
Olen ilmoittautumassa leirille: □ Nuorena □ Toimihenkilönä (vain yli 18-vuotiaat)  

Ilmoittaudun leirille: □ Koko leirin ajaksi 23.-29.7.2023  □ Päiväleiriläiseksi päivät____________________ 

PALOKUNTA: ________________________________________________________________  

ETU- JA SUKUNIMI: __________________________________________________________  

OSOITE: ___________________________________________________________________  

SÄHKÖPOSTI: ______________________________________________________  

PUHELIN: __________________________________  

SYNTYMÄAIKA (pp.kk.vvvv): _______/______/____________  

LÄHIOMAISEN NIMI JA PUHELINNUMERO: ___________________________________________________________  

Annan luvan luovuttaa alle 18-vuotiaan nuoren terveystietoja leirin aikana palokunnan leirillä olevalle 

vastuuhenkilölle: □ Kyllä □ Ei  

ERITYISRUOKAVALIOT JA ALLERGIAT (kaikki ruoka on vähintään vähälaktoosista):  

Kasvisruoka ☐ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

HUOM! Keittiö valmistaa erityisruokavaliot ja allergiaruuat vain lääkärintodistusta vastaan. 

Kasvisvaihtoehdosta ei tarvitse lääkärintodistusta.   

TERVEYSTIEDOT (Pitkäaikaissairaudet, lääkärin määräämä lääkitys (jatkuva tai tarvittaessa), lääke-aineallergiat 

jne): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

VALOKUVAUSLUPA: Kuvaamme tapahtumassamme kuva- ja videomateriaalia Stidi23 -leirin ja 

palokuntanuorisotoiminnan viestintä- ja markkinointikäyttöön. Palokuntanuorisotoimintaa kuvataan 

mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja toiminnanläheisesti. Valokuvissa esiintyvät ihmiset esitetään aina 

myönteisessä asiayhteydessä. Kuvia ja videoita käyttävät Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Pelastusliitto. 

Kuvat voidaan tallentaa edellä mainittujen liittojen kuva-arkistoihin. Leirillä otettuja kuvia ja videoaineistoja 

voidaan käyttää Stidi23 -leirin ja palokuntanuorisotoiminnan viestinnässä ja markkinoinnissa, kuten 

leiritoiminnan sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla. 

Kuva- tai videoaineistoa ei poisteta käytöstä takautuvasti. Mahdolliset kuva- ja videoaineistojen käyttöä 
koskevat kysymykset tehdään kirjallisesti tiedotuspäällikölle (juha.bonk@gmail.com).  

☐ Ymmärrän, että ilmoittautumalla leirille hyväksyn kuvauksen ja kuvien käyttämisen edellä mainitulla tavalla 

 

Ilmoittautuminen Stidi23-palokuntanuortenleirille 



UIMATAITO (vähintään 50 m): □ Kyllä □ Ei  

T-PAIDAN KOKO: □ 128cm □ 140cm □ 152cm □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL □ XXXXL  

TOIMIHENKILÖ: Merkitse alle ensimmäinen toiveesi numerolla 1 ja varalle toinen toiveesi numerolla 2. 
Mikäli olet esittänyt vain yhden toiveen etkä pääse haluamallesi toimialalle, sijoitetaan sinut sinne mihin 
toimihenkilöitä tarvitaan. 

Kurssit ja toimialat 

 Ruokahuolto (Keittiö)  

 Toimisto  

 Tiedotus  

 EA 

 Kanttiini  

 Huolto (Järjestely)  

 Koulutus  

 Turvallisuus  

 Ohjelma  

☐ MiniStidi (hoitolapset) 

PALOKUNTANUORI: Rastita alla olevasta luettelosta kurssi, johon olet leirille tulossa.  
Kurssien kuvaukset ja tiedot kurssien sisällöistä ovat luettavissa leirikutsusta. Kurssia valitessa tulee 
noudattaa kurssin ikärajavaatimusta. Jos olet epävarma kurssistasi, kysy neuvoa palokunnastasi.  

 Alkukurssi 1 (Aku 1), 2015-2016 syntyneet  

 Alkukurssi 2 (Aku 2), 2013-2014 syntyneet 

 Tasokurssi 1 (Taku 1), 2012 syntyneet 

 Tasokurssi 2 (Taku 2), 2011syntyneet 

 Tiiviskurssi (Tiku), 2010 syntyneet. Sisältää 
Taku1- ja Taku2-kurssien asiat tiivistettynä. 

 Tasokurssi 3 (Taku 3), 2010 syntyneet 

 Tasokurssi 4 (Taku 4), 2009 syntyneet 

 Ryhmänjohtajakurssi, 2006-2007 syntyneet 

 Tulitaistelijakurssi, 2006-2007 syntyneet 

 Konemieskurssi, 2006-2008 syntyneet  

 Ensiavun jatkokurssi, 2006-2008 syntyneet  

 ÄXXÖN-kurssi, 2006-2008 syntyneet 

 Varautumiskurssi, 2006-2008 syntyneet 

 Viestiliikennekurssi, 2006-2008 syntyneet 

 International Rescue, 2006-2008 syntyneet. 
Huom! Kurssilla vaaditaan sujuvaa 
englanninkielen taitoa! 

 Perehdytyskurssi, 2006-2008 syntyneet 

 Toimihenkilökurssi, 2006-2008 syntyneet, 

suositellaan 17-vuotiaille  

OSALLISTUMISEHDOT  

 Palokuntanuorten leiri Stidi23 on päihteetön ja syrjinnästä vapaa leiri. Sitoudun kohtelemaan kaikkia 

yhdenvertaisesti ja noudattamaan leirin sääntöjä ja ohjeita.  

 Annan suostumukseni leiri-ilmoittautumista koskevaan henkilötietojen käsittelyyn.  

Lue lisää tietosuojaselosteesta leirin nettisivuilta. (www.helpe.fi/stidi23-palokuntanuorten-leiri) 


