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Sisällysluettelo
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Huippua, että olet lähtenyt tekemään yhdessä meidän kanssa HuHua! HuHuja on järjes-
tetty vuodesta 2003, joten tämä on jo kuudes leiri. Jokainen HuHu on aina oma ainut-
laatuinen kokonaisuutensa.

Tänä vuonna uusia haasteita ja mahdollisuuksia on meille tuonut aivan uusi leirialue, 
jossa ei ole järjestetty partioleiriä koskaan aikaisemmin. Onneksi olemme yhdessä 
ottaneet haasteen vastaan ja valjastaneet leiriä suunnitellessa alueen parhaat puolet 
käyttöön. Tästä voimme kiittää paljon myös pääyhteistyökumppaniamme WinNovan 
metsäoppilaitosta, joka on toivottanut meidät avosylin terve-
tulleeksi alueelleen. 

Toivomme, että te tekijät muistatte, että tämä leiri on myös teitä varten. Yrittäkää ehtiä 
nauttia pestinne lomassa leiriarjesta ja ohjelmasta, joka on valmisteltu teitä ajatellen. 
Viimeisenä raksaleiripäivänä maanantaina vietämme harjakaisia rantasaunoilla, 
pääsemme vielä enemmän tutustumaan toisiimme ja fiilistelemään jo tehtyä työtä ennen 
kuin leiri täyttyy innostuneista samoajista.

 

Leirinjohtajien tervehdys
Moikka!
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Koko leirin ajan voit käydä tutustumassa piirin tarjoamiin pesteihin ja tapahtumiin sekä 
suunnitella omaa vaelluskarttaasi luotsauspisteessä. Halutessasi voit käydä vaihtamassa 
kuulumisia HuHun omien seppojen kanssa. Muista hakea Laguunista kahvilapassi ja 
suorittaa hauskoja aktiviteetteja koko leirin ajan! Kahvilassa on myös keskiviikkona ja 
perjantaina klo 13 - 14 K-Hanko-hetki, jolloin voit käyttää kahvilan palveluja ilman 
ympärilläsi pyöriviä samoajia. Torstai-illalla on vaeltajakivaa rantasaunoilla, jonne kannat-
taa ilmestyä, jos pestisi sen sallii! 

Leirinjohtajilla on yhteensä neljä hihaa, josta saa aina tulla nykäisemään asiassa kuin 
asiassa. Tavoitteenamme on tutustua mahdollisimman moneen teistä huikeista HuHuili-
joista! Toivottavasti HuHu tarjoaa sinulle uusia ystäviä ja elämyksiä sekä mahdollisuuksia 
kehittyä! 

Nähdään leirillä!

Eero ja Vilkku
Leirinjohtajat HuHu18
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Tekijän varustelista
- lämpimiä vaatteita
- lämpimät hanskat, pipo, kaulahuivi, villasukat
- vaihtovaatteita (paidat, housut, sukat, alusvaatteet)
- vauhdikkaampaan menoon sopivat urheiluvaatteet
- ulkovaatteet, joiden kanssa hyvä liikkua (kunnon takki, kunnon housut, ei farkut)
- kengät, joiden kanssa voi juosta
- yöpuku
- sadevaatteet ja vettä kestävät kengät 
- oman alaleirisi värisiä vaatteita
- hattu
- partiohuivi
- uimapuku
- pyyhe 
- muovipusseja likapyykkejä varten
- ruokailuvälineet kangaspussissa ja astiapyyhe
- hygieniatarvikkeet 
- (rakko)laastarit, kipulääkkeet
- aurinkolasit ja aurinkorasva
- hyttysmyrkky
- henkilökohtaiset lääkkeet
- Kela-kortti tai sen kopio
- päiväreppu
- istuinalusta
- taskulamppu ja varaparistot
- juomapullo
- makuupussi ja makuualusta (+tyyny)
- muistiinpanovälineet
- leiriläisen PDF
- kännykkä ja sen laturi (+varavirtalähde, mikäli sellainen on)
- käteistä rahaa kahvilaa varten
- korvatulpat
- muuta mitä koet tarvitsevasi (kamera, riippumatto, pelikortit…)
- valkoinen t-paita

Huomioithan, että leirille mukaan ottamasi tavarat ovat omalla vastuullasi. Lataathan tämän 
tiedoston puhelimeesi jo ennen leiriä, tai tarvittaessa tulosta.

teltta: lippukuntien vastuulla on huolehtia, että leirillä osallistujilla on käytössään 
leirimajoittumiseen sopivat teltat. Halutessaan leirille osallistujat voivat ottaa leirille 
myös oman teltan. Jokaisella leirin osallistujalla tulee olla majoituspaikka teltassa 
(esimerkiksi pelkkä riippumatto majoitteena ei käy). Teltat tuodaan leirille osallistujien 
mukana yhteiskuljetuksella

-
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Tekijän aikataulu
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Ohjelma
Hei tekijä! Myös sulle on HuHulle ohjelmaa!
Torstai-iltana HuHulla järjestetään vaeltajien oma ilta hieman etäällä leiristä. Mukaan 
tarvitset ulkona liikkumiseen sopivat vaatteet, oman mukin ja halutessasi voit ottaa mukaa 
myös uima-asun ja saunomisvälineet. Muutoin leirin aikana voit suorittaa kaverin kanssa 
kivoja take away-aktiviteetteja, hengailla vaeltajapisteellä tai nauttia kahvilan (ohjema)-
tarjonnasta.

Vaeltajaohjelmassa on tarjolla myös joka-aamuinen sporttihetki, jonka teema vaihtuu 
päivittäin. Pakkaa siis mukaan urheiluvaatteet ja lenkkarit, jos haluat osallistua! Leirillä on 
kuntosali tekijöiden käyttöön. Vaeltajille on myös oma aamusauna, jonka aikana on mah-
dollisuus päästä seikkailemaan samoajien vesiohjelmalaaksoon. Uikkarit mukaan!.

Keskiviikkoillan Taiteiden yö ja perjantain Hyvä Elämä -päivä ovat avoimet myös vaeltajille. 
Tule nauttimaan leffaillasta tai kokeilemaan erilaisia taidetyöpajoja tai vain virittäytymään 
ihanaan kesäyön tunnelmaan. Hyvä Elämä- päivässä pääset purkamaan paineita, osallis-
tumaan hauskoihin workshoppeihin ja testaamaan uusia lajeja.

Yhteisohjelmat eli avajaiset ja päättäjäiset kokoavat koko leirin yhteen tiistaina ja perjan-
taina. Mukaan tarvitset vain istuinalustan!

Rakennus- ja purkuleiri
HuHun rakennusleiri alkaa lauantaina 2.6. ja jatkuu aina leirin alkuun saakka. Purkuleiri 
alkaa leirin päättyessä lauantaina 9.6. ja kestää yön yli sunnuntaihin. Rakennus- ja 
purkuleirillä jokainen on valmis auttamaan ja rakentamaan siellä, missä apua tarvitaan. 
Rakennus- ja purkuleirille osallistuminen on ilmaista ja toivottavaa. Leirikeittiö valmistaa 
kaikki ruuat tekijöille. Ilmoittaudu rakennus- ja purkuleirille leiri-ilmoittautumisen yhtey-
dessä tai laita viestiä osoitteeseen toimisto@huhuleiri.fi 



8

Avotulenteko on leirialueella kielletty. Mikäli haluat käyttää trangiaa tai 
myrskylyhtyä, sinun täytyy ensin saada siihen lupa turvalta.

Huhu on päihteetön ja savuton leiri. Päihteet eivät kuulu partiokulttuuriin eikä 
niitä käytetä partioleirillä. Myös päihtyneenä esiintyminen tai huumausaineiden 
tuonti ja hallussapito leirialueella on ehdottomasti kielletty.

Muista some-etiketti!

Pidetään leirialueemme puhtaana. Roskiksia löydät pitkin leirialuetta.

Hiljaisuus alaleireissä on kello 23-07, esimerkiksi kahvilassa voi kuitenkin jatkaa 
jutustelua.

Kaikista leirin epäkohdista tulee ilmoittaa jollekin leirin tekijälle.

Huhulla ei kiusata. Hyvät käytöstavat ovat tarpeen. Fyysinen ja henkinen 
väkivalta eivät ole partiomaista, eikä mitään sellaista hyväksytä.

Leirillä olevat puukot ja muut työkalut on säilytettävä ja kuljetettava omissa 
suojuksissaan tai niin, etteivät ne aiheuta vaaraa itselle tai muille.

Huomioi, että partiovakuutus ei kata hajonneita tai hävinneitä elektronisia 
laitteita. Pidä huolta myös muista arvotavaroistasi. 

Pese käsiäsi usein: vähintään aina ennen ruokailua ja vessan jälkeen.

Kunnioita toisten ja yhteistä omaisuutta, älä lainaa ilman lupaa! 

Leiriranneke tulee olla päällä koko ajan. Jos ranneke katoaa tai menee rikki, 
niin ota heti yhteys leiritoimistoon.

Leirialueelta ei saa poistua ilman erillistä ilmoitusta toimistolle. Portista pääsee 
poistumaan vasta, kun toimistosta on tullut info leiriläisen lähdöstä portille.

Turvallisuus Huhulla
Leirin säännöt

Muista uidessa uimapari!

HuHulla noudatetaan myös Suomen lakia.

Leirille saapuessasi olet sitoutunut noudattamaan näitä sääntöjä. Nämä säännöt on tehty 
yhdessä ja niitä myös valvotaan yhdessä. Jokaisella tekijällä on oikeus ja vastuu puuttua 
sääntöjen rikkomiseen. 
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Turva
Huhun turvan tunnistat keltaisista ja oransseista huomioliiveistä ja turvan toimiston löydät 
pääportin läheisyydestä. Turvan ohjeistusta kannattaa myös tekijän kuunnella, niin pysyy 
parhaiten turvassa, eikä hauskanpidon tarvitse keskeytyä. Muista että turvallinen leiri 
tehdään yhdessä ja leirin säännöt koskevat myös jokaista tekijää! 

Luotsausasema
Huhulla pidetään huolta myös henkisestä hyvinvoinnistasi. Luotsausasemalta löydät apua 
niin partiokriiseihin vaeltajaluotsilta kuin myös muihin elämän pulmiin seurakunnan 
partiotyöntekijöiltä ja nuorisotyöntekijöiltä. Jos kaipaat hengähdystaukoa leiristä, apua 
ihmissuhteisiin tai muuten vaan seuraa, niin tervetuloa juttelemaan tai ihan vaan hen-
gailemaan lammen rannalle! Luotsausasema on tarkoitettu leiriläisten lisäksi myös jokai-
selle tekijälle.

EA
EA-tiimin tehtävänä on leirin aikana tarjota apua niin koti-ikävään kuin tapaturman 
hoitoon. EA-pisteen löydät Simulaatio-rakennuksesta keskeltä leiriä, yhteyden saat myös 
etsimällä lähimmän radiollisen tekijän. Tiimistä löytyy esimerkiksi koulutettua lääkäriä, 
sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa. EA-piste on avoinna 08-24 ja muina aikoina EA päivystää 
puhelimen päässä.

Pestissä jaksaminen
Pidetään toisistamme huolta ja jaetaan taakkaa tasapuolisesti. Leirielämässä on tärkeää 
huolehtia erityisen hyvin perusasioista: pitää syödä, juoda, peseytyä, käydä wc:ssä, pukeu-
tua oikein, nukkua tarpeeksi jne. 
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Mitä teet, jos jotain sattuu?
1. Arvioi tilanne. Mitä on tapahtunut ja miten?
2. Ehtiikö etsiä EA:n? Hengenvaarassa soitto hätäkeskukseen mielellään 112   
 Suomi-sovelluksen kautta. Ilmoita välittömästi hätäkeskukseen soitosta 
 turvan  tiimille.
3. Muista oma turvallisuutesi!
4. Anna ensiapua parhaasi mukaan.
5. Varoita muita esimerkiksi huutamalla.
6. Estä lisävahingot. Tulipalotilanteessa sammuta.
7. Ohjaa lisäapu paikalle.
8. ÄLÄ KUVAA MITÄÄN. 
9. Viestinnän leiriltä ulospäin hoitaa leirin johto, älä siis anna mitään informaatioita  
 onnettomuuksista leirin ulkopuolelle.
10. Jos tarvitset kuljetuksen loukkaantuneelle, ota yhteys lähimpään EA-henkilöön,  
 järjestyksenvalvojaan tai soita toimiston päivystysnumeroon 0449457791

Soittaminen hätänumeroon 112

1.  Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Soita turvallisesta paikasta 
2.  Kerro, mitä on tapahtunut. 
3.  Kerro tarkka osoite ja kunta – HuHu-leiri, Winnovan metsäoppilaitos osoitteessa  
 Sahalahdentie 57, 29340 Ulvila.
4.  Vastaa kysymyksiin. 
5.  Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
6.  Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

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.
 
Toimi näin: 
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Kriisitoimintaohje:
Kriisitilanteessa operatiivista toimintaa johtaa turvallisuuspäällikkö yhdessä ensiapu-
mestarin kanssa. Kriisitilanteiden viestinnästä vastaa viestintäpäällikkö yhdessä leirin-
johtajien kanssa. Seuraa kaikissa tilanteissa rauhallisena turvatiimin ja ensiaputiimin 
ohjeita. Muista oma turvallisuutesi ja auta mahdollisuuksiesi mukaan toisia. 

Kriisistä riippuen evakuointipaikka on yhteisohjelmien kentällä tai missä tahansa sisä-
tilassa. Tiedon evakuointipaikasta kuulet turvatiimiltä tai lähimmältä esimieheltäsi. 

Muista, että kenenkään tehtävä ei ole kuvata onnettomuuksia puhelimella tai kameroilla. 
Kaikenlaisen kuvamaterialin ja/tai videokuvan taltiointi on kriisitilanteen aikana kiellettyä. 
Kaiken tiedon vuotaminen ulospäin on kiellettyä. Staabi vastaa viestinnästä leirin 
ulkopuolelle. Muista myös varmistaa faktat ennen viestin välittämistä leirin sisäisesti. 
Älä usko kuulopuheisiin vaan odota virallista tiedotetta tilanteen kulusta.
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Yhteystiedot:
Leirinjohtajat:
Vilhelmiina Lehti, 0405363059
vilkku@huhuleiri.fi

Eero Kivistö, 0407660628
eero@huhuleiri.fi

Turva:
Anni Virtanen, 0403565113
anni@huhuleiri.fi

Viestintä:
Iisa Kinnunen, 0400795254
nikolai@huhuleiri.fi

Huolto:
Nikolai Nerg, 0458944999
iisa@huhuleiri.fi

EA:
Meri Vikström, 0451101390

Toimisto:
Toimiston 24/7 puhelinnumero leirin aikana 044 945 7791
Meri Nikkari, 0443724314
meri@huhuleiri.fi 

Kahvila:
Jenni Laaksonen, 0408480279
jenni@huhuleiri.fi

Keittiö:
Olli Valkki, 0400711709
olli@huhuleiri.fi

Ohjelma:
Roosa Tiusanen, 0408363878
roosa@huhuleiri.fi

Alaleirit:
Aino Perälä, 0440243557
aino@huhuleiri.fi
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Yhteistyökumppanit:


