
LEIRIKUTSU 
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PADASJOEN PALOTARUKSELLA  

(KELKUTTEENTIE 147, NYYSTÖLÄ).  



Ilmoittautuminen ja hinnat 

Ilmoittautuminen leirille tehdään HAKA – palokuntarekisterin avulla 
osoitteessa: 
www.haka.spek.fi, tapahtuma STIDI23 
 
Henkilöt, jotka osallistuvat leirille päiväleiriläisiksi tai ilman palokuntaa 
ilmoitetaan leirin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella osoitteessa: 
slll.eventilla.com/stidi23 
 

Ilmoittautumalla leirille suostut siihen, että leirillä valokuvataan ja kuvia 
käytetään leirin julkaisuissa. 

 

Leirimaksut: 

· Perusmaksu 195€, 30.4.2023 asti (sisältää leiripaidan) 
· 0-5-vuotiaat 65€ (ei sisällä leiripaitaa) 
 
Leirin hinta koostuu leirin järjestämisen kustannuksista. Hintaan sisältyy 
leirillä syötävä ruoka, sen aikana tapahtuvat kuljetukset, yöpyminen, 
koulutusmateriaalit, leirialueen leirinaikainen kunnossapito ynnä muut 
onnistuneen leirikokemuksen mahdollistavat asiat. Yleisestä hintojen 
noususta johtuen myös leirimaksua on jouduttu nostamaan aiempiin 
vuosiin nähden. Tällä välttämättömällä toimella pyrimme takaamaan 
kaikille osallistujille mahdollisimman mahtavan Stidi23-leirin. 
 
Leirille ilmoittautuminen on sitova ja maksut palautetaan ainoastaan 
lääkärintodistusta vastaan tai leiritoimikunnalle erikseen esitetyllä 
anomuksella. 
 
Mikäli ennätysmäärä palokuntalaisia ilmoittautuu leirille, on 
leiritoimikunta luvannut tarkistaa ja selvitellä leirimaksun mahdollista 
laskua. Välitäthän siis tietoa Stidi23-leiristä ja kutsut kaikki kaverisikin 
mukaan kesän hauskimpaan viikkoon! 

Tarjoamme kaikille nuorille ja toimihenkilöille kesätyöturvan eli, jos saat 

kesätyöpaikan tai työsi ajoittuvat lomatoiveista huolimatta leirin päälle,  

voit perua osallistumisesi maksutta 31.5.2023 mennessä. 

HUOM! Maksun palautuksen edellytyksenä on virallisen 
työsopimuksen tai työnantajan todistuksen esittäminen.  

 
 
 



 

Rakennus– ja purkuleiri 

Rakennusleiri alkaa perjantaina 21.7.2023 ja purkuleiri heti leirin 
päätöksen jälkeen lauantaina 29.7.2023. 
Seuraa leirin sosiaalista mediaa, jotta pysyt kuulolla rakennus- ja 
purkuleirin ilmoittautumisen alkamisesta, sillä keittiö varaa ruokaa vain 
ilmoittautuneille. 
 
Ilmoittautuminen rakennus– ja purkuleirille osoitteessa:  
https://ssl.eventilla.com/stidi23rak 

 

Lasten hoito 

Nuorimpia leiriläisiä varten leirillä toimii MiniStidi, joka on tarkoitettu 3-6 
vuotiaille lapsille. MiniStidin tarkoitus on tarjota päivähoito pienille 
lapsille vanhempien "töiden" ajalle.  
Muistathan ilmoittaa leiri-ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli 
lapsellasi on tarve päivähoitoon leirillä. 

 

Vierailupäivä 

VIERAILUPÄIVÄ järjestetään aiemmista vuosista tuttuun tapaan 
keskiviikkona 26.7.2023. Vierailupäivänä vanhemmat, sukulaiset ja 
tuttavat ovat tervetulleita tutustumaan leirille. 
Lisätietoa vierailupäivään liittyen tullaan jakamaan lähempänä leiriä, joten 
muista pysyä kuulolla! 

 

Leiri somessa 

Löydät leirin sosiaalisesta mediasta. Muista seurata, jotta pysyt ajan 
tasalla siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu! 

 

Facebook: Stidi23 

Instagram: @stidi23 

TikTok: @stidileiri 

Leirin kotisivut: www.helpe.fi/stidi23-palokuntanuorten-leiri 

 



Kurssitarjotin 
Aku 1 
Alkukurssi 1 on tarkoitettu 7-8-vuotiaille vasta-alkajille. Kurssilla 
perehdytään palokunnan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja 
monipuolisten tehtävien avulla. 
 

Aku 2  
Alkukurssi 2 on tarkoitettu 9-10-vuotiaille vasta-alkajille. Kurssilla 
jatketaan siitä mihin AKU1:llä jäätiin, ja perehdytään palokunnan 
perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien 
avulla. 
 

Taku 1  
Tasokurssi 1 on 11-vuotiaita nuoria varten. Kurssi perehdyttää nuoren 
palokunnan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten 
tehtävien avulla. 

 
Taku 2  
Tasokurssi 2 on suunnattu 12-vuotiaille nuorille. Kurssi perehdyttää 
nuoren palokunnan perustoimintoihin ja perusvälineistöön sekä 
kädentaitojen hallintaan. 
 

Taku 3  
Tasokurssi 3 on suunniteltu 13-vuotiaille, jo muutaman vuoden 
toiminnassa mukana olleille nuorille. Kurssi perehdyttää nuoren 
palokunnan perustoimintoihin ja perusvälineistöön sekä kädentaitojen 
hallintaan. 
 

Taku 4  
Tasokurssi 4 on tarkoitettu 14-vuotiaille kolme – neljä vuotta mukana 
toimineille nuorille. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan 
perustoimintoihin ja perusvälineistöön ja kädentaitojen hallintaan. 

 
Tiku  
Tiiviskurssi on suunnattu 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. 

 
 
 



 

Ryhmänjohtaja  
Ryhmänjohtajakurssi on tarkoitettu 16 - 17-vuotiaille nuorille. Tällä 
kurssilla perehdytään nuorten kouluttamisen ja ohjaamisen saloihin. 
Kurssin jälkeen nuorella on uudenlaisia valmiuksia toimia omassa 
palokunnassasi ryhmänjohtajana tai vaikka apukouluttajana. 
 

EA-jatko 
Ensiavun jatkokurssi on suunnattu 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! 
 

Tulitaistelija  
Tulitaistelijakurssi on 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! 
 

Varautuminen  
Varautumiskurssi on tarkoitettu 15-17-vuotiaille nuorille. Tällä kurssilla 
käsitellään väestönsuojelua ja omatoimista varautumista arjen ja 
poikkeusolojen tilanteessa. 
 

Viestiliikenne  
Viestiliikennekurssilla opetellaan viestiliikenteen perusasioita ja 
perehdytään VIRVE-radiopuhelimen käyttöön. Kurssi on suunnattu15–17-
vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneet palokunnan viestiliikenteestä.  

 
Konemies  
Konemieskurssi on suunnattu16 -17- vuotiaille nuorille. Konemieskurssin 
tarkoitus on tuoda koneet ja palokunnan käyttämät pumput nuorille 
tutuiksi, sekä oppia ymmärtämään pumppujen toimintaa. Kurssilaiset 
pääsevät tutustumaan koneiden ja pumppujen rakenteeseen purkamalla 
ja kokoamalla niitä. 

 
Perehdytyskurssi  
Perehdytyskurssi on tarkoitettu hälytys osaston harjoituksissa käyville 16-
17-vuotiaille nuorille, jotka ovat menossa Sammutustyön peruskurssille. 
Kurssilla käydään 
läpi Pelastusopiston perehdytysmateriaalia Pelastustoiminnan 
peruskurssille. Kurssille pääsy vaatii nuorelle palokunnan puollon. 
 

 
 



 
  

ÄXXÖN-kurssi  
ÄXXÖN-kurssi on paikka seikkailunhaluisille 15–17-vuotiaille nuorille. 
Kurssilla käsitellään luonnossa selviytymistaitoja, vaelletaan luonnossa ja 
suoriudutaan erilaisista kouluttajien keksimistä tehtävistä. Kurssilaisille 
lähetetään varustelista ja muita lisätietoja, kun kurssilaiset on valittu. 

 
International Rescue 
IR eli International Rescue on tarkoitettu 15-17-vuotiaille. Kurssilaisilla 
tulisi olla mieluiten kaikki peruskurssit käytynä sekä englanti 
keskustelutasolla. Toimihenkilöillä on samat kriteerit.  
 
 

Toimihenkilökurssi  
Toimihenkilökurssilla tutustutaan toimihenkilöiden tehtäviin eri 
toimistojen alaisuudessa. Kurssin tarkoituksena on helpottaa oman 
toimialan löytymistä tulevilla leireillä. Tarkoitettu 17-vuotiaille nuorille. 
HUOMIO Jos sinulla on jo tiedossa joku toimiala, jolle haluaisit koko leirin 
ajaksi, niin ota yhteys koulutuspäällikköön ja koitetaan se järjestää! 

Nuorten edustajien terveiset:  
Helou! Jos teillä nuorilla tulee jotain 
ideoita mikä ois siistii nähä, kokee 

tai mitä vaan mikä tekis leiristä 
superin niin olkaa rohkeasti 

yhteydessä niin viedään teidän 
ideat leiritoimikuntaan kuuluville. 

Nähdään leirillä!" 



Töitä leirillä—toimarihaku 

Kalusto 
Leirin kalustohuoltoon kaipailtaisiin erityisesti  C-ajo-
oikeuden omaavia nohevia henkilöitä. Töitä riittää myös pajan 
puolella.  
Leirin kalustosta vastaa Ville Lönn, mikäli paikka hänen apunaan 
kiinnostaa ota yhteyttä 
sähköpostitse ville.lonn@malminvpk.fi,  
tai puhelimitse 0456721186. 

Koulutustoimisto 
Mikäli sinua kiinnostaa jokin leirillä järjestettävistä kursseista, 
hae vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse:  
Timo Särkilampi timo.sarkilampi@haaganvpk.fi tai  
Miska Weckman miska@jarvenpaanvpp.net.  
 
Seuraavilta kursseilta uupuu vielä johtaja, otathan 
välittömästi yhteyttä mikäli paikka kiinnostaa! Haku 
päättyy 26.2.2023  

 
 Taku1 
 Taku3 
 Taku4 
 Tiku 

 Varautumiskurssi 
 International Rescue 
 Perehdytyskurssi 

Järjestelytoimisto 
Koko leirin infrastruktuuri on järjestelytoimiston käsialaa. Samoin 
kaikkien leiriläisten viihtyvyyden ja leirin toiminnan kannalta 
tärkeät toiminnot, kuten erilaisten kuljetusten järjestäminen ja 
saunojen lämmittäminen. Järjestelytoimisto myös hoitaa ja 
koordinoi leirin rakennusleirin sekä tarvittavan 
sisämajoituskapasiteetin leirin aikana. 
  
Jos sinulta löytyy toimeen tarttuva asenne ja monipuoliset 
työtehtävät kiinnostavat, ota yhteyttä järjestelypäällikköön: 
Antti Mutikainen, antti.mutikainen@upl.fi 
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Turva 

Opastamme, neuvomme ja autamme 24 h koko leirin ajan. 

Tehtävämme on huolehtia jokaisen leiriläisten turvallisuudesta. 

Tarkastamme teltat pystytyksen jälkeen ja valvomme yöt, jotta 

jokainen voi nukkua rauhassa. Turva hoitaa myös leiripalokunnan 

valmiuden.  

Kiinnostaako sinua tulla mukaan tekemään turvallista leiriä? 

Turva hakee joukkoonsa auttavaisia asiakaspalveluhenkisiä hyviä 

tyyppejä. Toiminnallamme on suuri merkitys, joten joukossamme 

pärjää hyvällä pelisilmällä. Tärkeintä on, että haluat olla mukana 

tekemässä turvallista ja hauskaa leiriä kaikille. 

Jos joku asia askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä. 

Turvallisuuspäällikkö Janne Mäenpää 
maenpaanjanne@gmail.com  

Varaturvallisuuspäällikkö Juha Niitynpää 
juha.niitynpaa@salamavalvonta.fi 

Tiedotus 

Pysyykö sinulla kynä kädessä, tai oletko valokuva– tai 

videotaiteen mestari?  Tai oletko synnynnäinen somenatiivi, 

jonka välillä myös täällä tosielämän puolella tapaa? 

Tiedotuksen hommissa pääset toteuttamaan luovuuttasi 

kirjallisen ilmaisun ja kuvallisen viestinnän parissa. Tehtäviä 

löytyy niin leirilehden toimituksesta, leirin sometilien 

päivityksestä kuin yleisestä tapahtumien kuvaamisestakin. 

Tiedotuksessa tiedetään tiettävästi kaikki ja ollaan just 

siellä missä tapahtuu! 

Mikäli homma kuulostaa omalta, otathan viipymättä yhteyttä : 

Tiedostuspäällikkö: Juha Lehto  

juha.bonk@gmail.com 

Varatiedotuspäällikkö: Camilla Elgland 

camilla.elgland@gmail.com 

 



KYSYTTÄVÄÄ?  
Leiriä koskeviin kysymyksiin ja laskutusasioihin 

vastaa mielellään: 
leirin projektisihteeri Minttu Pylkkönen 

sähköposti: leiri@helpe.fi  
puhelinnumero: 050 4389804. 

Ohjelmatoimisto 

Ohjelmatoimisto järjestää leirillä ohjelmaa niin pienille kuin 
vähän isommille lapsille. Etsimme kesän leirille henkilöitä jotka 
ovat valmiita ideoimaan sekä heittäytymään erilaisiin peleihin ja 
leikkeihin. Mikäli koet olevasi etsimämme henkilö, monipuoliset 
- ehkä hullutkin—ideat tuntuvat omalta, ota rohkeasti yhteyttä! 
Tarinoita syntyy vain tekemällä" 

Ohjelmatoimiston tavoittaa osoitteesta 4@ohjelmatoimisto.org 

mailto:leiri@helpe.fi


Tehtävä  Nimi  Sähköpostiosoite  

Leiripäällikkö  Samuel Siliin samuel.siliin@malminvpk.fi 

Leirin varapäällikkö Tero Kuitunen tero.kuitunen@malkit.fi 

Koulutuspäällikkö  Timo Särkilampi timo.sarkilampi@haaganvpk.com 

Koulutuksen varapäällikkö Miska Weckman miska@jarvenpaanvpp.net 

  

Tiedotuspäällikkö  Juha Lehto juha.bonk@gmail.com 

Tiedotuksen varapäällikkö Camilla Elgland camilla.elgland@gmail.com 

  
Järjestelypäällikkö  Antti Mutikainen antti.mutikainen@upl.fi 

  

Järjestelyn varapäällikkö Kalle Kaunisvaara kalle.kaunisvaara@hotmail.com 

  
Ohjelmapäällikkö  Miikka Savilampi 4@ohjelmatoimisto.org 

  

Ohjelman varapäällikkö Olli Suominen 4@ohjelmatoimisto.org 

Turvallisuuspäällikkö Janne Mäenpää maenpaanjanne@gmail.com 

Turvan varapäällikkö Juha Niitynpää juha.niitynpaa@salamavalvonta.fi  

  

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

  
EA-varavastaava  Henna Hirvonen hmhirvonen@gmail.com 

  
Kanttiinivastaava  Harri Könönen harri.kononen@rajakylanvpk.fi 

Toimistopäällikkö  Elina Saltio elina.saltio@gmail.com 

Toimiston varapäällikkö Katja Kaurala katja.kaurala@malminvpk.fi 

Leirin projektisihteeri  Minttu Pylkkönen  minttu.pylkkonen@malminvpk.fi  

Nuorisotyön edustaja HELPE  Mikko Helin mikko.helin@helpe.fi 

Palokuntanuorten edustaja  

HELPE & UPL 

Tuomas Lamminkari 

  

Salla Salovaara 

tuomas.lamminkari@gmail.com  

sallasvaara5@gmail.com 

 
Leiritoimikunnan 2023 yhteystiedot 
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