TAMMILEIRI XVII AARNIVALKEA

TEKIJÄN OPAS

KUVITUS: ANNU MARTELIUS

TURVA / EA
LIPPUKUNTIEN EA-TARVIKKEET
Jokaisen lippukunnan tulee ottaa mukaan oma EA-laukku sekä punkkipihdit.

LIPPUKUNTIEN TAVAROIDEN TUOMINEN
Tavarat pitää tuoda leirialueelle keskiviikkona 5.6. kello 16-21 välisenä
aikana. Leirialueen tulle olla tyhjä ylimääräisistä ajoneuvoista kello 21.00.

LIPPUKUNTIEN TAVAROIDEN HAKEMINEN
Lippukuntien tavaroita voi tulla hakemaan sunnuntaina 9.6.
kello 16.00-17.00 välisenä aikana. Leirialueen tulee olla tyhjä kaikista
ajoneuvoista 17.00. Huomioithan seuraavan leirin liikenteen
ja pidät kulkuväylät avoimena.

MAJOITTUMISESTA
Leiriläisten riippumatot ovat kielletty. Leirillä nähtävät riippumatot
otetaan alas lähijohtajien tai turvan toimesta. Aikuiset, jotka nukkuvat
työleirissä saavat nukkua riippumatoissa. Maksimissaan kaksi Niger-telttaa saa
olla “putkessa”, eli yhdistettynä toisiinsa. Puolijoukkuetelttaa isommat teltat (esim. Messuteltat) ovat kiellettyjä. Telttojen tulee olla vähintään neljä (4)
metriä toisistaan sekä muista leirirakenteista.

TUPAKOIMISESTA
Leirillä on merkittyjä tupakointipaikkoja. Tupakointipaikat ovat sijoitettu
suhteellisen lähelle jokaista alaleiriä, joten jaksat varmasti kävellä niiden luokse.
Tupakointi muualla on huomattava paloturvallisuusriski.

SAAPUMISESTA JA POISTUMISESTA KESKEN LEIRIN
Tutun lähijohtajan tulee saattaa lapsi portille tai portilta leiritoimistoon, jos leiriläinen poistuu tai saapuu leirille kesken leirin. Huoltajat jäävät portille.
Aikuiset voivat kulkea portilta leiritoimistolle itsenäisesti.

KULKEMINEN OHJELMALAAKSOIHIN,
TAPAHTUMIIN JA RUOKAILUUN
Siirtyminen ohjelmalaaksoihin tapahtuu lähijohtajien vastuulla aikataulun
mukaisesti. Riittävien istumapaikkojen takaamiseksi turva johdattaa alaleirit
ruokailuihin (aamupala, lounas ja päivällinen) sekä amfiteatterilla tapahtuviin
suurohjelmiin.

LEIRILLE SAAPUMISESTA
Saavuttaessa leirialueelle linja-auto tyhjennetään reippaasti. Lasten on
pysyttävä metsän ja linja-auton välissä. Ajotien puolelle lapset eivät saa
mennä. Leirialueelle siirrytään reippaasti seuraten linja-auton kohdalta
lähtevää opastettua reittiä. Tämän jälkeen leiriläiset siirtyvät alaleiriinsä
lähijohtajien opastamana.

LEIRILTÄ POISTUMISESTA
Leiriltä poistuttaessa leiriläisten tavaroiden tulee olla pakattuna ennen
lounasta. Päättäjäisten jälkeen leiriläisten tulee siirtyä hyvissä ajoin heille
osutetulle odotusalueelle. Oikean odotusalueen tunnistat oman linja-autosi
numerosta. Odotusalueelta siirrytään linja-autoon merkattua reittiä pitkin.
Leiriltä poistumisessa on tiukka aikataulu, joten on tärkeää, että lippukuntasi
toimii annetun aikataulun ja ohjeiden mukaisesti.

SUUROHJELMISTA
Lähijohtajien tehtävä on istuttaa lapset amfiteatterilla aivan toistensa viereen.
Tämä tarkoittaa istuinalusta kiinni toiseen istuinalustaan. Muuten tila ei riitä.
Moneen kertaan tiivistäminen vie turhaa aikaa ohjelmalta.

KRIISITILANTEET
Kriisitilanteissa leiri evakuoidaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Kokoontumispaikkana kriisitilanteissa toimii leirialueen ranta. Kriisiviestinnän
hoitaa partiotoimisto, sillä heillä on totuuden mukainen kokonaiskuva asiasta.
Muut eivät anna kommentteja ulkopuolelle.
Henkeä uhkaavissa tilanteissa ota aina ensin yhteyttä 112 ja vasta sitten leirin
organisaatioon. Terveyttä muuten uhkaavissa tilanteissa ensiapuasemaan voi
ottaa myös suoraan yhteyttä puhelimitse: 046 963 1222.
Kiireettömien tapauksien kohdalla ensiapuhenkilöstöön saa yhteyttä joko
menemällä itse ensiapuisemmalle, ilmoittamalla kiertelevälle EA-partiolle tai
ottamalla heihin yhteyttä turvan tai alaleiri/ohjelmalaakson johdon
radiopuhelimilla.

TEKNIIKKA

Jos haluatte tehdä leirirakennelmia, varatkaa siihen omat työkalut ja
kiinnitystarvikkeet (köydet jne).
Leirin puolesta alaleiriin tuodaan rajallisesti puutavaraa rakenteluun.
Leirillä ei käytetä nauloja rakenteluun vaan jotain korvaavia tuotteita
esim. ruuveja ja köytöksiä. Lippukuntien vastuulla on rakennelmien
purusta huolehtiminen.

RAKENNUS- JA PURKULEIRI
Tammileirin rakennusleiri alkaa 3.6. klo 10:00 ja jatkuu leirin alkuun.
Mikäli saavut rakennusleirille ilman varsinaista pestiä tai tekemistä niin otathan
yhteyttä tekniikkapäällikkö Eero Pulkkiseen, puh. 050 4067148
Tammileirin purku tapahtuu 9.6. sunnuntaina. Mikäli saavut pelkälle
purkuleirille otathan huomioon sen että alueelle on saavuttava tuolloin ennen
klo 12:00, koska tämän jälkeen bussit lähtevät pois alueelta ja tarvitsevat tien
käyttöönsä kokonaisuudessaan.
Ilmoittaudu rakennusleirille leiri-ilmoittautumisen yhteydessä tai ottamalla
yhteyttä projektityöntekijä Heliin heli.matintalo@partio.fi

TURVALLISESTI YHDESSÄ
Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion
ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten
kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.
Muistathan, että Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus on pakollinen kaikille
lähijohtajille ja tekijöille riippumatta pestistä tai sen kestosta.
Koulutuksen on oltava suoritettuna ja suorituksen voimassa leirille
osallistuessa.
Koulutus suoritetaan osoitteessa: moodle.partio.fi.
Tarvitset koulutukseen kirjautumiseksi PartioID:n.
Selkeät ohjeet koulutuksen suorittamiseen löydät osoitteesta
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/
toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/

LÄHIJOHTAJAT JA TEKIJÄT,
JOTKA EIVÄT VIELÄ OLE PARTION JÄSENIÄ

suorittavat koulutuksen perehtymällä Turvallisesti yhdessä -ohjeistukseen
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/
turvallisesti_yhdessa.pdf .
Ei-vielä-partiolaisen lähijohtajan tai tekijän ohjeeseen perehtymisestä
vastaa tekijän pestannut henkilö tai lähijohtajan pestannut lippukunta.

OHJELMA
PARTIOPAIDAN KÄYTTÖ
Tammileirin varustelistassa on mainittu partiopaita. Ohjelmatiimin toiveena on,
että koko Aarnimetsän väki pienimmistä suurimpiin juhlistaisi torstaina leirin
avajaisia pukeutumalla partiopaitaan. Muun leiriajan osalta kukin alaleiri ja
leirilippukunta saa ohjeistaa partiopaidan käytöstä omien käytäntöjensä ja
perinteidensä mukaan.

OHJELMALAAKSOT
AHDIN VALTAKUNTA
”Ahtelan aurinkoiselle hiekkarannalle rantautuu syvyyksistä Ahdin
valtakunta. Ahti apureineen esittelee teille meren monipuolisia
mahdollisuuksia, takaa tyyntä ja iloista oleskelua sekä myötätuulta jokaisen
leiriläisen purjeisiin. Niin kokeneemmille merikarhuille, kuin veden kanssa
vieraammille, löytyy var-masti uutta antia Ahdilta. Meren herran haasteiden ja
huvitusten jälkeen on jokaiselle alaleirille varattu aikaa tutustua vielä lähemmin
valtakuntaan uinnin merkeissä”
Ahdin valtakunnassa kierretään merellisiä suorituspisteitä.
Pisteillä mm. pelastetaan onkien kaloja muovilta, perehdytään navigoinnin
perusteisiin muinaisuudessa ja pohditaan erilaisten purjealusten eroja.
Lähijohtajalta toivotaan ryhmän mukana kulkemista ja varmistusta siitä, että
lauma ymmärtää ohjeistuksen. Ahdin valtakunnan suoritteisiin pääsee
osallistumaan laumoittain, joskin välillä hajaantuen saman tehtävän eri
suorituspisteille. Laaksoon saavuttaessa on alaleirille yhteinen ohjeistus ja
startti ja jokaisel-ta pisteeltä löytyy Ahdin valtakunnan jäsen, joka neuvoo
ryhmiä. Pisteisiin saattaa muodostua pientä jonoa ja Ahti toivookin
kärsivällisyyttä, mikäli näin tapahtuu. Ahdin valtakunnan suorituspisteiden
jälkeen on jokaiselle alaleirille varattu laakson ajasta 30min vapaaseen uintiin,
turva ohjeistaa uinnista tarkemmin.

VARUSTEET:
•
•
•
•
•

Päähine
Juomapullo
Uimavarusteet repussa
Leiriläisen kirja
Merellistä mieltä

HIISIEN MITTELÖ -SUDENPENTUKILPAILUT
YLEISTÄ
Kisat kestävät noin 90 minuuttia ja ne käydään yksi alaleiri kerrallaan.
Kisat mukailevat tuttuja sudenpentukilpailuja, mutta eivät ole
leiriolosuhteiden vuoksi partiopiirin sudenpentukisojen veroiset.

OSALLISTUMINEN
Kaikki Tammileirille osallistuvat sudenpennut osallistuvat kilpailuun yhtenä
leiripäivänä alaleirinsä kanssa. Pentueella pitää olla nimi, jonka se ilmoittaa
kisassa.

SÄÄNNÖT
Jokaisella sudenpennulla tulee olla leirihuivi näkyvillä koko kilpailun ajan.
Kilpailussa tulee käyttäytyä partiomaisesti.

PENTUEET & SAATTAJAT
Yhdessä pentueessa voi olla sudenpentuja eri lippukunnista. Pentueessa
tulee olla 8-10 sudenpentua (mutta MAX 10). Jokaisella pentueella tulee olla
lähijohtaja saattajana. Saattajan rooli on rastikohtainen.
Saattajat, valmistautukaa olemaan aktiivisia ja osallistumaan rastien
vetämiseen.

PENTUEKOHTAISET VARUSTEET
•
•
•

Päiväreppu
Kompassi, jos saatavilla
Muistiinpanovälineet (kynä ja paperia)

HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET
•
•
•
•

Leirihuivi
Vesipullo
Päähine, joka suojaa auringolta
Istuinalusta

PALKINNOT
Palkinnot jaetaan leirin yhteisissä päättäjäisissä sunnuntaina. Jokaisen alaleirin
paras pentue palkitaan.
Kilpailusta vastaa Janina “Piisku” Sjöberg, puh. +358 407279870

AARNIN ELÄMYKSET
Ohjelmapisteellä toimitaan 4-8 sudenpennun pentueissa ja jokaisella pentueella
tulee olla vähintään yksi lähijohtaja.
Ohjelmapisteeltä löydät n. 30 erilaista tehtäväpistettä, jotka on merkattu
valko-oransseilla rastilipuilla. Jokaisen rastilipun vierestä löytyy laminoitu
ohjekortti, joka tulee lukea pentueelle ääneen ennen tehtävän tekemistä. Jätä
tehtäväpiste seuraavalle pentueelle siistinä ja laita käyttämäsi tavarat
takaisin paikoilleen. Jos jokin menee rikki, ilmoita siitä välittömästi
ohjelmapisteen tekijöille. Rasteille varattuja turvavarusteita tulee käyttää ja
palauttaa käytön jälkeen paikoilleen. Muutamista tehtäväpisteistä löytyy
ohjelman tekijöitä, jotka vastaavat kyseisistä tehtävistä. Kaikkia tekijöiden
antamia ohjeita on noudatettava. Tunnistat ohjelmapisteen tekijät vaaleasta
nauhasta, jossa lukee Aarnin elämykset.
Herkkurastilla saa käydä vain kerran. Suklaa on maitosuklaata ja se sisältää
laktoosia. Popcorn sisältää maissia, suolaa ja kasviöljyä. Tehtävissä käytettävä
vesi ei ole juomakelpoista.
Koitathan innostaa pentueesi aina vapaana olevaan tehtäväpisteeseen, jotta
kenenkään ei tarvitse käyttää aikaa jonottamiseen. Huomioithan myös muut
pentueet, ettette jää hauskimpaan tehtävään pitkäksi aikaa, jotta muutkin
pääsevät kokeilemaan ja pentueesi ehtii käydä mahdollisimman monessa
tehtäväpisteessä.

VARUSTEET
•
•
•
•

Juomapullo
Päähine
Vaatteet, jotka saavat likaantua ja kastua
Lähijohtajalle kännykkä valokuvausseinää varten

TELLERVON TARINAT
Tellervon kanssa sudenpennut pääsevät hyppäämään satujen ja tarinoiden maailmaan. Leiritarina ja leirin hahmot tulevat tutuksi leiriarjen keskellä, omassa
alaleirissä. Pelkkää satujen kuuntelua ei ole luvassa, vaan itse tekemin-en ja
kokeminen on myös tärkeässä osassa.
Ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan omassa alaleirissä tai sen välittömässä läheisyydessä. Pentueet kiertävät alaleiriin sijoitettuja toimintapiste-itä lähijohtajan kanssa valitsemassaan järjestyksessä. Pisteillä on useampia suorituspaikkoja ja selkeät ohjeet. Tellervo ystävineen antaa tarvittaessa
lisää ohjeita. Toimintapisteillä tarvitaan värikyniä ja istuinalustat, muistakaa
myös juoda ja suojatua auringonpaistellta. Luvassa on ainakin sadun kuuntelua,
tarinaan eläytymistä, postikortin kirjoittamista ja leirihahmoihin tutustumista.
Tellervon ystävineen tunnistat kukkaseppeleistä.

LEIKKIVÄT MAAHISET
Tammileiri on täynnä elämyksiä ja uuden oppimista mutta toisaalta myös
pit-kiä siirtymiä, tiukkoja aikatauluja ja jonotuksia. Siksi leikivät maahiset
–ohjelmalaaksossa on yksinkertaisuudessaan kysymys siitä, että alaleirille on
varattu 90 minuuttia leikkimiseen oman alaleirin alueella. Tammileirin
ohjelmatiimi tuottaa alaleirien käyttöön leirin teemaan sovitetun leikkivihon.
Alaleirien johtajat voivat pitkälti ratkaista käytännön toteutuksen: Leikkejä
voidaan leik-kiä isolla porukalla, voidaan muodostaa erilaisia leikkipisteitä
joissa sudenpen-nut kiertävät tai leikkiminen voidaan toteuttaa
leirilippukuntavetoisesti. Tässä on mahtava tilaisuus tutustua rauhassa oman
alaleirin väkeen ja kokoontua uusien partiokavereiden kanssa yhteen kivojen
leikkien pariin. Ohjelmatiimin tarjoama leikkivihko on ainoastaan
tukimateriaali. Johtajilla on täysi vapaus leikittää omia lempileikkejään.

ILMARISEN PAJA
Seppo Ilmarinen, Ylen taitava takoja. Silloin Seppo Ilmarinen rauan tempasi
tulesta, asetti alaisimelle, takovi teräkaluiksi, keihä’iksi, kirvehiksi,
kaikenlaisiksi kaluiksi. Ilmarinen on myyt-tinen seppä, jonka meriitteihin
luetaan jopa taivaankappaleiden takominen. Pajalla taotaan kuparista
leirimuistoksi huiviholkki jokaiselle leiriläiselle. Johtajat voivat tehdä
leirimuiston johtajakahvilassa ja tämä toimii myös ”kahvipassina” jolloin
siihen lyödään erillinen ”kahvileima”.
Jokainen saa itselleen Ilmarisen
pajalla kuparisen renkaan, jota
lähtee työstämään lankun pätkän
päällä takoen pallopää tai normaali
vasaralla pintaan erilaistaa jälkeä.
Renkaaseen voi tehdä vintilällä
reikiä. Isoilla nauloilla saa myös
tehtyä kivoja kuvioita yms. ja niitä
löytyy pajalta. Teräsvillaa käytetään
naulanreikien silottamiseen, ettei
jää teräviä jäysteitä ja sillä saa kivaa
pintaa kupariin.
Jos haluaa holkista
korumaisemman, on siihen
mahdollisuus pajalla tehdä pieniä
reikiä pikkunauloilla ja pujottaa
rautalankaa ja helmiä koristeiksi.
Rengas taivutetaan rulla muotoon
pajan apuvälineillä tai vasaralla
takomalla onnistuu myös käsin
taivuttamalla

1.Työstä vasaralla.Tee kuvioita ja reikiä
naulalla tai vintilällä.
Hio terävät jäysteet teräsvillalla.
Jos haluat korumaisemman huiviholkin
pujottele helmiä ja rautalankaa.

2. Taivuta holkki vasta viimeiseksi kun
et enää halua koristella holkkia rei’in,
vasaranjäljin, helmin tai rautalangan
kanssa.

3.Huiviholkkisi on valmis

SUUROHJELMAT
Suurohjelmien tapahtumapaikkana toimii Ahtelan hieno amfiteatteri,
jonka rinnekatsomo takaa hyvän näkyvyyden kaiken kokoisille leiriläisille.
Koko Aarnimetsän väki kokoontuu yhteen neljästi leirin aikana.

AVAJAISET TORSTAINA 19:00 – 20:00
Avajaisissa tutustutaan leiritarinan hahmoihin ja lauletaan leirilaulu
ensimmäistä kertaa yhteislauluna. Suuret ja pienet aarnimetsäläiset
juhlistavat avajaisia pukeutumalla partiopaitaan, jonka alle puetaan
riittävästi lämmintä vaatetta viilenevään alkukesän iltaan. Mukaan
tarvitaan myös istuinalusta ja leiriläisen kirja, jossa ovat laulujen sanat.

SUURI ILTANUOTIO LAUANTAINA 19:00 – 20:00
Iltanuotio tulee olemaan mielenkiintoinen yhdistelmä vanhaa
iltanuotioperinnettä ja uuden ajan meininkiä. Mukaan tarvitaan
istuinalusta ja leiriläisen kirja.

LINTUKOTO SUNNUNTAINA 9:30 – 10:30
Sunnuntaina kokoonnumme pohdiskelevaan ja ajatuksia herättelevään
aamuohjelmaan. Perinteisesti Tammileirin sunnuntaiaamussa on
totuttu näkemään leirijumalanpalvelus. Tästä kaavasta poiketen Lintukoto ei
ole sisällöltään tunnustuksellinen tilaisuus. Mukaan tarvitaan istuinalusta ja
leiriläisen kirja.

PÄÄTTÄJÄISET SUNNUNTAINA 12:45 – 13:30
Päättäjäisissä leiritarina huipentuu. Lisäksi suoritetaan palkintojen
jako Hiisien Mittelöstä. Mukaan tarvitaan istuinalusta ja leiriläisen kirja.

JOHTAJAKAHVILA JA -OHJELMA
Johtajakahvila tarjoaa tänä vuonna 5€ kahvipassin, jolla voit nauttia leirin
aikana hauamasi määrän kahvia ja teetä kahvilasta tai ohjelmapisteeseen
tuotuna.
Lounaasta eteenpäin tarjoamme tuoretta leirillä paistettua pullaa ja
pikkusuolaista sekä iltaisin iltapalaa nälkäisimmille tekijöille samalla
kun voit osallistua perinteiseen leiribingoon tai pubivisaan.
Muista myös lauantain rentouttava iltaohjelma sekä rantagrillailut.
Kahvilassa voit maksaa käteisen lisäksi myös kortilla sekä ladata itsesi lisäksi
puhelintasi.

ALALEIRIT
TELTAT
Telttojen valinnassa suosittelemme maalaisjärjen käyttöä. Esimerkiksi 10
sudenpentua ja 1 johtaja majoittuvat 2 nigerissa/isossa kupoliteltassa tai
kymppiteltassa, eivätkä esimerkiksi 10 vaellusteltassa. Tilan ollessa rajallista on
telttojen koolle määritetty yläraja, jonka määrittää SA20 teltta, tutummin
puolijoukkueteltta. Tämän isompien telttojen pystytys leirialueelle on
KIELLETTY.

PESEYTYMINEN
Leiriläiset eivät pääse peseytymään leirin aikana, muutoin kuin meriohjelman
tai uintivuoron yhteydessä. Lähijohtajille tarjotaan leirin aikana yksi
peseytymismahdollisuus, jonka ajankohta ilmoitetaan leirillä.

TIEDOTUS
Jokaisesta alaleirissä on ilmoitustaulu, josta löytyy alaleirikohtainen aikataulu.
Lisäksi iltaisin alaleirinjohtajat kutsuvat jokaisesta lippukunnasta yhden
lähijohtajan iltakokoukseen, jossa annetaan informaatiota seuraavasta päivästä
ja käydään läpi kuluneen päivän tapahtumat. Lisäksi alaleirissä on vähintään yksi
alaleirinjohtaja koko ajan paikalla, jolle voi esittää akuutit kysymykset.

RUOKAILUT
Leirillä ruokaillaan kolmessa ruokailuvuorossa. Tekijöiden toivotaan ajoittavan
ruokailut “aaltojen väliin”, jotta turhalta jonottamiselta vältytään.
Aamupala, lounas ja päivällinen syödään leirin keittiöllä (Aarnin pata).
Iltapala tarjoillaan alaleireihin ja syödään siellä.
Erityisruokavaliot ovat tarjolla Majakassa (iso päärakennus keittiöllä).
Lähijohtajan kannattaa ainakin ensimmäisellä ruokailukerralla vierailla
erityisruokavalion omaavan lapsen kanssa tutustumassa
erityisruokavaliokeittiöön ja sen henkilökuntaan.
Kädet pestään huolellisesti saippualla ennen ruokailua. Astiat tiskataan aikuisen
valvonnassa ruokailun päätteeksi. Iltapalalla ei ole tiskausmahdollisuutta eli
silloin ei käytetä omia ruokailuvälineitä mukia lukuun ottamatta.
Jokaisella aterialla on tarjolla kasvisruokavaihtoehto kaikille leiriläisille.
Lisäksi päivällisen yhteydessä on tarjolla ns. johtajapöytä, josta lähijohtajat ja
tekijät voivat käydä hakemassa lautasmalliinsa täydennystä. Nämä ruuat ovat
tarjolla erillisellä pöydällä kiinteiden katosten ja nuotiopaikan välissä.
Kaikki leirillä tarjottava ruoka on laktoositonta, ellei asiasta erikseen mainita.
Mikäli olet epävarma ruuan sisällöstä, kysythän rohkeasti Aarnin padan
henkilökunnalta!

MITÄ TEEN, JOS JOTAIN SATTUU?
TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA
Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa ja muissa vakavammissa
loukkaantumis- tai sairaskohtaustapauksissa hälytetään aina ensin apua
yleisestä hätänumerosta 112. Soita mieluiten käyttämällä
112 Suomi -mobiilisovellusta. Ilmoita tämän jälkeen tilanteesta
välittömästi Turvalle.

TOIMI NÄIN:
•

Soita numeroon 112 ja kerro
• missä on tapahtunut
• nimesi ja sijaintisi.

•
•
•

Toimi nopeasti
Pelasta vaarassa olevat. Hälytä apua.
Estä lisävahingot

Ilmoita tapahtuneesta leirin ensiapuasemalle 046-9631222
Kaikesta poikkeustilanteiden tiedottamisesta vastaa tapahtuman johto,
joten ohjaa toimittajien kysymykset heille.
Älä levitä tapahtuneesta huhuja suullisesti tai sosiaalisessa mediassa,
äläkä kommentoi asiaa ulkopuolisille.

SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON 112
Soita mahdollisuuksien mukaan käyttäen 112 SUOMI -mobiilisovellusta.
Hätäkeskus- päivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista, kun
hätäpuhelu soitetaan sovelluksen kautta. Näin nopeutat avunsaantia, eikä
sinun tarvitse itse osata kertoa tarkkaa sijaintiasi.
Ahtelan nuorisoleirikeskuksen osoite on Ahtelantie 30, 21570 Sauvo

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT
LEIRITOIMISTO 041 - 703 8639
ENSIAPUASEMA - 046 - 963 1222
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ
Heli Matintalo, 050-3129430
LEIRINJOHTAJAT
Essi Virtanen, 040-966 8568
Heidi Luoto, 040-768 3707

