
 

 

 



 

Leirin vastuuhenkilöt 

Leirin järjestää Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry (LSPeL) 

 

 

Leirin johtaja:  Mikko Rauhanen, Maarian VPK  

Leirin varajohtaja:  Esko Lehtonen, Karjalan VPK 

 

Turvallisuuspäällikkö: Jani Manninen, Nousiaisten VPK 

Koulutuspäällikkö:  Heli Järvelä, Paimion VPK 

Ruokapalvelupäällikkö:  Teija Nieminen, Kuusjoen VPK 

Huoltop äällikkö:  Aki Äärelä, Rauman VPK 

Tiedotuspäällikkö:  Juuso Virta, Turun VPK 

Ohjelmapäällikkö: Marko Karonen, Säkylän VPK 

Kanttiinipäällikkö:  Minna Jäntere, Vahdon VPK  

 

Paikallisen VPK:n edustaja  Eetu Alarotu, Jämijärven VPK 

 

PoSa 

toiminta-alueen edustaja: Veli-Matti Laurén, Lavian VPK 

 

LSPeL:   Anssi Lamminen, järjestöpäällikkö 

   Pertti Tenhunen, liiton hallituksen edustaja 

 

 

 

LEIRI-INFO (Jämiareena) 

Avoinna joka päivä 9.30-20.30 

 

Ilmoitustaulujen tiedotteet, aikataulut ja niiden muutokset ym. 

 

Klo 20.30 – 09.30 INFO -pisteenä toimii Turvan parakki,  

jossa ovat myös LÖYTÖTAVARAT (24h) 

 

Koulutustoimisto (Jämiareena) 

LEIRIN VIRALLINEN PUHELINNUMERO 

040-855 7849 

 

 

  

 

  

 

 

  
 

 

LSPeLastus 
 

LSPeL palokuntaleiri 



 

Leirinjohtajan tervehdys 

 
Hei leiriläiset! Lämpimästi tervetuloa Jämijärvelle. 

 

LOIMU 2019 -leirille on tulossa yli 900 leiriläistä. Kaikki muistamme toimia siten, 

että pystymme luomaan itselle ja kaverille kesän parhaimman elämysviikon 

 

Tänä vuonna leireillään lentokenttämaisemissa, joten leiriviikolla saatamme 

nähdä laskuvarjohyppääjien liitelevän taivaalla.  

 

Uutta tänä vuonna on leirirannekkeiden kolme väriä. Perinteisen aikuisten ja 

lastenrannekkeen väliin on otettu nuorisoranneke, jolla pääsee tekemään ja 

kokemaan jotain extraa. Toki edut tuovat vanhemmille nuorille myös vastuuta, 

mutta niistä lisää leirillä. 

 

Muistakaa turvallisuus ennen kaikkea. Leirivarusteiden, kuten lämmittimien, 

sammuttimien ja hälyttimien kunto tulee tarkastaa ennen leiriä. Olemmehan 

niitä turvallisuuden tekijöitä ja näin ollen huolehdimme myös omasta ja 

nuortemme turvallisuudesta. 

 

Usealla toiminta-alueella on jo käyty hakemassa vauhtia alueleiriltä kesän 

alussa. Ne tuovat hyvää alkutuntumaan liiton leirille. Leirille saapuessa kaikilla on 

reipas leirimieli ja uusavuttomuus sekä piittaamattomuus on muistettu jättää 

kotikonnuille. 

 

Nähdään leirillä! 

 

terveisin 

 

Mikko Rauhanen 

leirinjohtaja 

LOIMU 2019 

  



 

Leirialueen kartta 

 
 

 

 

   



 

KURSSI- JA TEHTÄVÄVALINNAT 

 
Palokuntarippikoulu, sammutustyökurssi ja NOK-kurssi alkavat jo perjantaina 28.6.2019 

klo 12:00. Näille kursseille valituille on ilmoitettu tarkemmat ohjeet erillisellä kirjeellä. 

Muiden leiriläisten kurssi- ja tehtäväsijoitukset ilmenevät kesäkuussa tulleesta 

ilmoittautumisvahvistuksesta.  

 

Seuraaville kursseille on muistettava ottaa mukaan alla mainitut varusteet / kalusto, ja 

merkitä tuotu kalusto palokunnan tunnusnumerolla (tätä kalustoa EI viedä 

kalustovajalle).   

 

Palokuntarippikoulu: palokuntapuku (puseropuku) konfirmaatioon (sis. tummansininen 

kravatti, valkoinen kauluspaita, mustat puvunkengät).  

 

RJK ja NOKK; palokuntapuku oppituntivarustuksena ja täydellinen sammutusasu 

harjoitusvarustuksena. Lisäksi mukaan työletku, palonaru ja suihkuputki.  

 Lisäksi NOKille päässeille erikseen mainittu kirjallinen materiaali 

  

Konemieskurssi: täydellinen sammutusasu.  

 

Sammutustyökurssi: täydellinen sammutusasu harjoitusvarustuksena 

 

TAKU 4: Täydellinen sammutusvarustus, palokypärä, EI ”työmaakypärää”.  

 

ACTION-kurssille osallistujille lähetetään erillinen varustelista sähköpostitse.  

 

 

Hygieniapassi  

 

on mahdollista suorittaa leirillä 2.7. 17. Kanttiini. 

Kurssin hinta on 30 €/hlö. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tiina Lehtoselta: 

matti22@dnainternet.net 

 

 

Kurssilaisen varustus 

 

Nuorilla pitää olla päiväreppu mukana leirillä. Reppuun mukaan seuraavat välineet: 

- muistiinpanovälineet, vesipullo, päähine (esim. lippis, palokuntalakki, 

suikka, kypärä…), ruokailuvälineet, punainen opintokirja 

 
Reppu on mukana kaikilla harjoitus-/oppitunneilla. Myös avajaispäivän tunneilla! 

 

mailto:matti22@dnainternet.net


 

 KOULUTUSKALUSTO 
  
 

Koulutuksen järjestämiseksi tarvitaan palokunnilta kalustoa, jota tullaan pyytämään 

tarkemmin lähempänä leiriä. Kalusto joka palokunnalta tulee, on merkittävä selvästi 

näkyvällä ja riittävän kestävällä tavalla jokaiseen artikkeliin. (palokunnilla on oma 

kalustonumero, joka näkyy alla olevasta listasta.) 

nro nimi nro nimi nro nimi nro nimi 

1 Ahlaisten VPK 38 
Köyliön läntinen 
VPK 74 Rantakulman VPK 112 Sasin VPK 

2 Askaisten VPK 39 Köyliön VPK 75 Rauman VPK 113 Länsi-Euran VPK 

3 Auran VPK 40 Laitilan VPK 76 Rautilan VPK 114 Suodenniemen VPK 

4 Eurajoen VPK 41 Lapin VPK 77 Reposaaren VPK 115 Kullaan VPK 

5 Euran VPK 42 Lassilan VPK 78 Risten VPK 116 Jäkärlän VPK 

6 Förbyn VPK 43 Lattomeren VPK 79 Ruskon VPK 117 Kuusiston VPK 

7 Halikon VPK 44 Lavian VPK 80 Rymättylän VPK 119 Luvian VPK 

8 Harjavallan VPK 45 Lemun VPK 81 Salon VPK 120 Uskelan VPK 

9 Hinnerjoen VPK 46 Liedon VPK 82 Pyhärannan VPK 121 Vahdon VPK 

10 Honkajoen VPK 47 Lokalahden VPK 83 Sauvon VPK 122 Viikin VPK 

11 Honkilahden VPK 48 Maarian VPK 84 Siikaisten VPK 123 Lyttylän VPK 

12 Huittisten VPK 49 Marttilan VPK 85 Suomusjärven VPK 125 Paattisten VPK 

13 
Hämenkyrön kk:n 
VPK 50 Maskun VPK 86 Suttilan VPK 126 Pargas FBK 

14 Itä-Ikaalisten VPK 51 Mellilän VPK 87 Säkylän VPK 127 Preiviikin VPK 

15 Jämijärven VPK 52 Merikarvian VPK 88 Taivassalon VPK 128 Pyhämaan VPK 

16 Kaarinan VPK 53 Mietoisten VPK 89 Tarvasjoen VPK 129 Rekikosken VPK 

17 Kaasmarkun VPK 54 Mouhijärven VPK 90 Teijon VPK 130 Herttualan VPK 

18 Kalannin VPK 55 Muurlan VPK 91 Turun VPK 131 Huhtamon VPK 

19 Kankaanpään VPK 56 Mynämäen VPK 92 Tyrvään VPK, Lantula 132 Ikaalisten VPK 

20 Karinaisten VPK 57 Naantalin VPK 93 
Tyrvään VPK, 
Myllymaa 133 Jumesniemen VPK 

21 Karjalan VPK 58 Nakkilan VPK 94 
Tyrvään VPK, 
Sammaljoki 134 Kairilan VPK 

22 Karvian VPK 59 Noormarkun VPK 95 
Tyrvään VPK, 
Tyrväänkylä 135 Karhen VPK 

23 
Kauttuan tehtaiden 
VPK 60 Nousiaisten VPK 96 

Tyrvään VPK, 
Vihattula 136 Kauvatsan VPK 

24 Keikyän VPK 61 Oripään VPK 97 Ulvilan VPK 137 Kodisjoen VPK 

25 Kihniön VPK 62 Paimion VPK 98 Uudenkaupungin VPK 138 Kuivalahden VPK 

26 Kiikalan VPK 63 Panelian VPK 99 Uudenkoiviston VPK 139 Hirvelän S. VPK 

27 Kiikan VPK 64 Parkanon VPK 100 Vammalan PVPK 140 Vähärauman VPK 

28 Kiikoisten VPK 65 Perniön VPK 101 
Vammalan PVPK, 
Karkku 141 

Loimaan 
palokuntalaiset 

29 Kiskon VPK 66 Perttelin VPK 102 Vampulan VPK 142 Tuiskulan VPK 

30 Kiukaisten VPK 67 Pihlavan VPK 103 Vehmaan VPK 143 Niinisalon spk 

31 Kokemäen VPK 68 Piikkiön VPK 104 Viljakkalan VPK 144 Länsi-Someron VPK 

32 Kosken Tl. VPK 69 Pomarkun VPK 105 Vuorenmaan VPK 145 L-S palokuntalaiset 

33 Kukonharjan VPK 70 Porin VPK 106 Yläneen kk:n VPK 146 Tampereen VPK 

34 Kustavin VPK 71 
Punkalaitumen 
VPK 107 Yläneen VPK 147 Rauman PVPK 

35 Kuurolan VPK 72 Pöytyän VPK 108 Illon VPK 148 Metsämaan VPK 

36 Kuusjoen VPK 73 Raision VPK 109 
Someron 
palomieskerho 149 Haapamäen VPK 

37 Kyröskosken VPK     110 Somerniemen VPK 900 LSPeL 



 

OHJEET SAAPUMISESTA 
 

Leirin osoite: Jämintie 655, 38800 Jämijärvi (JÄMI AREENA) 

 

TULOKYNNYS on leirialueen välittömässä läheisyydessä – seuraa opasteita.  

Saapuminen aikataulutetusti toiminta-alueittain ks. sivun alalaita.  

 

Palokunnan vastuuhenkilö saapuu tulokynnykselle mukanaan seuraavat asiakirjat:  

- Palokuntakohtainen ilmoittautumisvahvistus 

(= osastolista ilmoittautuneista, joka on saapunut palokuntiin etukäteen) 

* Jos osallistujatietoihin on tullut muutoksia listan julkaisun jälkeen, on ne kirjattava 

selkeästi lomakkeeseen (myös uusien leiriläisten syntymäajat tarvitaan).  

 

- Mikäli palokunnasta tulevilla henkilöillä on asuntovaunu mukana, toimitetaan AV-

maksu käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä 35 €/paikka  

(ilman maksukuittia ei pääse AV-alueelle).  

 

Vastuuhenkilö saa itselleen ilmoittautumisen yhteydessä ”leirin aloituspaketin”, jossa 

mm. rannekkeet, tiedotteet, leiripaidat yms.  

 

Ilmoittautumisen jälkeen palokunta pääsee alueelle luovuttamaan koulutuskaluston 

sekä pystyttämään omia telttojaan Turvan opastamille paikoille. 

  

JA SITTEN SAAPUMINEN VAIHEITTAIN  

VAIHE 1. Tulokynnys/vastaanotto: leirialueelle tultaessa (seuraa opasteita)  

VAIHE 2. Koulutuskaluston luovutus  Ohjeet vastaanottopisteestä  

VAIHE 3. Siirtyminen teltta-alueelle  Ohjeet vastaanottopisteestä  

VAIHE 4. Leirille jäävät autot opastetaan paikoitusalueelle  

VAIHE 5. Teltat pystyyn turvan osoittamiin paikkoihin  

VAIHE 6. Muista, että olet palokuntanuorten leirillä  Käytös  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perheparkki 
Tänä vuonna leirillä ei ole 

erillistä perheparkkia. Käytössä 

on yksi tarkoitukseen 

rakennettu karavaanari alue, 

ja vaunut järjestetään sinne 

niin että rauhallisempi alue on 

toisessa alueen ääripäässä. 

Majoitustarve ilmoitetaan 

erikseen leirin turvapäällikölle 

Jani Manniselle 

Ilmoittautuminen sähköpostilla: 

jani.manninen@jalojalo.fi 
 

 

SAAPUMINEN:   

9.00-9.25  POHJOIS-SATAKUNTA  

 

9.25-9.50  PORIN ALUE 

9.50-10.15  KAAKKOIS-SATAKUNNAN JA 

SASTAMALAN ALUE + POHJANMAA 

 

10.15-10.40  RAUMAN ALUE  

10.40-11.05  VAKKA-SUOMI JA AURANMAA 

11.05-11.30  TURUN ALUE 

11.30-12.00  SALON ALUE JA TURUNMAA 

  

  

  

  



 

Sunnuntai 30.6. 

12.30  Ruokailu, osastoittain 

14.00  Turvallisuuskävely

  osastoittain 

15.00 Leirin aikuiset kokoon 

toimialoittain 

17.00  Ruokailu, osastoittain 

18.45 Kokoontuminen 

avajaisiin kursseittain 

19.15  AVAJAISET 

19.45 Kurssien 

järjestäytyminen 

21.00 Disco 

22.00 Osaston 

vastuuhenkilö INFO 

24.00  Hiljaisuus 

 

Maanantai 1.7. 

8.00  Herätys/aamutoimet 

8.00-9.00  Aamupala (osast.) 

9.15  Lipunnosto 

9.30-11.30  Koulutusta (3) 

11.30-12.30  Ruokailu (kursseittain) 

13.00-14.00  BREIKKI 

14.00  Koulutusta, välipala 

17.00  Ruokailu (kurs.) 

18.00 Ohjelmaa +Mini Malja 

20.00 Sankoruiskukilpailu 

22.00  Os. vastuuhenk. info 

24.00  Hiljaisuus 

 

Tiistai 2.7. 

8.00  Herätys/aamutoimet 

8.00-9.00  Aamupala (osast.) 

9.15  Lipunnosto 

9.30-11.30  Koulutusta (3) 

11.30-12.30  Ruokailu (kurs.) 

13.00-14.00  BREIKKI 

14.00  Koulutusta, välipala 

17.00  Ruokailu (kurs.) 

18.00- Ohjelmaa  

22.00  Os. vastuuhenk. info 

24.00  Hiljaisuus 
 

ILTAPALA OSASTOITTAIN. JOKA ILTA 

20.30-21.00  

  
OSASTON VASTUUHENKILÖINFO 

TURVAN KOPILLA JOKA ILTA klo 22.00 

 

 

 YLEISOHJELMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskiviikko 3.7. 

8.00  Herätys/aamutoimet 

8.00-9.00  Aamupala (osast.) 

9.15  Lipunnosto 

9.30-11.30  Koulutusta (3) 

11.30-12.30  Ruokailu (kurs.) 

13.00-20.00 Koulutusta (2) 

  Vierailupäivä 

  Ruokailu (kurs.) 

18.00-  Ohjelmaa 

22.00  Os. vastuuhenk. info 

24.00  Hiljaisuus 

 

Torstai 4.7. 

8.00  Herätys/aamutoimet 

8.00-9.00  Aamupala (osast.) 

9.15  Lipunnosto 

9.30-11.30  Koulutusta (3) 

11.30-12.30  Ruokailu (kurs.) 

13.00-14.00  BREIKKI 

14.00  Koulutusta, välip. 

17.00  Ruokailu (kurs.) 

19.00  Iltanuotio, osastoittain 

21.00-23.30  disco 

22.00  Os. vastuuhenk. info 

24.00  Hiljaisuus 

 

Perjantai 5.7. 

8.00  Herätys/aamutoimet 

8.00-9.00  Aamupala (osast.) 

9.15  Lipunnosto 

9.30-11.30  Koulutusta (3) 

11.30-12.30  Ruokailu (kurs.) 

13.00  Leirin purkaminen 

14.00  Leirin päätös 
 

ALLE 15 V. TELTALLE KLO 22.00 



 

OHJEITA JA AJATUKSIA… 
osastojen vastuuhenkilöille, valvojille ja leirin aikuisille 

 

- Nuorilla oltava täysi-ikäinen valvoja leirillä koko leirin ajan 

Ilmoittautumisen yhteydessä on nimettävä osaston vastuuhenkilö. Valvojan ei tarvitse olla 

sama henkilö ja se voi myös vaihtua leirin aikana. Sovi itsellesi varamies. Tärkeintä on, että 

leiriorganisaatiolla on tieto osaston täysi-ikäisestä valvojasta. Yhteystietoja tarvitaan kun 

jotain sattuu. Jos henkilö tai yhteystiedot muuttuvat, ota heti yhteys Turvaan ja 

koulutustoimistoon. 

 

- Valvoja vastaa nuorten turvallisuudesta 

Jokainen täysi-ikäinen leiriläinen vastaa omasta itsestään. Jokainen nuori vastaa siitä, että 

toimii sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaston valvojan tehtävänä on 

varmistaa, että nuoret tuntevat säännöt ja ohjeet ja myös noudattavat niitä. Muista, että 

nuorille turvallisuus tarkoittaa myös aikuista ystävää, joka on paikalla ja jonka puoleen voi 

kääntyä ongelmatilanteissa.  

 

- Leiriorganisaatiolla on oltava tieto nuoren terveydentilasta ja lääkityksestä leirin aikana 

Varmista, että nuori on täyttänyt leirikorttiin terveydentilaansa koskevat tiedot ja mahdollisen 

lääkityksen. Varmista myös, että kortissa on huoltajan allekirjoitus ja yhteystiedot leirin aikana. 

Myös Kela-kortti tulee olla mukana. Ensiapuun voi tuoda lääkkeet säilytettäväksi ja 

jaettavaksi valvotusti tarvittaessa. 

 

- Telttojen ja rakennelmien turvaväli leirialueella on aina vähintään 4 metriä 

Tämä koskee myös tori- ja kupolitelttoja ja suojapressuja. Turvallisuusorganisaatio opastaa 

telttojen pystytyksessä ja voi myös määrätä siirtämään telttaa riittävän etäisyyden 

saamiseksi. Paloturvallisuusmääräysten mukaisen turvavälin jättämisestä ja tarvittaessa teltan 

siirtämisestä vastaa osaston valvoja. Etäisyys on helpointa varmistaa esimerkiksi levittämällä 

teltan pohjapressu heti saavuttaessa ja varaamalla riittävä tila edellisiin ja seuraaviin 

telttoihin. 

 

- Jokaisessa tilassa on oltava toimiva palovaroitin ja alkusammutin 

Alkusammuttimeksi käy jauhe- tai nestesammutin sekä vedellä täytetty sankoruisku. Lisäksi 

teltassa olisi hyvä olla sammutuspeite. Palovaroittimet ja sammuttimet tarkastetaan ja 

lämmitysluvan saa kun tarkastuttaa järjestelyt Turvalla. Jos teltassa on kaasulämmitin; 

varmista että kaasupullo säilytetään teltan ulkopuolella, tai lämmittimessä valmistajan sille 

tarkoittamalla paikalla. Ylimääräisten kaasupullojen ja lämmittimien polttoaineiden 

säilytyspaikka ei ole teltassa. 

 

- Leiriohjelmaa ja aikatauluja tulee noudattaa 

1 000 hengen järjestelyt vaativat toimivan aikataulutuksen. Leiriohjelmassa jokaiselle 

tapahtumalle on varattu aikansa ja paikkansa. Noudata aikatauluja erityisesti ruokailujen 

osalta. Kun oppitunnit ja harjoitukset alkavat ajallaan, ne myös loppuvat ajallaan. Hiljaisuus 

ovat tarkoitettu takaamaan riittävä lepo nuorille ja aikuisille.  

 

- Jokainen leirin aikuinen toimii nuorten esikuvana ja esimerkkinä 

”Älä tee niin kuin minä, vaan niin kuin minä käsken” ei toimi palokuntaleirillä. Muista, 

että olet joka hetki tarkkailussa ja jokaista sanaasi kuunnellaan. Rentoudu ja pidä 

hauskaa, mutta muista että olemme nuorten leirillä. Jos kouluttaja syö lakki päässä, 

ei nuoreltakaan voi odottaa muuta. Palokuntaleiri on hyvä paikka kasvattaa nuorista 

fiksuja. Vain nuoret tulevat valmiiseen pöytään; muut kantavat kortensa kekoon 

ennen leiriä, leirin aikana ja sen jälkeen. 



 

TURVA ja EA TIEDOTTAVAT 
 

 
 

- Telttojen ja asuntovaunujen/-autojen turvaväli on väh. 4 metriä. Alueelle saapuessasi älä 

toimi omin päin, vaan odota, että turva näyttää oman paikkasi. Noudata saamiasi ohjeita. 

 

- Teltat tulee olla ankkuroitu joko maakiiloin ja / tai painoin. Koskee kaikkia telttatyyppejä 

 

- Asuntovaunujen/ -autojen ulkopuolisten sähköllä toimivien laitteiden (jääkaappi ym.) tuonti 

/ asentaminen / käyttö on kielletty. Koskee myös teltta-aluetta. 

 

- Turva osoittaa grillauspaikan. Muualla grillaaminen on kielletty. 

 

- Osastot huolehtivat leirille tuotavien lämmityslaitteiden kunnosta siten, että ne ovat 

huollettuja ja toimivia.  

 

- Teltta-alueella ei saa olla ylimääräisiä kaasupulloja. Lisäpetroolit teltan ulkopuolelle, 

laatikkoon. Leiriorganisaatio järjestää tarvittaessa lämmityspolttoainesäilytyksen ylimääräisille 

aineille.  

 

- Teltassa tulee olla palovaroitin sekä lämmitystapaan soveltuva alkusammutusvälineistö. 

 

- Alkoholi ja muut päihteet eivät kuulu leirille. Turvalla on mahdollisuus puhalluttaa leiriväkeä 

alkoholin käyttöä epäiltäessä. Tarvittaessa tukeudutaan poliisin apuun. 

 

- Polkupyörällä ajettaessa tulee käyttää pyöräilykypärää. Pyörällä ajo teltta-alueella on 

kielletty. Julkisilla teillä liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä sekä erityistä 

varovaisuutta. 

 

Ensiapu muistuttaa 
 

Palokuntien on hyvä varautua pieniin kolhuihin omalla ensiapulaukulla. Laukussa tulisi olla 

ainakin puhdistusainetta, laastaria, rakkolaastaria sekä harkinnan mukaan särky- ja 

kuumelääkettä. Lisäksi aurinkoisiin leiripäiviin palokuntien pitää varautua aurinkovoiteilla, 

joiden käytöstä aikuiset muistuttavat. 

 

Säännöllinen ruokailu auttaa jaksamaan leirillä. Liiallinen karkin syöminen ja limujen juonti 

puolestaan aiheuttaa herkästi pahoinvointia ja uupumusta. 

 

Lasten pitkäaikaissairauksiin käytettävien lääkkeiden säilytyksestä leirin aikana on hyvä 

keskustella ensiavun henkilökunnan kanssa heti leirin alkaessa. Kylmässä säilytettävät 

lääkkeet voi tuoda ensiapuun.  

 

Turvallista leiriä toivottaa Ensiavun väki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LEIRIN SÄÄNNÖT 

 

 

1. Leirialueelle saa saapua vain järjestäjän ilmoittaman tuloaikataulun mukaisesti. Alueelle ei saa 

pystyttää telttoja tai muita rakenteita aikaisemmin. 

2. Teltat pystytetään järjestäjien ohjeiden mukaisesti niille osoitetuille paikoille. Vastuuhenkilö saa 

ohjeet leirille saapuessaan ja vastaa, että niitä noudatetaan. 

3. Jokaisessa lämmitettävässä teltassa tulee olla alkusammutusvälineet ja palovaroitin. Ennen 

lämmitystä tulee teltalla olla leirin turvallisuustoimiston myöntämä lämmityslupa. 

4. Grillaus ja tupakointi on sallittu ainoastaan niille osoitetuilla paikoilla. 

5. Leirialueella on hiljaisuus klo 24 - 08. Hiljaisuuden aikana aiheeton liikkuminen ja metelöinti teltta-

alueella on ehdottomasti kielletty. 

6. Vähintään 18-vuotiaan vastuuhenkilön tai hänen vähintään 18-vuotiaan sijaisensa on oltava teltta-

alueella tavoitettavissa koko hiljaisuuden ajan. Telttakortissa on oltava merkittynä sillä hetkellä 

osastosta vastaavan henkilön nimi ja sijainti. 

7. Myös asuntovaunualueella kiertää turvaryhmä ja valvoo sen järjestystä sekä siisteyttä puuttuen 

epäkohtiin. Jokaisella alueella olevalla asuntoautolla tai -vaunulla tulee olla nimetty vastuuhenkilö. 

Asuntovaunualueella on hiljaisuus 02 - 08. 

8. Leirille osallistujan tulee suorittaa hänelle määrätyt tehtävät. Vapautuksen määrätystä tehtävästä 

myöntää erityisestä syystä ao. toimiston päällikkö. 

9. Häiritsevä esiintyminen päihtyneenä, alkoholin nauttiminen leirialueella tai alkoholin tuominen 

leirialueelle on kielletty. 

10. Leirialueelta ei saa poistua ilman vuorossa olevan turvallisuuden vuoromestarin kirjallista lupaa. 

11. Näiden leirisääntöjen rikkominen on rangaistavaa. Rangaistukset ovat:  

- Puhuttelu ja/tai     

- Ilmoitus omaan palokuntaan ja/tai     

- Poistaminen leiriltä ja/tai     

- Liiton leireille osallistumiskielto määräajaksi 

12. Puhuttelusta ja/tai ilmoituksesta omaan palokuntaan päättää asianomaista ensin kuultuaan leirin 

johto tai leirityöryhmä leirin johdon esityksestä.  Poistamisesta leiriltä ja/tai liiton leireille 

osallistumiskiellosta määräajaksi päättää nuorisotyövaliokunta leirityöryhmän esityksestä tai liiton 

hallitus leirityöryhmän ja nuorisotyövaliokunnan esityksestä asianomaista ensin kuultuaan. 

- Asianomaisen kuuleminen voi tapahtua puhelimitse tai siten, että asianomainen antaa pyynnöstä 

tiettyihin kysymyksiin kirjallisen selvityksen milloin asianomaisen välitön kuuleminen ei ole käytännön 

syistä vaikeuksitta toteutettavissa. 

- Leirin johdon, leirityöryhmän, nuorisotyövaliokunnan ja liiton hallituksen päätökset tehdään kirjallisesti. 

Päätökset päivätään ja allekirjoitetaan. 

- Päätökset annetaan asianomaisen ollessa paikalla välittömästi tiedoksi ja muissa tapauksissa 

lähettämällä päätös asianomaisen ilmoittamaan osoitteeseen. Jälkimmäisessä tapauksessa 

päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon kahden postikuljetuspäivän kuluttua siitä, kun 

päätös jätettiin postin kuljetettavaksi. 

- Oikaisua leirin johdon tekemään päätökseen voi hakea leirityöryhmältä, oikaisua leirityöryhmän 

tekemään päätökseen voi hakea nuorisotyövaliokunnalta ja oikaisua nuorisotyövaliokunnan 

tekemään päätökseen voi hakea liiton hallitukselta. Määräaika oikaisun tekemiseen on 14 päivää sen 

päätöksen tiedoksisaamisesta, jota oikaisuvaatimus koskee. 

13. Tarvittaessa leirialueella turvaudutaan Poliisin virka-apuun.  

14. Leirin johto voi tarkentaa sääntöjä.  

15. Edellä mainituista säännöistä voidaan poiketa vain leirin johtajan kirjallisella luvalla. 

Säännöt on hyväksytty leirityöryhmän kokouksessa 21.1.2001 ja vahvistettu käyttöön Länsi-Suomen 

Pelastusalan Liiton nuorisotyövaliokunnassa 13.2.2001. 



 

LEIRIKEITTIÖ 

 

 Muutama asia Leirikeittiöltä muistutukseksi ennen leirille lähtöä 

 

Olethan muistanut ilmoittaa, jos sinulla on erikoisruokavalio (TODISTUS toimitettu etukäteen). 

On tärkeää, että tieto tulee leirikeittiölle ennakkoon. Jos olet unohtanut asian, niin voit 

hoitaa sen soittamalla ruokapalvelupäällikkö Teija Niemiselle 040-5952941 tai lähettämällä 

tieto s-postiin niemiset.teija@gmail.com. Näin varmistat, että saat itsellesi sopivaa ruokaa 

heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kaikki ruoka on laktoositonta. 

 

 

Erikoisruokavalio- ja santsilinja on merkitty kyltillä. 

 

 

Ruokavälineet pitää olla särkymättömiä ja sopivan kokoisia ruokailijaan nähden. 

Suositeltavia ovat muoviset vesikauhat, joita saa erikokoisina. Sopiva koko helpottaa 

jakelijaa arvioimaan ruuan tarpeen. Juomamukin on hyvä olla korvallinen, jotta esim. 

kuuman teen kuljettaminen helpottuu.  

Kertakäyttöastioita EI leiriruokailussa käytetä! 

 

“iloinen mieli, mukava kieli, huumori suuri, siinä tuuri. Leirillä on mukavaa, jos itse antaa ja 

toiselle iloa kantaa.” 
 

 
 
 

Hygieniaohjeita leirille 
 

Käsien pesu aina 

- WC-käynnin jälkeen 

- ennen ruokailua 

 

Haavat ja muut naarmut hoidetaan 

välittömästi. 

 

Ruokailuastiat on puhdistettava 

aina ruokailun jälkeen riittävän 

kuumalla vedellä. 

 

Käytä astioiden kuivaukseen siihen 

tarkoitettua pyyhettä. 

 

Säilytä astiat puhtaassa 

kangaspussissa.  

 

NOUDATA ANNETTUJA 

OHJEITA 



 

  

LEIRIN RUOKALISTA 
                                                                                       

  

Ruokalista 30.6-5.7. 2019 

  

Sunnuntai 30.6 

Lounas:                          Nakkikeitto 

Päivällinen: Makarooni-Jauhelihapata, kiinankaali-kurpitsa-persiljasalaatti 

Iltapala:  Hedelmä/marjarahka, leipä, tee 

  

Maanantai 1.7 

aamupala: Kaurapuuro, Mustikkakiisseli, keitetty kananmuna, leipä, tee 

lounas:  Broilerikeitto 

päivällinen: Nakkikastike, perunat, porkkanaraaste, maustekurkku 

Iltapala:   Vispipuuro, leipä, tee 

  

  

Tiistai 2.7 

aamupala: Mannapuuro, vadelmakeitto, leipä, tee 

lounas:  Lihakeitto 

päivällinen: Pasta-broileripata,kurkku-ananassalaatti 

Iltapala:  Karjalanpiirakka, munavoi, leipä, tee 

  

Keskiviikko 3.7 

aamupala: Neljän viljanpuuro, Hedelmäkeitto, leipä, tee 

lounas:  Makkarakeitto 

päivällinen: Jauheliharisotto, Kurkku-vesimeloonisalaatti 

iltapala:  Jogurtti, banaani, leipä, tee 

  

  

Torstai 4.7 

aamupala: Riisihiutalepuuro, kaneli-sokeri, voi, keitetty muna, leipä, tee 

lounas:  Jauhelihakeitto 

päivällinen: Broilerikastike, peruna, maissi-raejuustosalaatti 

Iltapala:  Pitaleipä lisukkeilla, leipä, tee 

  

Perjantai 5.7 

aamupala: Kaurapuuro, marjakiisseli, leipä, tee 

lounas:  Kebabkiusaus, punajuuri-omenaraaste 

 

MUUTOKSET MAHDOLLISIA RUOKALISTAAN!   



 

Leirikanttiinilla on asiaa… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HUOLTO TIEDOTTAA… 
 

Pidetään nurmikot kunnossa, ei kaiveta ojia teltta-alueelle 

Muista kierrättää oikein. Roskat oikeisiin roskiksiin. 

 

KÄYTETYT PRESSUT JA JAKKARAT YM. EIVÄT OLE LEIRIORGANISAATION 

HYVÄKSYMÄÄ JÄTETTÄ. JOS TUOT TAVARAA LEIRILLE HUOLEHDIT MYÖS ITSE NE 

POIS 

Pidetään WC- ja muut tilat siisteinä. 

 

Ilmoitathan puutteet ja epäkohdat viipymättä huollolle. 

Suihkuajat: 

Ajat tarkentuvat leiriviikolla. 

  

KANTTIINISTA JOKA PA ̈IVÄ  TUORETTA KAHVIA JA LEIRIMUNKKEJA!!!🍩☕ 

 

LEIRILLÄ KÄY MAKSUVA ̈LINEENÄ KÄTEISEN LISÄKSI MYÖS PANKKIKORTTI 

 

Munkkipassit tulevat uutuutena leirille. 

Munkki 0,70e 

Kahvi 1,00 e 

 

Myynnissa ̈ myös muita kanttiinituotteita..🍔🍭 

 

Nuoret huom! Tuntia ennen ruokailua herkkuja ei myydä. 

 

Leirikahvio palvelee leiriläisiä joka päivä klo 7.30-22.00 

Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan. 

Valikoima on uusiutunut mm. Kane’s juomat valikoimissa =) 

 



 

Luureista ja laitteista ja ja ja 
 

Leiriorganisaatio järjestää puhelinten latauspisteen leirillä. Tarkemman ohjeistuksen saat 

leirille saapuessa sekä latauspisteeltä. Myös vara- ja matkalaturit ovat kova sana lämmintä 

leirielämää vastaan. Omavaraisuus osastoille kunniaan. Nuorten ja aikuisten omat puhelimet 

sekä muu arvotavara on omistajan omalla vastuulla, ellei laitteen käytöstä leirin toiminnassa 

ole erikseen sovittu leiriorganisaation kanssa. 

kuvaaminen ja videointi 

Luonnollisesti nykyaikana otetaan paljon valokuvia ja videoita. Muistathan hyvät 

julkaisutavat kuvien ja videoiden kanssa. Ole kohtelias muiden yksityisyyttä kohtaan. Myös 

leiriorganisaatio/LSPeL kuvaa ja videoi leirillä, ja julkaisee tuotoksia eri alustoilla.  

 

 

 

 

Tervetuloa Roihu-radion taajuudelle 95,1 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIRILEHTI  

 
Tärkeimmillä tiedoilla, parhaimmilla jutuilla ja ikimuistoisimmilla kuvilla kuorrutettu leirilehti 

ilmestyy leiriviikon jokaisena arkipäivänä. Nouda omasi! 

 

Kenttäreporttereita tarvitaan! 

Tule rohkeasti katsomaan omin silmin, miten leirilehdessä mahdotonkin on mahdollista! 

Yritämme tehdä hyvää lehteä ja julkaista someen minkä kerkeämme mutta tarvitsemme 

siihen Teidän, Leiriläisten apua.  

Oletko utelias? Kiinnostunut tietämään leiristä enemmän? Halukas kertomaan omasta 

leiristäsi enemmän? Onko hallussasi piirros, juoru, kuva, juttu tai juttuvinkki, jonka haluaisit 

saada lehden sivuille? Leirilehti ottaa mieluusti remmiin oman leiritoimen ohella juttuja 

kirjoittavia some -reporttereita, kuvaajia, juttuniekkoja ja oikolukijoita. Jännittääkö se, ettet 

ole ennen tehnyt lehteä? Ei se mitään, opetellaan yhdessä! Ilmoittaudu leirillä Juuso Virralle 

0440994549. 

Lisää myös leirin 

Snäppi seurantaan!  

Tiedätte ketä me ollaan. 

Tiedätte mitä me tehdään. 

Tiedätte mistä meidät löytää. 

Tiedätte mitä me tanssitaan.  

 

Tallenna leiriradion numero: 

046 585 3607 

Kilpailuja, haasteita ja ties 

mitä luvassa. Pysy kuulolla! 

Stay tuned! Hålla på hörseln! 
 

@lspelastus  

#loimu2019 



 

VAPAA-AIKA ja OHJELMA 
 

 

 
 

Maanantai on kilpailupäivä! 
 

Minimalja (6-13v. kilpailuvuonna) MA klo 18 
 

Sankoruiskukilpailu 
Ma klo 20 
(10-17v. yhteisikä 42v. kilpailuvuonna)  

 

Minimalja ja Sankoruiskukilpailu 

ilmoittautumiset mielellään ennen leiriä 

kilpailulomakkeella sähköpostilla 

lspel.kilpailut@gmail.com. Lomakkeen saa 

myös tulopäivänä ja ilmoittautuminen leirillä 

maanantaina klo 12 mennessä leirin 

koulutustoimistoon. 
 

Ohjelman propellilakkiväki toivottaa kaikki 

leiriläiset tervetulleeksi Jämille! 
   

Leirillä järjestetään ohjelmassa mm: 
 

 

*Leirillä iltaohjelmat MA-KE alkaa 

klo 18.00 ja loppuvat klo 22.00* 

 

Sunnuntaina luvassa DISCO! 

 

Torstaina leirin päätösdiscossa on 

kunnon YSÄRIBILEET!! 
Eli kaikki vanhat kledjut ja vaatteet kotoa 

mukaan jotta pääset kilpailemaan leirin 

parhaan asun palkinnosta! Aivan 

huippupalkinto luvassa voittajalle! :) 

DJ pauhaa pelkkää Ysäriä koko illan 

melkein sinne hiljaisuuteen asti. 

 

PIDETÄÄN HAUSKA JA 

IKIMUISTOINEN LEIRI! 
 

 

                  

 

 

 

- Suuri ja haastava kiipeilypuisto 

Megaliuku on jopa 400m PIIIIITKÄ! 

 

- Suosittu ja kysytty Escape-room. 

Muista ilmoittautua ajoissa. 

 

- Kaupunkisota/Vesisota-areena! 

 

- Nuorille oma HARVIAN pikkusauna 

joka ilta klo 20.00 - 22.30! NYT 

SAUNAAN! Muista uikkarit. 

 

- Välinevuokrausta, askartelua ja 

kuplafutista! 

- Elokuvailta sekä tietokilpailua kaikille 

nuorille! Tietokilpailussa mahtavat 

palkinnot! 

 

- Etsi ja kuvaa ”henkilö/jokin” kilpailu 

joka päivälle. Palkintoja nopeimmille! 

 

- SEURAA TIEDOITUKSIA ILLAN 

OHJELMISTA LEIRIN INFO-NÄYTÖILTÄ                                 

(esim ruokakatos ja kanttiini) 

 

- SININEN ranneke (oma ”VIP-olkkari”, 

vanhemmille nuorille jossa mm. 

lautapelejä, leffaa jne.) Auki 21.00 - 

23.30. Ai niin, tämän paikan siivous 

myös kuuluu teille joka ilta. 

 

- KELTAINEN ranneke (leirin nuoremmille 

oma tivolipuisto, jossa jopa 7 metriä 

korkea kiipeilytorni ja pomppulinnat 

sekä myös leffaa tai kasvomaalauksia) 

Auki klo 18.00 - 22.00 

mailto:lspel.kilpailut@gmail.com


 

 

 

omia muistiinpanoja: 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  



 

 

VIERAILUPÄIVÄ KE 3.7. KLO 13-20 
 

Vierailijoiden pysäköinti tapahtuu Jämiareenan parkkipaikalla  

 

Vierailijoille on tarjolla: 

 

 pyttipannua 5€ 

Letut suolaisella tai makealla 2,5€ 

Grilli- ja vuohimakkara 1,5€ 

  

Ruokalippu lunastetaan leirin kahviosta. 

Vierailupäivän aikana nuorilla on myös palokuntakilpailuja. 

Kilpailuajat ovat erikseen ilmoitustaululla.  

AIKUISET: Muistattehan huomioida nämä vierailupäivän aikana, jotta lapset 

pääsisivät halutessaan kilpailemaan. 

 

LEIRIALUEELLE EI SAA TUODA ELÄIMIÄ 

 

 

 

JÄMIAREENAN/LEIRIN OSOITE:  

 

Jämintie 655, 38800 Jämijärvi 

 

 
 

 

 


