Lappeenrannan Vapaaehtoinen Palokunta ry.
Yöharjoitus 8.-9.10.2016

Tervehdys nuori ja huoltajat!
Nuoriso-osastolaisten yöharjoitus kolkuttelee taas ovea. Kyseessä on perinteinen alueen
sopimuspalokuntien nuoriso-osastojen yhteisharjoitus, jonka aikana nuoret lähtevät
”oikeisiin” hälytystehtäviin ympäri kaupunkia. Tapahtuma kestää 24 tuntia, kuten oikean
palomiehenkin työvuoro. Näin nuoret pääsevät hyödyntämään opittuja taitoja sekä
tutustumaan muihin palokuntalaisiin.
Tänä vuonna harjoitus järjestetään 8.-9.10. Harjoituksen toiminta-aika on kello 12-12. Tosin
asemalla on oltava hieman etukäteen eli saapuminen asemalle kello 10.30-11.00 ja kotiin
pääsee sunnuntaina 13-13.30 maissa.
Ilmoittauduthan tällä lomakkeella 28.9.2016 mennessä! Kaikki alle 18-vuotiaat
ilmoittautuvat lomakkeella.
Terveisin,
Joona Kemppi
nuoriso-osastonjohtaja
p. 044 976 2041 tai joona.kemppi@pp2.inet.fi

Nuoren nimi:

_________________________________________
osallistuu nuorten yöharjoitukseen 2016.

Allergiat, lääkitys, muuta huomioitavaa:

Huoltajan allekirjoitus: _________________________________________
Palauta lomakkeen alaosa 28.9.2016 mennessä kouluttajalle tai VPK:n
postilaatikkoon.
Osoite
Kauppakatu 66
53100 Lappeenranta
lappeenranta@vpk.ekpelastuslaitos.fi
050-4349 915, www.lprvpk.fi

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja
Palokunnan päällikkö
Rahastonhoitaja
Sihteeri

Tero Forsman
Pasi Hirvonen
Eeva-Liisa Korttinen
Atte Pihkala

040 700 7632
040 040 4329
040 775 6704
045 651 9336

Lappeenrannan Vapaaehtoinen Palokunta ry.
Yöharjoitus 8.-9.10.2016

Olet ilmoittautunut VPK nuorten ”24h” kestävään yöharjoitukseen! TERVETULOA! J Tässä
vielä muistilista huomioitavista asioista sekä tavaroista mitkä tulee varata mukaan.
•
•
•
•
•
•

Harjoitus alkaa lauantaina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 12.00. Joten olethan
lauantaina asemalla klo 10.30-11. Kotiin pääsee n. klo 13-13.30 jälkeen, kun paikat
on siivottu ja kalusto huollettu.
Palokunnan naisosasto tekee meille herkullista ruokaa. Olethan ilmoittanut
mahdolliset ruoka-aineallergiasi? Et siis tarvitse omaa evästä juurikaan mukaan.
Omia herkkuja saa tuoda KOHTUUDELLA! ENERGIAJUOMAT ovat kiellettyjä!
Ohjelmassa on päivystystä, koulutusta ja muuta mukavaa ohjelmaa! J J
Puhelimet yms. elektroniikat, voit jättää huoletta kotiin (kännykät vähintään
asemalle). Palokunta ei vastaa rikkoutuneista tai hävinneistä laitteista. Tarvittaessa
kouluttajille/paloasemalle voi soittaa mikäli tulee kysyttävää! Puhelinnumerot alla J
”Hälytyksiä” voi tulla myös yöaikaan

Mukaan tarvitset:
• Kumisaappaat, jos niitä ei ole asemalla
• Lämmintä vaatetta sekä vaihtovaatetta (sään mukaisesti)
• Hygienia-, saunomis- ja peseytymisvälineet
• Makuupussi ja makuualusta, tyyny mieltymysten mukaan
• Henkilökohtaiset lääkkeet (+ohjeistus, jos käytössä on sellaisia lääkkeitä, jotka saatat
tarvita akuutissa sairaskohtauksessa yms. ventiloitavat astmalääkkeet jne.)
• Herkkuja kohtuudella
•

ILOISTA MIELTÄ JA REIPASTA ASENNETTA! J

Mikäli sinulle tai vanhemmillesi tulee kysyttävää, niin kouluttajilta saa lisätietoja vastaamme kysymyksiin mielellämme! J Nuori voi myös kysyä lisätietoja VPK nuorten
WhatsApp ryhmässä.
TERVETULOA!
Terveisin,
Joona Kemppi
nuoriso-osastonjohtaja
p. 044 976 2041 tai joona.kemppi@pp2.inet.fi
Lappeenrannan VPK (asema p. 050 434 9915) lappeenranta@vpk.ekpelastuslaitos.fi
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