INFO 3.3.2022

Yhteiskuljetus junalla
Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot järjestävät yhteiskuljetuksen
palokuntanuorten kansainväliselle palokuntanuorten Eldis22 leirille. Leiri
järjestetään Helsingissä 3.-9.7.2022. Yhteiskuljetus toteutetaan junalla ja
on maksuton jäsenpalokunnille. Yhteiskuljetuksen kustannuksiin käytetään
LähiTapiolalta vuonna 2021 saatua avustusta. Yhteiskuljetuksen lisäksi
materiaaleille järjestetään oma kuljetus.
Huomioitavaa yhteiskuljetuksesta
•
•
•
•
•

Materiaalit kerätään leiriä edeltävällä viikolla
Junamatkalle mukaan vain henkilökohtaiset varusteet ja hälytyskelpoisten
sammutusvarusteet
Leirialueelle saavutaan jo lauantaina
Junamatkan aikana ei ole lämmintä ruokaa tarjolla, mutta asia tullaan
huomioimaan ja siitä lisäinfoa yhteiskuljetuksen vahvistuksessa
Helsingin päässä leirialueella kuljetaan kävellen tai linja-autolla

Ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen
Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen palokuntalaisten ja materiaalin osalta sunnuntaihin 2.4.
mennessä vastaamalla kyselyyn.

Lisätietoja
asiantuntija Pertti Heikkilä, 040 7040 764, pertti.heikkila@spek.fi
asiantuntija Patrik Willberg, p. 040 7255 448, patrik.willberg@spek.fi

Materiaalikuljetuksen keräys Lapin alueelta
Lapin pelastusliiton osalta materiaalit kerätään Ounasjoen VPK:n tiloihin keskiviikkoon
29.6.2022 mennessä. Pelastusliitto järjestää tiloihin rullakot ja nimilaput rullakoihin.
Leirimateriaali siirtyy leirialueelle perjantain 1.7.2022 aikana kuorma-autolla ja ne
palautuvat takaisin Ounasjoen VPK:n tiloihin rullakoissa sunnuntain 10.7.2022 aikana.
Palokuntien tulee noutaa materiaalinsa pois keskiviikkoon 13.7.2022 mennessä.
Lähtevien palokuntien rullakot noudetaan menomatkalla ja palautetaan paluumatkalla
erikseen sovituista paikoista – paikkoihin.
Materiaalikuljetuksen keräys Pohjois-Suomen alueelta
Pohjois-Suomen pelastusliiton osalta materiaalit kerätään myöhemmin ilmoitettaviin
paikkoihin, joita tarkennetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Alustavasti
materiaaleja kerätään ainakin Oulussa ja Jokilaaksojen alueelta, jonka paikka
tarkentuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Palokunnille aiheutuvia kustannuksia
Leirialueella on tarjolla ennen leirin alkua (lauantai-illasta sunnuntaihin) keittoruoka ja
aamupala. Lisäksi leiriltä lähdettäessä yhteiskuljetukseen osallistujat saavat
junaeväspaketin. Kaikki ruokailut kustantavat yhteensä 15 €/hlö.
Yhteiskuljetukseen ilmoittautuneiden info
Yhteiskuljetukseen ilmoittautuneiden palokuntien vastuuhenkilöille lähetetään
tarkempaa infoa huhtikuun loppuun mennessä.

Kuljetussuunnitelma

KLO

LAUANTAI 2.7.2022

9.32

Juna lähtee Rovaniemeltä

10.50

Juna lähtee Kemistä

11.55

Juna Lähtee Oulusta

12.59

Juna lähtee Ylivieskasta

13.38

Juna lähtee Kokkolasta

17.20

Juna saapuu Tikkurilaan, josta siirrytään leirialueelle

18.30

Keittoruoka leirialueella

21.30

Iltapala leirialueella

KLO

LAUANTAI 9.7.2022

6.15

Oma alueen purku

7.00

Aamupala

8.00

Siirtyminen Tikkurilan juna-asemalle

8.41

Juna lähtee Tikkurilasta

12.29

Juna saapuu Kokkolaan

13.09

Juna saapuu Ylivieskaan

14.27

Juna saapuu Ouluun

15.31

Juna saapuu Kemiin

16.46

Juna saapuu Rovaniemelle

Muutokset ovat mahdollisia, juna-aikataulu varmistuu kevään aikana.

