
   

   
 

TULIKUKKO 2020 -LEIRIKUTSU 

HELSINGIN JA UUDENMAAN PELASTUSLIITTOJEN PERINTEINEN 

PALOKUNTANUORTEN KOULUTUSLEIRI JÄRJESTETÄÄN JÄLLEEN 12.-

18.7.2020 PADASJOEN PALOTARUKSELLA (KELKUTTEENTIE 147, 

NYYSTÖLÄ).  
 

Ilmoittautuminen ja hinnat 
 

Ilmoittautuminen leirille tehdään HAKA – 
palokuntarekisterin avulla osoitteessa: 
https://haka.spek.fi  
 
Henkilöt, jotka osallistuvat leirille päiväleiriläisiksi tai 
ilman palokuntaa ilmoitetaan leirin verkkosivuilta 
löytyvällä lomakkeella osoitteessa:  
https://ssl.eventilla.com/tulikukko2020 

Leirimaksut: 

· Perusmaksu 120 €, 3.5.2020 asti (sisältää 
leiripaidan) 
· Jälki-ilmoittautuminen 150 €, 21.6.2020 asti 
(sisältää leiripaidan) 
· 21.6.2020 jälkeen päiväleirimaksulla 
· Päiväleirimaksu 35 € /vrk (ei sis. leiripaitaa) 
· 2-6-vuotiaat 50 € (sisältää leiripaidan) 
· Alle 2-vuotiaat maksutta (ei sis. leiripaitaa)  
 

Leirille ilmoittautuminen on sitova ja maksut palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan tai 
leiritoimikunnalle erikseen esitetyllä anomuksella. 

Kesätyöturva 
 

Tarjoamme kaikille nuorille ja toimihenkilöille kesätyöturvan eli, jos saat kesätyöpaikan tai työsi 
ajoittuvat lomatoiveista huolimatta leirin päälle, voit perua osallistumisesi maksutta 31.5.2020 
mennessä. Huomioithan kuitenkin, että maksun palautuksen edellytyksenä on virallisen 
työsopimuksen tai työnantajan todistuksen esittäminen.  
 
 
 
 



   

   
 

 

Hyvä tietää 
 

RAKENNUS- JA PURKULEIRI  
Rakennusleiri alkaa perjantaina 10.7.2020 klo 12.00 ja purkuleiri heti leirin päätöksen jälkeen 
lauantaina 18.7.2020. Ilmoittaudu rakennusleirille viimeistään 8.7.2020.  
Ilmoittautuminen rakennus- ja purkuleireille tapahtuu osoitteessa: 
https://ssl.eventilla.com/tulikukko_rak 
Keittiö varaa ruokaa vain ilmoittautuneille. 
 
Tänä vuonna leirillä toimii PÄIVÄKOTI, joka on tarkoitettu 3-6 vuotiaille lapsille. Leirin päiväkodin 
tarkoitus on tarjota päivähoito pienille lapsille vanhempien "töiden" ajalle. Jos kiinnostuit 
päiväkodin hoitajan hommasta leirillä, niin otathan yhteyttä päiväkodin vetäjään: Johanna 
Laakso, sähköposti: jonskuelina@gmail.com ja puhelinnumero: 0407325800. 
Ilmoitathan Johannalle päiväkotitarpeen samalla, kun ilmoitat lastasi leirille. 
 
VIERAILUPÄIVÄ Leirin vierailupäivä on keskiviikkona 15.7.2020, jolloin vanhemmat, sukulaiset ja 
tuttavat ovat tervetulleita tutustumaan leiriin. 
 
KOIRAT LEIRILLÄ Ethän tuo koiraasi leirille, paitsi jos se on palveluskoira, ja sen tulosta on sovittu 
turvallisuuspäällikön kanssa etukäteen. 
 
KYSYTTÄVÄÄ? Leiriä koskeviin kysymyksiin vastaa mielellään: 
leirin projektisihteeri Minttu Pylkkönen sähköposti: 
leiri@helpe.fi ja puhelinnumero: 050 4389804 
 
ja leiriin liittyviin laskutusasioihin mielellään: Pekka 
Tervala, sähköposti: pekka.tervala@helpe.fi 
 
Koko leiritoimikunnan yhteystiedot löytyvät 
leirikutsun lopusta. 
 
KOTISIVUT Leirin kotisivut toimivat leirin virallisena 
tiedotuskanavana, jonne päivittyy ajankohtaisin tieto 
leiristä. Lisäksi leirillä on oma Facebook -sivu sekä 
Instagram -tili, jotka kannattaa ottaa seurantaan. 
 
Leirin viralliset kotisivut löytyvät osoitteesta: 
https://www.helpe.fi/helpe/tulikukko-2020/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/tulikukko2020/ 
Instagram: @tulikukko2020 

https://ssl.eventilla.com/tulikukko_rak
https://www.helpe.fi/helpe/tulikukko-2020/


   

   
 

 

Toimialat tiedottavat 
 

KOULUTUKSEN osalta leirillä on taas 
mahdollisuus suorittaa mahtavia tieto- ja 
taitotäyteisiä palokuntanuorten kursseja. 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. Kurssikuvaukset löydät alempaa 
kutsusta. 
 
Osastojen vastaavat: 
Ilmoittakaa nuoret oikeille kursseille iän mukaan, ja varmistukaa siitä, mitkä kurssit nuori on aiemmin 
käynyt. Tällä tavalla vältämme ikävät yllätykset, kuten siirrot kursseilta, leirillä. Huomioikaa, että 
joillakin jatkokursseilla on rajattu oppilasmäärä ja kurssi täytetään ensin kriteerit täyttävistä 
hakijoista. 
 
Kouluttajaksi tuleva: 
Ilmoittaudu haluamallesi 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 kysymyksissä voit olla yhteydessä leirin koulutuspäällikköön. 
 
 
JÄRJESTELYTOIMISTO on lähes kaiken leirillä tapahtuvan takana. Koko leirin infrastruktuuri on 
järjestelytoimiston käsialaa. Samoin kaikkien leiriläisten viihtyvyyden ja leirin toiminnan kannalta 
tärkeät toiminnot, kuten erilaisten kuljetusten järjestäminen ja saunojen lämmittäminen. 
Järjestelytoimisto hoitaa ja koordinoi leirin rakennusleirin sekä tarvittavan sisämajoituskapasiteetin 
leirin aikana. 
 
Jos sinulta löytyy toimeen tarttuva asenne ja monipuoliset työtehtävät kiinnostavat, ota 
yhteyttä järjestelypäällikköön. 
 
 
TIEDOTUS tiedottaa! 
 
Super suosittu Leiriradio jatkaa toimintaansa myös Tulikukko 2020 -leirillä. 
Leirilehti teki kattavan mielipidetiedustelun ja vastausten pohjalta lähdemme rakentamaan leirilehteä 
Tulikukko 2020 -leirille. 
 
Lehteen etsitään vielä muutamaa tekijää mm. taittaja, valokuvaaja/videokuvaaja ja toimittaja olisi 
hakusessa. Jos haluat lähteä tekemään loistavassa porukassa loistavaa leiriä, niin ota yhteyttä 
Tiedotuspäällikkö Juhaan sähköpostitse: juha.bonk@gmail.com. 
 
 



   

   
 

 
Tuttuun tapaan leirillä kuvataan ja sometetaan koko viikon, joten jos näet kuvaajan ja et halua omaa 
naamaasi kuvaan, niin käy se reippaasti kertomassa. Kuvia tullaan käyttämään vain Tulikukko 2020 
-leiriin liittyvissä jutuissa, lehdissä ja somessa. 
 
Laittakaa seurantaan Tulikukko 2020 leiri niin Facebookissa, Instagramissa kuin Helsingin 
Pelastusliiton nettisivuillakin, niin pysytte ajan tasalla kaikesta! 
 
- Tiedotuksen väki 
 
 
TURVA on leirillä kaikkia varten. Turva opastaa ja 
neuvoo kaikissa asioissa 24h koko leirin ajan. Turva 
valvoo leiri rauhaa, myös yöllä. Turva hoitaa myös 
leiripalokunnan valmiuden.   
 
Turva tarvitsee joukkoonsa auttavaisia 
asiakaspalveluhenkisiä hyviä tyyppejä. Olemme 
kaiken keskiössä. Toiminnallamme on suuri merkitys, 
joten joukossamme pärjää hyvällä pelisilmällä.  
Tärkeintä on, että haluat olla mukana tekemässä 
turvallista ja hauskaa leiriä kaikille.  
Kysy asioista rohkeasti. Turvallisuuspäällikkö tai 
varaturvallisuuspäällikkö vastaa mielellään. 
 
 
KANTTIINI palvelee kaikkia leiriläisiä aina aamusta 
iltaan. Kanttiinissa myydään niin suolaista kuin 
makeaa pikkupurtavaa sekä janonsammuttajaa. 
 

Jos osaat käyttää laskukonetta ja omaat kohtalaiset 
asiakaspalvelutaidot, olet lämpimästi tervetullut 
mukaan joukkoomme. Tarjolla on ratkiriemukasta 
seuraa, huonoa huumoria ja ehkä haastaviakin asiakaspalvelutilanteita. Kanttiinin riveissä kerrytät 
asiakaspalvelukokemusta, opit päässälaskutaitoja ja kehityt kahvinkeitossa. Opit myös tietämään 
nuorison suosikkikaramellit ja jäätelöt. Erillistä myynti- tai kahviotyöskentelytaitoa ei tarvitse olla. 
Riittää, että olet oma-aloitteinen, reipas ja halukas oppimaan uutta. Jos vielä saat puristettua hymyn, 
vaikka ei hymyilyttäisi, niin se on plussaa. Ota yhteyttä kanttiinivastaavaan, jos haluat tietää 
lisätietoja, kanttiinivastaava auttaa. 
 
 
OHJELMA on myös juoninut uusia kujeita tulevaa Tulikukko 2020 -leiriä varten ja sinäkin pystyt niihin 
osallistumaan. 
 
Mikäli olet jäänyt kaipaamaan jotain menneiden vuosien hittipeliä/kilpailua tai sinulla on idea 
täysin uudeksi kilpailuksi, ole yhteydessä. Parhaat ideat palkitaan ja maineesi vain kasvaa. 
Ajatukset ja kilpailuideat voi lähettää osoitteeseen: 4@ohjelmatoimisto.org  
 
Uusia tekijöitä kaivataan! Jos olet täysi-ikäinen, omaat hulvattoman huumorintajun, et pelkää 
esiintymistä yleisön edessä, etkä kaihda ottaa uusia haasteita vastaan, on ohjelmatoimisto oikea  
 



   

   
 

 
toimiala sinulle. Ilmiantamalla itsesi ja kaverisi pikapikaa, takaat parhaat vaikutusmahdollisuutesi 
leirin valmisteluun liittyen. 
 
Palavereja pidetään pitkin kevättä ja olisi suotavaa, että myös tulevat ohjelmatoimiston jäsenet 
olisivat mukana kokemassa, kuulemassa ja vaikuttamassa leirin ohjelman sisältöön. 
 
Mitä siis enää odotat? Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ja postita se osoitteeseen: 
4@ohjelmatoimisto.org 
 
Muista myös treenata kuumimmat tanssiliikkeet valmiiksi, kaiva tanssikenkäsi kaapista ja täytä 
juomapullo valmiiksi, sillä diskon tanssilattialla on kuuma tunnelma! 
 
 
ENSIAPU tulee jälleen tuttuun tapaan olemaan 
ammattitaitoinen piste, jossa hoituu erinäiset 
leirin tuomat, äkilliset vaivat, kuten haavat, 
säryt ja muut pienet surut ja murheet. 
Ensiapupisteellä on myös mahdollisuus 
lyhytaikaiseen seurantaan voinnin niin 
vaatiessa. Huolehdithan itse tai yhdessä 
vanhempiesi kanssa, että leirille tullessasi 
sinulla on mukana kaikki käyttämäsi 
lääkkeet, myös tarvittaessa otettavat! Leirillä 
järjestetään kylmäsäilytysmahdollisuus sitä 
edellyttäville lääkkeille. 
 
Toimihenkilöksi ensiapuun? 
Oletko vastuuntuntuinen aikuinen ja haluat viettää leiriviikon tiiviissä porukassa hyvällä 
yhteishengellä? 
Jos tiedät olevasi halukas sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen, jossa tehdään hyvällä fiiliksellä 
turvallinen leiri kaikille ja ollaan pienellä kynnyksellä leiriläisten lähestyttävissä kipujen ja kolhujen 
sattuessa, saatat olla etsimämme henkilö.  
 
Leirin ensiavun toimintaan ja toimihenkilötehtäviin liittyvissä kysymyksissä voit olla 
yhteydessä ensiavun vastaavaan. 
 
 
KEITTIÖLTÄ kantautuu tänäkin vuonna hyväntuoksuisia tuulahduksia leirialueen jokaiseen kolkkaan. 
 
Muistathan kuitenkin, että sinulla tulee olla esittää leirillä lääkärintodistus, mikäli sinulla on 
tarpeita erityisruokavalioon esimerkiksi allergian takia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

 

Kurssikuvaukset 

Peruskurssit 

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 kolme – neljä 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. 

Jatkokurssit 
 

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 
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.  
 
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 
 
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!  
 
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. Jos sinulla on jo tiedossa joku toimiala, jolle haluaisit koko leirin ajaksi, niin ota yhteys 
koulutuspäällikköön ja koitetaan se järjestää! 
 
IR International Rescue: Tarkoitettu 15-17-vuotiaille. Mieluiten kaikki peruskurssit käytynä, englanti 
ja/tai saksa keskustelutasolla. Toimihenkilöillä on samat kriteerit. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Varautumiskurssi: Tarkoitettu 15-17-
vuotiaille nuorille. Tällä kurssilla 
käsitellään väestönsuojelua ja 
omatoimista varautumista arjen ja 
poikkeusolojen tilanteessa. 



   

   
 

 
Tulitaistelijat: Tarkoitettu 16–17-vuotiaille nuorille, jotka haluavat haastaa itsensä. Kurssilla on 
tarjolla monipuolista koulutusta, joka sisältää kaikkea savusukelluksesta  
liikenneonnettomuuksiin ja pintapelastamiseen. Tällä kurssilla on mahdollista päästä mukaan ilta-
aikaan järjestettäviin sovellettuihin harjoituksiin! 

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 ja 
kokeesta saa merkinnän opintokirjaan. 
 
Nuori saa suorittaa vain omaa tasoaan vastaavan merkin. Kokeen vastaanottaa kyseisen kurssin 
kurssinjohtaja ja kouluttajat. Taitomerkkikokeet kuuluvat kaikkien tasokurssien kurssilaisille, joten 
taitomerkkikoe on heille pakollinen. 

  



   

   
 

 

Tulikukko 2020 -leiritoimikunnan yhteystiedot 
 
 

Tehtävä Nimi  Sähköpostiosoite  

Leiripäällikkö  Samuel Siliin  samuel.siliin@malminvpk.fi  

Varaleiripäällikkö  Tero Kuitunen  tero.kuitunen@malkit.fi  

Koulutuspäällikkö  Johannes Koskinen  johannes.koskinen@haaganvpk.com  

Varakoulutuspäällikkö  Antti Mutikainen  Antti.mutikainen@jokelanvpk.fi  

Tiedotuspäällikkö  Juha Lehto  juha.bonk@gmail.com  

Varatiedotuspäällikkö  Eija Holmberg-
Lehto 

eija.holmberg-lehto@kolumbus.fi 

Järjestelypäällikkö  Kalle Kaunisvaara  kalle.kaunisvaara@hotmail.com  

Varajärjestelypäällikkö  Janika Lehtonen  lehtonenjanika@gmail.com  

Ohjelmapäällikkö  Hannu Silvasti  jenkki63@gmail.com  

Varaohjelmapäällikkö  Antero Piispanen  reisikoipi@gmail.com  

Turvallisuuspäällikkö  Arto Dahlman  arto.dahlman@gmail.com  

Varaturvallisuuspäällikkö  Juha Niitynpää  juha.niitynpaa@salamavalvonta.fi  

EA-vastaava  Maria Salovaara  maria.salovaara.ms@gmail.com  

EA-varavastaava  Henna Hirvonen  hmhirvonen@gmail.com  

Muonituspäällikkö  Tommi Karlsson tommi.karlsson@savionvpk.fi  

Kanttiinivastaava  Riikka Dahlman  riikka.dahlman@gmail.com  

Toimistopäällikkö  Katja Kaurala  katja.kaurala@gmail.com  

Varatoimistopäällikkö  Minna Heinonen  minna.heinonen@malminvpk.fi  

Leirin projektisihteeri  Minttu Pylkkönen  leiri@helpe.fi 

Varaprojektisihteeri  Pekka Tervala  pekka.tervala@helpe.fi  

Nuorisotyön edustaja 
HELPE  

Timo Särkilampi  timo.sarkilampi@helpe.fi  

Nuorisotyön edustaja UPL  Antti Aitta  antti.aitta@leppavaaranvpk.fi  

Naistyön edustaja HELPE  Minna Heinonen  minna.heinonen@malminvpk.fi  

Naistyön edustaja UPL  Anne Vaittinen  Anne.vaittinen@outlook.com 

Palokuntanuorten edustaja 
HELPE  

Timo Lindgren  Timo.lindgren@malminvpk.fi  

Palokuntanuorten edustaja 
UPL  

 Ilmo Ilvessalmi nimi78970@gmail.com  
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