
 

   

 

Hiiohoi, nyt varaamaan paikat syksyn kuumimmalle risteilylle, 

nimittäin Uudenmaan ja Helsingin palokuntien Kivijalka 2022 -

risteilylle 23.-24.9.2022! Varaa paikkasi viimeistään 15.8.! 

 

Aikataulu 

Lähtö: perjantaina 23.9.2022 klo 18:30 Helsinki Länsisatama, terminaali 2  

->22:00 Tallinna D-terminaali Silja Europa. Lippujen jako alkaa Länsisatamassa klo 17.00 

Paluu: lauantaina 24.9.2022 klo 12:30 Tallinna D-terminaali->16:00 Helsinki Länsisatama T2  

 

perjantai 23.9. 

klo 18.30 Silja Europa lähtee  

klo 18.30-19.30 kokoonnumme Teatterissa kannella 6.   

klo 20.30 Buffet -illallinen/a la carte erikseen varattavissa 

 

lauantai 24.9. 

klo 08.00-12.00 maissa oloaikaa Tallinnassa 

klo 11.30-14.00 kokoonnumme Teatterissa kannella 6.  

klo 12.30 Silja Europa lähtee Tallinnasta 

klo 14.15 Buffet -lounas kuuluu matkan hintaan 

klo 16.00 Silja Europa palaa Helsinkiin 

Maihinnousu Tallinnassa alkaa lauantaina klo 8.00, laivassa on oltava takaisin viimeistään 

klo 12.00. Maihinnousukortti avaa laivaan tullessa portin vain kerran, eli laivasta voi käydä 

ulkona satamassaoloaikana vain kerran.  

Europa lähtee paluumatkalle klo 12:30 ja saapuu Helsinkiin klo 16:00. 

Matkan pääset varaamaan www.matkapojat.fi/kivijalka, ole nopea, paikkoja rajoitetusti! 

MATKUSTUSASIAKIRJAT 

Viro kuuluu Schengen-alueeseen, mutta matkustettaessa on aina oltava mukana virallinen 

matkustusasiakirja. Suomenkansalaisen matkustusasiakirjaksi kelpaa voimassa oleva passi 

tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti (ajokortti EI kelpaa). Matkustaja on itse 

vastuussa siitä, että hänellä on tarvittavat matkustusasiakirjat. 

 

 

 

http://www.matkapojat.fi/kivijalka


 

   

 

 

Ohjelma laivalla 

Perjantaina 23.9. kokoonnumme Teatteriin (kannelle 6) heti laivan jättäessä sataman 

taaksensa, tila on varattu meille klo 18.30 - 19.30.  

Kivijalka 2022 on samalla juhlaristeily, sillä UPL viettää 70-vuotisjuhlia, ja Helpe 30-

vuotisjuhlia. Juhlavuosi myös näkyy ja kuuluu laivalla! 

Tilaisuuden avaavat liittojen puheenjohtajat, Jyrki Landstedt Uudenmaan Pelastusliitosta ja 

Mika Paavilainen Helsingin Pelastusliitosta 

UPL:n kunniapuheenjohtaja Veijo Nuppola ja Helpen Ilkka Kianto pitävät pienen 

historiikkikatsauksen, liitoilla on myös yhteistä historiaa.  

Ari Joki (Puistolan VPK) heittää loppuun pienen trubaduurikeikan, vain mies ja kitara! 

Sen jälkeen ohjelma on vapaa, tarkoitus on, että tiivistämme yhteistyötä, tutustumme ja 

verkostoidumme entistä paremmin illan aikana. 

 

Lauantaina 24.9. aamu on edelleen vapaa, silloin on tilaisuus vaikkapa piipahtaa maissa ja 

Tallinnassa. Klo 11.30-14.00 on kokoonnumme jälleen Teatterissa seminaarin merkeissä. 

Liittojen toiminnanjohtajat Sanna Airaksinen (UPL) ja Olli-Veikko Kurvinen (Helpe) toivottavat 

tervetulleiksi seminaariin, jonka jälkeen pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka esittää videon 

kautta tervehdyksensä. 

Outi Salo (erityisasiantuntija, Sisäministeriön Pelastusosasto sekä Savion VPK) tulee 

tuomaan Sisäministeriön kuulumiset, ja kertoo myös pelastus alan tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden toimintaohjelmasta 

Pekka Sauri (tietokirjailija, poliitikko, järjestöaktiivi, Helpen vara-pj, filosofian tohtori ja 

psykologi) päättää tilaisuuden loistavalla puheenvuorollaan: Elämää erilaisten kriisien 

vaikutuksessa – mitä ihminen ajassamme tarvitsee.  

Seminaarin jälkeen klo 14.15 kokoonnumme laivan Grande Buffettiin syömään matkan 

hintaan sisältyvän lounaan, klo 16.00 olemme takaisin Helsingissä. 

Kivijalka -risteilyn järjestävät yhteistyössä:    

                                                                    

             


