

Viihdettä

Taitomerkki

Koulutusta, loppuu klo Koulutusta, loppuu
11:15
klo 11:15

Aamupala

16.30
Viihdettä

Koulutusta, loppuu klo 11:15

07:30

Päivällinen
17:30

Koulutus
Taku4 ja ylöspäin:
Vap. Eht. Koulutus
Leirikaste + Viihdettä

Koulutusta, loppuu
klo 11:15

Lipunnosto

Valmist. avajaisiin
18:00

Koulutusta, loppuu klo
11:15

08:45
09:15
10:00
10:45
11:15
11:45
13:15

Avajaiset
18:30

Saapuminen alk.
14:00
14:45
15:30

Kurssien jako
19:00

16:00

Koulutusta

19:30
20:15

22:00

Iltapala

20:30
21:00

Telttautuminen

22:30

21:30
Hiljaisuus

Toimihenkilösaunat joka päivä kello 21:00 - 00:00

Lauantai

Palaute kursseittain

Leirin purkua

Päättäjäiset

Hyvää kotimatkaa klo
14.00

