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Arvoisat palokuntien nuoriso-osastot,  
 
Palokuntanuorten talvileiri 
 
Uudenmaan pelastusliitto kutsuu teidät palokuntanuorten talvileirille 10-12.2.2023 
Pellin leirikeskukseen (osoite: Härjanvatsantie 210, 09120 Karjalohja). Leirialue 
sijaitsee Karjalohjalla Sammatin lähellä ja soveltuu erinomaisesti talvileirin viettoon. 
Teltat kasataan nurmelle. Leirille saavutaan perjantaina klo 17 alkaen ja leiri päättyy 
sunnuntaina noin klo 13:00. 
 
Talvileiri on jo perinteeksi muodostunut palokuntanuorten tapahtuma, johon osallistuu 
n. 200 palokuntalaista vuosittain. Tänä vuonna leirillä järjestetään Uudenmaan 
pelastusliiton Tietokilpailu ja Talven Taite lumiveistoskilpailu. Jotka pidetään lauantaina. 
 
Leirille osallistuvan henkilön suositellaan olevan yli 12-vuotias, mutta osaston 
vastuuhenkilön harkinnan mukaan myös nuoremmat ovat tervetulleita. Toimihenkilöiksi 
katsotaan henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Suositeltava vähimmäismäärä 
telttamajoitukseen on 4-5 henkilöä/teltta. 
 
Leiri on tarkoitettu kaikille UPL:n ja HELPE:n jäsenpalokuntien nuoriso-osastoille ja 
toimihenkilöille. Leirin tarkoituksena on viettää mukavaa talvista viikonloppuleiriä, 
tavata tuttuja sekä nauttia raikkaasta ulkoilmasta. 
 
ILMOITTAUTUMINEN  
 
Ilmoittautuminen aukeaa HAKA-palokuntarekisterissä 9.1.2023 ja ilmoittautumisaikaa 
on 1.2.2023 asti. Ilmoittautumiset ovat sitovia ja leirimaksu palautetaan 
ilmoittautumisajan jälkeen vain lääkärintodistuksella. Henkilövaihdokset ovat 
mahdollisia vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin. Lisätietoja ilmoittautumisesta 
leiritoimistosta: antti.aitta@leppavaaranvpk.fi. Anttiin pitää olla myös 
yhteydessä, mikäli ilmoittautumisajan jälkeen tulee jotain muutoksia tai jälki-
ilmoittautumisia. 
 
Leirialueelle on varattu polttopuita. Polttopuut viikonlopuksi maksavat 15€/teltta. 
Telttojen määrä ja lämmitystapa, on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä kohdassa 
”lähetä lisätietoja tapahtuman järjestäjälle” 
 
Leirille saavuttaessa osaston vastuuhenkilö ilmoittautuu leiritoimistossa, jossa tsekataan 
telttakortit ja kipinävuorolistat (nämä voi täyttää etukäteen tai vasta 
ilmoittautumisessa)  
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MAKSUT  
 
Leirimaksu on 48€/osallistuja ja se laskutetaan palokunnittain leirin jälkeen. 
 
Ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneista laskutetaan 55€/hlö leirimaksua. Leirille 
osallistuvaa palokuntaa laskutetaan leirin jälkeen. Leirimaksu palautetaan ainoastaan 
lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus esitetään samalla, kun palokunnan 
vastuuhenkilö ilmoittautuu leirille. 
 
MAJOITUS 
 
Majoitus tapahtuu ulkona puolijoukkueteltoissa tai muussa vastaavassa kamiinalla tai 
muulla lämmittimellä varustetussa teltassa. Tämän vuoksi jokaisessa teltassa tulee olla 
vähintään yksi toimiva ja tarkastettu alkusammutin, palovaroitin, kaasulämmitteisissä 
kaasu varotin sekä aikuinen toimihenkilö, joka vastaa teltan lämmityksen vartioinnista. 
Jokaiseen telttaan laaditaan kipinävuorolistat. Kipinävuorot laaditaan niin, että teltassa 
on hereillä kipinävahti koko yön lämmitysmuodosta riippumatta. Teltat palokunta 
hankkii itse. Teltan maakiilojen tulee olla soveltuvia routaiseen maaperään.  
 
RUOKAILU 
 
Leiriruokailu tapahtuu sisätiloissa. Ruokailuvälineet kuuluvat leirin osallistumismaksuun, 
joten jätä omat ruokailuvälineesi kotiin. Ilmoitathan allergiat ja erityisruokavaliot 
ilmoittautumisen lisäksi myös suoraan keittiöön. Leirillä on kanttiini, jossa 
maksuvälineenä käy käteinen. Varaattehan mukaan pientä käteistä rahaa (5€ setelit ja 
kolikot on hyviä), vaihtorahaa ei ole kovin paljoa. Kanttiinista leiriläiset saavat herkut ja 
virvokkeet sen auki ollessa. 
 
PESEYTYMINEN 
 
Leirillä on mahdollisuus peseytymiseen, joten ota peseytymisvälineet mukaan. 
 
AJO-OHJEET 
 
Ajo-ohjeet löydät useista netin karttapalveluista mm. kartat.eniro.fi sekä osoitteesta: 
http://www.hnmky.fi/helsingin-nmky/toimitilat/pellin-leirikeskus-karjalohjalla/  
 
MUUTA 
 
Leiriläisten vakuuttamisen hoitaa lähettävä palokunta tai leiriläinen itse. Mikäli sinulla 
heräsi kysymyksiä leiriä koskevista asioista, ota yhteyttä. Vastaamme kyselyihin 
mielellämme. LEIRIPÄÄLLIKKÖ Miska Weckman 0405090912 tai LEIRIN 
VARAPÄÄLLIKKÖ Tero Kuitunen 040 8448351  
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LEIRIOHJELMA 
 
PERJANTAI 10.2.2023 
 
16.00 – 20.00 Saapuminen leirille, ilmoittautuminen, telttautuminen  
20.00 Illallinen Turvallisuuskävely 
21.00 Leirin avajaiset 
23.00 Hiljaisuus 
 
LAUANTAI 11.2.2023 
 
8.00 Herätys  
8.30 Aamupala 
10.00 UPL:n Tietokilpailu 
12.00 Ruokailu / 1,5h 
13.30 UPL Talven Taite lumiveistoskilpailu 
17.00 Päivällinen 1,5h 
17.30 Sauna tytöt / pojat  
20.00 Disko + iltapala jossain vaiheessa  
23.30 Hiljaisuus  
 
SUNNUNTAI 12.2.2023  
 
8.00 Herätys  
8.30 Aamupala  
9.30 Leirialueen siivous ja teltta-alueen purku  
12.00 Lounas  
13.00 Leirin päätös  
 
Huomatkaa, että tänä vuonna leirin aikana järjestetään UPL:n Tietokilpailu ja Talven 
Taite lumiveistoskilpailu. Nämä tapahtumat muodostavat lauantain pääsääntöisen 
ohjelman. Muuta pientä talvi aktiviteetti välinettä saa ottaa mukaan. Lauantai-iltana 
diskoillaan sitten oikein kunnolla! 
 
 
Terveisin 
 
Leiripäällikkö 
 

Miska Weckman 
040 5090912 
miska@jarvenpaanvpp.net 
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LEIRIN MINIMI VARUSTELISTA 
 
Jokaisen leiriläisen on suositeltavaa ottaa mukaansa vähintään seuraavat varusteet: 
 
Makuupussi (pakkasenkesto minimissään -10 C)  
Makuualusta, kunnollinen, mieluiten kaksi  
Pesuvälineet (hammasharja, -muki, pyyhe, saippua, shampoo…)  
Otsalamppu (vara paristot,  
Taskurahaa kanttiinia varten  
KELA-kortti ja mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet  
 
Lisäksi (vapaaehtoisia): 
 
Lukemista, pelikortit jne. (huom. leiri ei korvaa, jos häviää)  
 
Palokunnan vastuuhenkilö:  
 
Lumilapioita, palokanki, pieni kirves, vilttejä, sankoja, narua, puukko…  
Sytytysvälineet, sammutin, palovaroitin, häkävaroitin, teltta, kamina/lämmittimet, 
kaasua (kaasua käyttävät myös kaasuvaroitin), valaistusta, teltta-alustat  
Osaston vakuutukset, tavaroiden merkkaus  
 
Vaatetus: 
 
Jokaisen leirille tulevan kannattaa varata sopivat säänmukaiset varusteet, kuten: 
 
Toppa-asu 
Lämpimät jalkineet, mielellään 2 paria 
Pipo, hanskat x 2, villasukat, kaulahuivi 
Tarvittaessa vesisateeseen sadeasu ja kumisaappaat 
Villapaita x 2 
Alusvaatteita 
Verryttelyasu tai muu vastaava yöpuvuksi 
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