VAHVISTUS 10.6.2019

Tervetuloa Tervas2019 palokuntanuorten leirille!
Palokuntasi on ilmoittautunut Tervas2019 leirille 14.-20.7.2019. Leirille on
ilmoittautunut tällä hetkellä 100 palokuntanuorta ja 70 toimihenkilöä. Tässä
vahvistuksessa on lisätietoa leiristä.
Kysely palokunnille
Leirille ilmoittautuneita palokuntia pyydetään vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mutta viimeistään
30.6. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/709BA3A9ACCB2552. Kyselyn avulla
selvitetään leirin järjestelyihin vaikuttavia asioita.

Kysely toimihenkilöille
Leirille ilmoittautuneita toimihenkilöitä pyydetään vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mutta
viimeistään 30.6. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/53AE0A2DB65FEA7A.

Leiripaikka ja leirille saapuminen
Leirin keskuspaikkana toimii Ylikiimingin koulu piha-alueineen. Koulun osoite on
Opinkuja 4, 91300 YLIKIIMINKI, mutta leirialueelle kulku tapahtuu Koulurinteen kautta.
Leirialue avautuu sunnuntaina 14.7. klo 12 ja leirialueelle saavutaan Ouluntien puolelta Koulurinteen kautta,
jonne on järjestetty opastus. Saavuttaessa alueelle osaston vastuuhenkilö käy ilmoittautumassa
leiritoimistoon, josta saa leiriläisille tarvittavat tunnisteet, leiripaidat, ohjeet yms.

Rakennus- ja purkuleiri
Leirin rakentaminen alkaa perjantaina 12.7. iltapäivällä ja mukaan toivotaan mahdollisimman paljon
osallistujia. Rakentamiseen voi osallistua, vaikka ei leirille muutoin osallistuisikaan.
Leirin purku aloitetaan vaiheittain perjantaina 19.7. ja purku pyritään saamaan päätökseen lauantaina 20.7. klo
16 mennessä. Jokainen osasto vastaa oman majoitusalueensa siivoamisesta.
Rakennus- ja purkuleireille voit ilmoittautua tästä.

Jälki-ilmoittautuminen
Leirille on edelleen mahdollista ilmoittautua. Jälki-ilmoittautumisia voi tehdä 30.6. saakka hallinnointikanta
HAKAn kautta. Leirimaksu on jäsenpalokuntien palokuntanuorilta 150 € (muilta 180 €) ja toimihenkilöiltä 90 €
(120 €). Hintaan ei sisälly leiripaitaa. Leirimaksut laskutetaan jälki-ilmoittautuneiden osalta ennen leirin alkua.
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Leirin avajaiset
Leirin avajaiset käynnistyvät ensimmäisenä päivänä sunnuntaina klo 18. Avajaisissa pukeudutaan leirin tpaitaan ja palokunnat ottavat mahdollisen kyltin mukaan. Leirin avajaisista on lisätietoa myöhemmin
julkaistavassa leiriaapisessa. Kursseihin jako tapahtuu heti avajaisten jälkeen leirialueella.
Toimihenkilö-info pidetään klo 21 alkaen koulun auditoriossa avajaispäivänä.

Leiriaapinen
Leiriaapinen julkaistaan sähköisesti ja linkki leiriaapiseen julkaistaan viimeistään perjantaina 12.7.
Leiriaapisesta jaetaan myös ilmoittautumisen yhteydessä tulostettu versio. Leiriaapinen on muutoin luettavissa
puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Aapisesta selviää muun muassa leirin ruokalista, kanttiinin aukioloajat,
tärkeät yhteystiedot ja toimialojen terveiset leiriviikolle.

Leirin tiedottaminen
Leiristä tiedotetaan vielä ennen leiriä vastuuhenkilöiden sähköpostiin, SPEK nettisivuilla osoitteessa
www.spek.fi/pohjois-suomi ja leirin omalta Facebook-sivulta www.facebook.com/pslaleiri.
Leirin aikana leirin tunnelmia julkaistaan pääosin Facebook-sivulla ja lisäksi julkaistaan leirijulkaisua.

OuLan malja kilpailu
OuLan malja kalustokilpailu järjestetään keskiviikkona 17.7. aamupäivällä. Joukkueen koko on 1+5, mutta
joukkueen yhteisikä ei saa ylittää 84 vuotta. Lisäksi joukkueen vanhin saa olla korkeintaan 17 vuotias.
Ilmoittautumiset ennen leiriä patrik.willberg@spek.fi tai leirillä leiritoimistoon tiistaihin 16.7. klo 12 mennessä.
Kaikki joukolla mukaan kilpailemaan!

Vierailupäivä keskiviikkona 17.7.
Vierailupäivä järjestetään keskiviikkona 17.7. klo 12-18 välisenä aikana. Silloin vanhemmat, sukulaiset yms.
ovat tervetulleita vierailemaan leirillä. Vierailijoille järjestetään leirialueen läheisyyteen parkkipaikkoja.
Vierailupäivän aikana järjestetään koulutusta n. klo 12.30-15.00 välisenä aikana, jota on mahdollisuus tulla
seuraamaan. Koulutuspaikat ovat leirialueella tai paloasemalla leirialueen läheisyydessä ja tarkat paikat
julkaistaan mm. leirin Facebook-sivulla lähempänä leirin alkua.

Toimihenkilöille on rajoitetusti majoitustilaa
Toimihenkilöille on varattu jonkin verran lattiasisämajoitustilaa. Ota mukaasi oma patja ja makuupussi
petivaatteineen. Huomioitavaa on, että jokaisessa teltassa on oltava riittävästi täysi-ikäisiä vastuuhenkilöitä.
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Ruokailut
Ennen leiriä on hyvä varmistaa, että kaikki mahdolliset ruoka-aineallergiat on ilmoitettu. Halutessasi voit laittaa
lisätietoja ja -huomautuksia osoitteeseen patrik.willberg@spek.fi. Kun tiedot on oikein ja ajoissa huomioitu niin
ollaan sitten leiriviikolla selvillä asioista ja leiri sujuu mukavasti!
Leirin aikana on järjestetty neljä ruokailua maanantaista perjantaihin: aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala.
Nuoret käyvät lounaan ja päivällisen osalta kurssin mukana, muutoin oman palokunnan mukana. Leirille
tullessa sunnuntaina on tarjolla päivällinen ja iltapala, lähtöpäivänä lauantaina tarjolla on lounas.
Ruokailuvälineet on järjestetty leirin toimesta.

Hygienia, ympäristön huolto ja jätteet
Pidämme leirialueen siistinä leirin ajan. Majoitusalueen läheisyyteen sijoitetaan keräyspiste. Majoitusalueella
on käytössä vessat. Laita käsipaperit ja muut roskat roska-astioihin, niin vessat pysyvät siisteinä.
Muista pestä kätesi vessassa asioinnin jälkeen sekä ennen ruokailua. Käynti ruokailuihin tapahtuu rakennuksen
ulkopuolella olevien käsienpesulinjastojen kautta. Osastojen vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että leiriläiset
peseytyvät leirin aikana riittävän usein ja vaihtavat tarvittaessa puhtaat vaatteet likaisten tilalle.
Peseytymistilat ovat koulun liikuntasalin yhteydessä.

Leirillä toimii myös muksuparkki!
Hei Muksuparkkilainen! Leiriviikon aikana (ma-pe, 8-17) touhuamme paljon ja monenlaisia juttuja
pääasiallisesti ulkosalla.
Mukaan touhuiluun tarvitset: Sään mukaiset ulkovaatteet, varavaatteita, juomapullo, omat vaipat ja pikkupyyhe,
vauvoille omat ruoat/juomat mukaan, unilelu, oma ihana peitto ja tyyny voivat myös helpottaa päiväunien
ottamista.
Tervetuloa tutustumaan Muksuparkkiin sunnuntaina!!

Ajoneuvojen käyttö leirillä
Leirin toimialat tarvitsevat ajoneuvoja käyttöön, joten ilmoitathan palokuntien kyselyssä, jos ajoneuvoja on
mahdollista käyttää leirin aikana. Leirin käytössä olevat ajoneuvot palautetaan tankattuna ja pestynä.
Ajoneuvot, joita ei käytetä leirin aikana, pysäköidään niille varatulle pysäköintialueelle.

Leirimaksujen laskutus
Leirimaksut laskut lähetetään kesäkuun loppuun mennessä ja ne tulee olla maksettuna ennen leirin alkua.
Mikäli laskusta on kysyttävää niin ota yhteyttä Patrik Willbergiin, patrik.willberg@spek.fi, 040 7255 448.
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Koulutuksen info kursseille osallistuville
Huolehtikaa, että nuorilla on asianmukaiset varusteet leirillä käytettävissä; haalarit, saappaat, kypärä ja sopivat
suojakäsineet 2paria (paksummat ja ohuemmat, mielellään hieman vedenkestävät). Juomapullo on myös
tärkeä varuste! Mikäli tulee kysyttävää, niin koulutusvastaava Aappo Iisakka vastaa numerossa 0400 570 761
tai sähköpostissa iisakaa@gmail.com.
Tasokurssi 4 ja Tulitaistelijakurssille osallistuvat
Tasokurssi 4 ja tulitaistelijakurssilaisten tulee ottaa leirille mukaan turvasaappaat, visiirillinen kypärä,
viiltosuojakäsineet/sammutushanskat tai vastaavat sekä mieluusti sammutusasu nuorten harjoitusasun
sijasta. Tarvittaessa ottakaa yhteys koulutusvastaavaan.

Leirillä toimii kanttiini
Leirillä toimii myös kanttiini, joten kannattaa varaa rahaa. Pankkikorttikin käy maksuvälineenä. Kanttiini on
avoinna päivittäin klo 8.30-21.30 ja discoiltana pidempään.

Tulilupa
Tulilupaan teltassa tarvitaan varustukseksi seuraavat asiat:
-

palamaton alusta kaminalle esim. metallilevy, hiekkalaatikko, laattakivet
suojaverkko kaminan ympärille
palovaroitin
sammutusvesi / vesisammutin
taskulamppu
palokinttaat (millä voi nostaa tarvittaessa kuuman kaminan piipun)
kipinävuorolista

Reipasta ja iloista leirimieltä!
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Varustelista (ehdotus)
•

Ulkoilmaelämään sopiva: lämmin pusero, tukevat jalkineet (lenkkarit), pitkähihainen paita, lämpimät
housut, päähine (lippis) ja vaihtoalusvaatteet.

•

Työ-asuksi: haalari, suojakäsineet 2 pr, kypärä ja saappaat. Lakki ja juomapullo. Toimihenkilöllä lisäksi
palokuntapusero.

•
•
•

Sadeasuksi vedenpitävät housut ja takki, kumisaappaat, sukat ja vaihtosukat.

•
•

Kylmän varalle lämmintä vaatetta: villapaita, villasukat ja pitkälahkeiset alushousut.

•
•

Jos käytät lääkkeitä, ota ne mukaan ja muista kertoa ohjaajalle niiden käyttöohjeet.

•
•
•
•

Makuupussi tai kaksi huopaa, huovan ja tyynyn voi ottaa muutenkin mukaan.

•

Telttaan ja sadesuojaan muovikalvoa riittävästi ja muovin kiinnittämiseen tarvittavia pyykkipoikia ja
painoja, palovaroitin ja alkusammutusväline.

•

Leirillä voit ladata matkapuhelimesi akun esimerkiksi leirin kanttiinissa.

Urheiluasuksi verryttelypuku tai vastaava, jalkineet (lenkkarit), uimavarusteet ja T-paita.
Vara-asuksi kun muut vaatteet ovat kastuneet: housut, pusero, ylimääräinen alusvaatekerta. Huom!
pakkaa nämä tiiviiseen muovipussiin kastumisen varalta.
Hammasharja ja –tahna, pyyheliina, shampoo ja saippua, kampa, nenäliinoja sekä uimapuku tai
uimahousut. Mielellään kangaspussissa, jolloin pysyvät yhdessä paikassa.
Hyttysmyrkky, aurinkovoide, taskulamppu ja varaparistot, narua leirirakennelmiin, muistiinpanokansio
johon kurssimonisteet saa laitettua, kynä ja paperia sekä opintokirja.
Makuualusta tai vaikka kaksi, makuualusta eristää kylmyyttä.
Kela-kortti mukaan ja talteen varmaan paikkaan.
Tavarat säilytetään omassa kassissa tai laukussa teltassa. Arvoesineitä ei kannata ottaa mukaan. Leiri
ei vastaa arvoesineistä eikä kännyköistä.

Merkitse kaikki varusteesi nimelläsi ja palokuntasi nimellä!
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1§ Rehellisyys on hyveemme

▪
▪

älä koske toisen omaisuuteen ilman lupaa, nimikoi omat tavarasi ja huolehdi niistä hyvin
palauta löytötavarat ohjaajille

2§ Käyttäydymme siististi ja rehdisti

▪
▪

olemme palokuntaleirillä ja käyttäydymme hyvien tapojen mukaan
muista kiittää ruoasta

3§ Avotulen teko on kielletty

▪

avotulen saa tehdä vain sille varatuissa paikoissa. Grillauspaikkoja on järjestetty leirialueelle

4§ Uimaan vain sallittuna aikana

▪

uimaan vain ohjaajan luvalla ja uimataitoisen vastuuhenkilön on oltava valvomassa koko ajan

5§ Puhtaus on puoli ruokaa

▪
▪

huolehdi omasta hygieniastasi - pese kädet ennen ruokailua ja aina wc-käynnin jälkeen
roskat vain roska-astioihin

6§ Koulutus on osa leiriä

▪
▪

mene ajoissa koulutustunneille
noudata kouluttajien ohjeita ja määräyksiä

7§ Emme poistu leirialueelta ilmoittamatta

▪
▪

leirialueelta ei saa poistua ilman lupaa - poistumisluvan myöntää osaston vastuuhenkilö
Ilmoitathan poistumisestasi leirialueelta Turvan toimistoon

8§ Alkoholia ja muita päihteitä emme tarvitse leirillä

▪
▪
▪

Leirin 10. kultaista sääntöä

Pidetään yhdessä hauska ja hyvä leiri. Noudatetaan kaikkia samoja yhteisiä sääntöjä, jotta kaikilla on mukava olla leirillä.

päihteiden tuominen ja niiden nauttiminen leirialueella on ehdottomasti kielletty
Epäiltäessä henkilön olevan alkoholin vaikutuksen alainen Turvallisuusvastaava voi pyytää puhalluskokeeseen. Jos henkilö ei
suostu puhalluskokeeseen seuraa siitä poistaminen leirialueelta välittömästi ja ilmoitus osaston vastuuhenkilölle.
tupakointi on sallittu vain tupakkapaikoilla - tupakointi on kielletty alle 18-vuotiailta

9§ Olemme tulleet Ylikiiminkiin viettämään hauskan palokuntaleirin

▪

leiriin ei kuulu toisten kiusaaminen eikä pahanteko vaan iloinen yhteenkuuluvuus ja yhteistyön tekeminen. Tämä antaa hyvän
mielen ja hauskat muistot meille kaikille

10§ Toistuva piittaamattomuus yhteisistä pelisäännöistä aiheuttaa ilmoittamisen omaan palokuntaan, ilmoittamisen kotiin tai
ennenaikaisen kotiuttamisen leiriltä
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Johtoryhmän yhteystiedot
Vastuuhenkilö

Varahenkilö

Leirin johto

Marko Koivikko / P-S pelastusliitto
marko.koivikko@me.com, 045 132 4430

Koulutus

Aappo Iisakka / Ylikiimingin PVPK
iisakaa@gmail.com, 0400 570 761
Hanna Valtokari / Siikajoen PVPK
valtokari.hanna@gmail.com, 0400 510 876
Paavo Oikarinen / Ylikiimingin PVPK
paavo.oikarinen@gmail.com, 0400 432 040
Kirsi Hyvälä / Oulun VPK
kirsi.hyvala@oulunvpk.fi, 050 3510 226
Jarkko Heikkilä / Sallan VPK
heikkilan.porotuote@gmail.com, 040 4183 122

Pekka Siltakoski / Ylikiimingin PVPK
pekka.siltakoski@luukku.com, 040 5667 179
Mika Hiltula / Ylikiimingin PVPK
mk.hiltula@gmail.com, 040 9127 700
Matti Tervonen / Sallan VPK
ntjlappi@spekoulu.fi, 040 5038 185
Mari Lifflander / Siikajoen PVPK
marilifflander@gmail.com, 040 7063 092
Timo Vähäaho / Ylikiimingin PVPK
timo.vahaaho@gmail.com, 040 5756 039
Pilvi Suomela / Iin PVPK
pilvi.suomela@outlook.com, 0400 758 624
Esa Orava / Kemin VPK
esa75orava@gmail.com, 040 8233 524

Ensiapu
Järjestely
Muksuparkki
Huolto ja
turvallisuus
Tiedotus ja
toimisto
Kanttiini
Ohjelma ja
olkkari
Nuorten
edustaja

Patrik Willberg / SPEK
patrik.willberg@spek.fi, 040 7255 448
Irja Viinikainen / Simon VPK
irja.viinikainen@luukku.com, 050 5212 485
Oona Ruotsalainen / Oulun VPK
oona.ruotsalainen@oulunvpk.fi, 040 4101 352
Sara Parkkinen / Ylikiimingin PVPK
sarparkk@eduouka.fi, 040 3243 097

Pertti Heikkilä / SPEK
pertti.heikkila@spek.fi, 040 7040 764
Saana Pesonen / Oulun VPK
saana.pesonen@oulunvpk.fi, 040 5785 171

Palaverit
Klo
08:15-08:30
16:00-16:30
19.00-21.00

Johtoryhmä

Sunnuntai 14.7.

Klo
Sunnuntai 14.7.
07:20
07:40-08:40
08:50
09:00
10:00
11:00
11:30-11:50
11.50-12:10
12:10-12:30 Leiriportti avautuu
12:30
Ilmoittautuminen /
13:00
Majoittuminen
14:00
15:00
Päivällinen HUOM!
16:00
osastoittain
16:30
16:45
17:00
18:00
Leirin avajaiset
19:00
Kurssien järj.
20:00
Iltapala
21:00
Toimihenkilöinfo
22:00
23:00
Hiljaisuus
00:00
23:00-01:00

Tiistai 16.7.

Johtoryhmä

Maanantai 15.7.

Johtoryhmä

Yökoulutus mahdollisuus

Johtoryhmä

Keskiviikko 17.7.

Hiljaisuus

Johtoryhmä

Torstai 18.7.

Hiljaisuus

Disco
Hiljaisuus

Päivällinen

Hiljaisuus

Iltapala

Päivällinen I
Päivällinen II
Päivällinen III

Koulutus

Iltapala

Päivällinen I
Päivällinen II
Päivällinen III

Päivällinen I
Päivällinen II
Päivällinen III

Koulutusta
12.30-15.00

Lounas I
Lounas II
Lounas III

Iltapala

Koulutus

Koulutus

Lounas I
Lounas II
Lounas III
Vierailupäivä
12:00-18:00

Iltapala

Lounas I
Lounas II
Lounas III

Lounas I
Lounas II
Lounas III

Koulutus

OulanMalja
Välisiivous

Disco klo 19

Koulutus

Koulutus

Torstai 18.7.
Herätys
Aamupala
Lipunnosto

Keskiviikko 17.7.
Herätys
Aamupala
Lipunnosto

Mölkkyruisku

Tiistai 16.7.
Herätys
Aamupala
Lipunnosto

Maanantai 15.7.
Herätys
Aamupala
Lipunnosto

Tervas 2019 leiriviikon ohjelma

Johtoryhmä

Perjantai 19.7.

Hiljaisuus

Iltapala

Päivällinen I
Päivällinen II
Päivällinen III
Leirin päätös

Koulutus /
Taitomerkit

Lounas I
Lounas II
Lounas III

Koulutus

Perjantai 19.7.
Herätys
Aamupala
Lipunnosto

Lauantai 20.7.

Lounas 10:00
Osastoittain

Leirinpurku ja siivous
klo 10 saakka

Lauantai 20.7.
Herätys
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Leiriä tukemassa

Ylikiiminki
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Ilmoittautuneet palokunnat
Iin PVPK
Kalajoen PVPK
Kemin VPK
Kittilän VPK
Kuivaniemen PVPK
Nivalan VPK
Oulaisten VPK
Oulun VPK
Ounasjoen VPK
Posion VPK
Pulkkilan PVPK
Pyhäsalmen VPK
Rovaniemen VPK
Saarenkylän VPK
Sallan VPK
Savukosken VPK
Simon VPK
Taivalkosken VPK
Tervolan VPK
Utsjoen VPK
Ylihärmän PVPK
Ylikiimingin PVPK
Ylivieskan VPK

