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 PALOKUNTANUORTEN TALVILEIRI HANKI 2019  
 

Hämeen Pelastusliitto ry:n nuorisotyön talvileiri, HANKI 2019 pidetään Honkalassa 

Aitoossa osoite Honkalantie 4, 36720 Aitoo. Leiri alkaa perjantaina 1.3.2019 
saapuminen leirialueelle alkaa klo 15 ja leiri loppuu sunnuntaina 3.3.2019 noin klo 14.     
 
Ohjaajien tulee majoittua yhdessä nuorten kanssa teltoissa. Sisämajoitustilaa on varattu 
ainoastaan keittiöhenkilöstölle ja leirinjohdolle. 
 
Leiri on talvinen toimintaleiri, jonka keskeisenä tavoitteena on antaa nuorille elämyksiä 
talvisesta liikkumisesta, ruuanlaitosta, sekä toiminnasta talvisessa maastossa. Myöskään 
mukavaa yhdessäoloa, pelejä, leikkejä ja kilpailuja ei unohdeta. Majoitus leirillä on 
kamiinateltoissa, myös kouluttajilla, joten talvitelttailu ja oikeat varusteet ovat 
keskeisiä. Telttakuntien käytössä ei ole sähköä, joten oikea varustus korostuu.   

 
OSALLISTUJAT 

Leirille voivat osallistua kaikki yli 12-vuotiaat sekä alle 12-vuotiaat, silloin kun heillä 
on nimetty henkilökohtainen täysi-ikäinen ”kummi”. Leirikummin tehtäviin kuuluu 
huolehtia ”kummilapsensa” pärjäämisestä, vaatteiden vaihtamisesta kuiviin ja muutenkin 
hyvinvoinnista sekä mahdollisista kipinävuoroista yhdessä ”kummilapsensa” kanssa. 
Ohjaajien perheenjäsenet voivat osallistua ikään katsomatta.  
 
Jokaisella palokunnalla tulee olla paikalla täysikäinen vastuuhenkilö, joka yöpyy 
telttakuntansa kanssa. Vastuuhenkilö voi vaihtua leirin aikana. 

 
LEIRIKORTTI 

Leirikortti täytetään jokaisesta leirille osallistujasta ja palautetaan leirin toimistoon 
välittömästi leirialueelle saavuttaessa.  Tämä on tärkeää, jotta keittiö saa ajantasaiset 
tiedot ruokakuntien määräistä.  

 
LEIRIMAKSU 

Leirimaksu on 35 euroa jokaiselta osallistujalta. Ilmoittautumisajan jälkeen 45 euroa. 
Päiväkävijöiden leirimaksu on 10 euroa / päivä. Leirimaksu laskutetaan leirin jälkeen 
palokunnalta. Maksu peritään leirille ilmoitetun väkimäärän mukaisesti.  Viimeinen 
peruutuspäivä on 15.2.2019, jonka jälkeen poisjäänneistä peritään leirimaksu. 

 
VIERAILUPÄIVÄ 

Leirillä ei ole varsinaista vierailupäivää. Leirille voi tulla vierailemaan, ajo-ohjeet saa 
tarvittaessa leiripäälliköltä. 
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VAKUUTUS 

LEIRI EI VAKUUTA LEIRILÄISIÄ, joten tarkista oman palokuntasi vakuutukset. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 

Leirille ilmoittaudutaan https://www.lyyti.in/Palokuntanuortentalvileiri2019 viimeistään 
31.1.2019, jonka jälkeen ilmoittautuneilta peritään korotettu maksu. 15.2.2019 jälkeen 
leirille ei oteta uusia ilmoittautuneita. Erityisruokavaliot sekä telttojen määrä on 
ilmoitettava jo kirjallisen ilmoittautumisen yhteydessä. Laita myös tieto mikäli teette 
ruokaa yhdessä jonkun toisen palokunnan kanssa. Tiedot löytyvät myös Hakasta. 

 
RUOKAILUT 

Telttakunnan vastuuhenkilö(t) on vastuussa ruokailuista sekä ruokien valmistamisesta 
yhdessä nuorten kanssa. Ruokatarvikkeet ja ohjeet annetaan keittiöstä. Välttämättömät 
ruuanvalmistustarvikkeet on lueteltu varustelistassa. 
HUOM! Erikoisruokavaliot on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Erikois-
ruokavaliolliset valmistavat ohjaajansa avulla omat erikoisruokansa. Oma kattila tai 
trangia tms. mukaan. 

 
VARUSTEET 
 Katso Varustelista!!!! Ja tarkista, että kaikki on mukana. Ota lisäksi mukaan valintasi mu- 
 kaan lumen käsittelyvälineitä.  
 
 Sisäkengät tai – tossut kanttiinissa asiointiin ja sisätilassa oleiluun, kengät  
 jätetään eteiseen. 

 
Kaikkiin varusteisiin, niin palokunnan kuin omiinkin, oma ja palokunnan nimi, jotta mah-
dolliset löytötavarat voidaan palauttaa.  
 
Vapaa-ajalla on järjestettyä ohjelmaa mm. kilpailuja ja erilaisia tehtäviä. Lumi- ja jää-
tilanteesta riippuen mahdollisuus lumikenkäilyyn, murtsikkaan ja pilkintään. Omat sukset 
ja muut ulkoiluvälineet mukaan. 
 
Tarkista ennen lähtöä jokaisen lähtijän riittävä ja oikea oppinen varustus. Huonolla 
ja epäasiallisella varustuksella pilaa oman ja kavereiden leirin! Myös koko teltta-
kunnan yhteistarvikkeet tulee tarkistaa. 
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LÄÄKKEET 

Jatkuvassa lääkehoidossa olevien tulee ottaa tarvitsemansa lääkkeet mukaan ja ilmoittaa 
asiasta leirikortilla sekä leirin ensiapuun (toimiston yhteydessä) ja omalle ohjaajalle. 

 
KANTTIINI Leirillä on kotoinen kanttiini, josta saa kuumaa juotavaa muun pikkuhyvän lisäksi.   
 
YLEISTÄ Leiri ei ole tänä vuonna hiihtoloman aikaan.  
 
 

Leiriä koskeviin tiedusteluihin ja kysymyksiin vastaa leiripäällikkö  
Niko Niemi gsm 045-866 6380. 
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