ELDIS 22 Lägerbrev

Lägerchefernas hälsning
Vi vill hälsa er välkomna till årets coolaste brandkårsevenemang.
Vad häftigt, att vi trots coronapandemin kommer att kunna åka på det internationella Eldis 22 lägret i
juli tillsammans med 2500 andra brandkårister. Tyvärr blev inte lägerdeltagarna så många som vi hade
hoppats på, så därför har vi varit tvungna att anpassa lägerbudgeten. Våren 2022 har varit utmanande
ute i världen och har även påverkat en del av lägerplaneringen. Förändringarna i de ursprungliga
planerna är gjorda ur brandkårsungdomarnas synvinkel och vi har fått hjälp av våra erfarenhetsexpert
ungdomar.
Förutom finländare kommer det lägerdeltagare från Tyskland, Tjeckien, Österrike och Holland. Vi kan
med glädje konstatera att lägret väckt ett internationellt intresse och vi kommer att få många
utländska gäster till Eldis.
Vi är så glada över att du anmält dig till lägret och att du tror precis som vi, att det kommer att bli ett
strålande läger och en fin erfarenhet för alla brandkårsungdomar.
Ha det bra så syns vi i Malm i juli!
-

Samu och Sabina

Erfarenhetsexpert ungdomarnas hälsning
Erfarenhetsexpert ungdomarna Sami, Mimosa, Fiona, Enni och Pekka har fått vara med och planera
lägret. Vår huvudsakliga uppgift har varit att berätta vår åsikt i alla ärenden som berört ungdomarna
och representera brandkårsungdomarna inom lägerledningen. Ni kan gärna med låg tröskel komma
och fråga oss allting gällande lägret och även redan före lägret men speciellt då lägret inleds.
Ni hittar oss på lägrets sociala medier, så som TikTok, Instagram och SnapChat, som vi
rekommenderar att ni genast börjar följa. Vi säkerställer, att Eldis kommer att bli det allra bästa
lägret!
Vi syns på lägret!
-

Sami, Mimosa, Fiona, Enni och Pekka

Lägrets info
Vi har ett aktivt infogäng på lägret, som syns och hörs på hela lägerområdet. Även om flygfältet är
stort, så finns hjälpen alltid nära. Själva infopunkten hittar du mitt på lägerområdet.

Utbildning

På Eldis 22-läger organiseras utbildningen centralt efter tema i olika utbildningsområden, som vi kallar
temaparker. Temaparkerna har samlat professionella utbildare och nödvändig utrustning och
inspirerande utbildningsmiljöer byggs. Tanken är att garantera kvalitet och likvärdig utbildning för alla
ungdomar!
Ungdomarna går kurser som vanligt under lägerveckan. Lägret kommer att genomföra alla 21 kurser
som erbjudits och kommer att utbilda drygt 1 600 ungdomar om dagen. Svenskspråkiga
utbildningsgrupper bildas för nybörjar- och nivåkurserna samt för en grupphandledningskurs.
Utöver kvalitativ utbildning har unga rätt till den handledning de behöver! Syftet med ledarna på
kurserna är att främja de ungas lärande och stärka deras aktivitet och ansvar. Med rätt handledning
får unga människor hjälp och stöd att tillhöra gruppen och att vara medlem i den. Handledning spelar
en nyckelroll för att öka välbefinnandet och förebygga utanförskap.
Nivåtester enligt nationella riktlinjer hålls på lägret i slutet av nivåkurserna (Niku). Nivåprovet har en
skriftlig del och fyra praktiska delar. Provet mäter den samlade kunskapen och tillämpningen av de
kunskaper och färdigheter som lärts ut under kursen och i den egna brandkåren. Andra kurser
erbjuder en mängd praktiska slutövningar.
Utbildningsbranschen kommer att tillhandahålla ytterligare information via e-post till alla utbildare
och ledare under de kommande veckorna. Målet är att varje utbildare och ledare ska introduceras för
sin egen roll på distans redan innan lägret.
I frågor som rör kurserna kan du kontakta kursledarna direkt, vars e-postadresser är i formatet
förnamn.efternamn@eldis22.fi. Namnen på kursledarna finns på lägrets hemsida. När det gäller
kursdeltagare, utbildare och ledare ska eventuella utbytes- eller ändringsförfrågningar göras per epost till kurssekreterare Elina Saltio på elina.saltio@eldis22.fi.
Grupphandledarkurs (GHK):
GCK är nu GHK! Kursen genomförs som en flerformsutbildning med olika delmoment: distansarbete,
självstudier och förhandsuppgifter. Som läroplattform används e-läromiljön Priima. På lägret får
kursdeltagarna öva handledning i praktiken med yngre brandkårsungdomar. En separat
kursbekräftelse skickas per e-post till deltagaren och där finns noggrannare information om kursen!
Actionkurs:
På kursen behandlas överlevnad i naturen, vi vandrar i naturen, badar och utför uppgifter på land, i
vattnet och luften som våra duktiga ledare kommit på. Kursdeltagare behöver utrustning som är

lämplig för vandring. En separat kursbekräftelse skickas till kursdeltagarna via e-post där vidare
information om kursen kommer att hittas.
Programmet på Eldis 22
Lägrets första eftermiddag-kväll träffas vi i en Get Together-festival, där musik och programnummer
avlöser varandra. Festivalstämningen höjs av de olika små godis- och matstånd som finns på området.
Under kvällarna kan du utmana dig själv på höga höjder eller utmana din kompis i de lekfulla
tävlingarna och spelen. Om du hellre tar det lugnt hittar du lugnare aktiviteter i
cirkustältets vardagsrum där du även har möjlighet att träffa vuxna att prata med.
Under onsdagen tar vi emot besökare och då avgörs finska mästerskapet i pytsspruta och under
tisdagskvällen avgörs damernas FM-Iines.
Alla lägerdeltagare får en biljett till kollektivtrafiken, vilket möjliggör små utflykter i Helsingfors.
Lägrets egen resebyrå står för färdigt planerade och delvis ledda utflyktsalternativ.
På torsdag kväll förvandlas cirkustältet till ett stort disco, där ljud, ljus och stämning är i topp. Kom
som du är eller kom och piffa upp dej i vår studio.
Den sista lägerkvällen, fredagen, kör vi lägrets slutcirkus. Cirkuskonster, musiken och programmet är
på topp då cirkustältet erbjuder en stämningsfylld avslutning på lägret.

Lägrets säkerhets team informerar!
Coregons festivalarmband är det officiella lägerarmbandet, som kommer i olika färger. Armbandet
kan även användas vid betalning i lägrets kiosker.
Lägerområdet i sig själv är beläget runt korsningen av landningsbanorna. Tältområdet finns mitt emot
utbildningsområdet. Mellan tältområdet och utbildningsområdet finns själva evenemangsområdet där
lägrets jour; säkerhet, lägersjukhuset och lägerbrandkåren finns. Lägerområdet är i sin helhet
inhägnat och till och från lägerområdet går alla via övervakade portar.
Lägrets egna koronagrupp styr de åtgärder som behövs gällande pandemin. Vi följer de direktiv och
restriktioner som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och lägret förbinder sig att följa dem.
Aktuella restriktioner uppdateras regelbundet på lägrets sociala media och på lägret nätsidor, så det
gäller att följa dem aktivt!

Lägret är centrum för glädje och evenemang. Ibland är olyckan framme och då är det bra att ha
förberett sig. Lägret har ingen försäkring för deltagarna, så här gäller det att ha en egen försäkring
eller brandkårens försäkring för eventuella olyckor.
Avlägsning från lägret
Observera att en minderårig lägerdeltagare endast kan lämna lägerområdet tillsammans med en
vuxen ledare.
Underhållet
Lägrets underhåll ansvarar för många olika ärenden, bland dem lägrets vattenservice och el. Då dessa
byggs behövs många hjälpande händer. Till det så kallade bygglägret välkomnas alla oberoende av
ålder eller kön, det enda kravet är minst 18 års ålder.
Bygglägret startar på onsdagen den 29.6.2022, då förbereds lägerområdet till lägerskick.
Rivningslägret börjar genast efter lägeravslutningen på lördagen den 9.7.2022 och avslutas den
12.7.2022. Under rivningslägret rivs allt som har byggts inför lägret. Målsättningen är att Malms
flygfält är i samma skick som det var före lägret.
För de som anländer till bygg- och rivningslägret reserveras möjlighet till inkvartering och måltider. Du
kan delta trots att du inte skulle ha möjlighet att delta på själva lägret. Bygg- och rivningslägret är
avgiftsfria, men du behöver anmäla dig så att vi kan reservera tillräckligt med mat.
Vi kommer att placera ut flera punkter för dricksvatten och handtvätt på lägerområdet. Punkterna för
dricksvatten märks tydligt och där kan du även fylla din egen dricksflaska och tvätta tänderna under
lägerveckan.
Under veckan kan du duscha i varmt vatten i duschcontainerna. Från lägerområdet är det ca 500 m till
duschen. Det finns skilda duschar för pojkar, flickor och övriga kön. I år finns det inte sim- eller
bastumöjlighet på lägerområdet. På lägerområdet finns det inte vattentoaletter, alla toaletter är så
kallade BajaMajan.
Underhållet ansvarar också över avfallshanteringen. Visst hjälper du till med att föra skräpen till
soporna? Det är viktigt att alla tält samt hela tältområdet hålls i snyggt skick, då hålls både eget och
kompisen humör på topp under hela veckan.
Att röra sig med fordon under lägret
Förflyttning från en plats till en annan på lägerområdet sker till fots. Endast vuxen personal får
använda en cykel eller icke-motoriserat fordon för att resa runt lägret.

Husvagnsområdet
Husvagnsplatser utan el kan hyras för 30€/vecka och en plats med el kostar 50€/vecka.
Husvagnsplatsens hyra betalas i lägrets kantin. Förutom hyran för husvagnsplatsen betalas
lägeravgiften 170€/deltagare. På husvagnsområdet finns inte möjlighet till vattenanslutning eller
tömning av septitanken. På området finns en dricksvattenpunkt och BajaMajor. Husvagnsområdet är
en del av lägerområdet, där lägrets regler och deltagarvillkor tillämpas.
Köket
Lägermaten förverkligas genom samarbete mellan flera närproducenter. Våra samarbetspartners är
bl.a Kokkikartano, Saarioinen, Atria, Vaasan leipomo och Kimmon vihannes.
På lägret erbjuds morgonmål, lunch, kvällsmål och kvällsbit. Utdelningen av mat sker i flera olika
numrerade linjer. Efter att du fått ditt eget nummer kommer du att använda samma linje hela lägret.
Tanken är att på detta sätt kunna beakta de olika åldersgrupperna.
Alla lägerdeltagare behöver egna kärl. Kärlet bör vara stadigt, djupt, hållbart och av plast eller emalj.
Muggen behöver vara utrustad med ett öra, så att det är säkrare att hälla t.ex. varma drycker i den.
Alla diskar sina kärl efter måltiderna vid disklinjen. Kom ihåg att ta en handduk för kärlen så du kan
torka dem efter disken.
Ni har väl kommit ihåg att anmäla alla specialdieter?
Om det uppstår frågor så kontakta gärna vice kökschef: Tove, tove.damen-wikholm@eldis22.fi
Kantinen
Lägrets kantin Café Kipinä är öppen varje dag kl. 6.30-22.00, kiosken i containern är öppen kl. 07.00 –
21.00 och glassvagnen kl. 07.00-21.00. Allt du behöver under lägret finner du från kantinens
sortiment och munkarna kommer inte att ta slut!
Vi önskar att du i första hand använder lägerarmbandets betalfunktion eller bankkort.

Kansliet
Lägerkansliet betjänar lägerdeltagarna redan innan lägret, t.ex. med registreringar, tältförfrågningar,
fakturering med mera. Till lägerkansliets uppgifter ingår även att ordna ankomst till lägret tillsammans
med säkerhets teamet, informationsservice under lägret och t.ex. lägerintyg. Under lägret kommer

personalbanken som verkar i anslutning till kontoret dela upp arbetsuppgifterna i olika branscher
efter behov.
Frågor som ställs till kansliet kan skickas till toimisto@eldis22.fi
Det är möjligt att överlåta deltagandet i lägret till en annan medlem i brandkåren fram till den 31 maj
2022.

Kommunikation
Under Eldis 22-lägret tas foton och videosnuttar för framtida marknadsföring av läger och
brandkårsungdomsverksamhet, som används bland annat på lägrets sociala mediekanaler och
webbplats. Brandkårens ungdomsverksamhet dokumenteras så mångsidig, genuint och
verksamhetsnära som möjligt. Personerna på bilderna lyfts alltid fram i positiva sammanhang.
Bilder och filmer används av Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, Helsingin Pelastusliitto
och Uudenmaan Pelastusliitto. Bilder kan lagras i ovanstående föreningars bildarkiv.
På Eldis-lägret används även digital kommunikation, dessutom produceras olika aktiviteter och
program mobilt. Tanken med den digitala servicen och programmen är att liva upp lägret. Det är inte
ett måste att använda mobiltelefon på lägret, men vi förstår, att nästan alla lägerdeltagare bär en
sådan med sig. Observera dock att lägret inte ersätter eventuella skador på mobilen, så var varsam.
På lägret finns oövervakade laddningsstationer och vi rekommenderar också att ta med egen
powerbank.
Häng med och följ våra sociala medier! Du hittar oss på Instagram, Facebook, TikTok, Twitter och
Youtube @palokuntaleirit !

Tolkarna
Lägrets internationella språk är engelska. Om du behöver hjälp med finska, svenska, engelska, tyska,
tjeckiska eller holländska, så hittar du tolkarnas kontaktuppgifter vid alla kansli och vid kantinen.

Trygga vuxna på lägret
För första gången i år kommer det även att finnas särskilt utsedda trygga vuxna på lägret. Deras roll är
att i förtroende ge råd, stödja och hjälpa lägerdeltagare i en mängd olika situationer som involverar
mobbning, trakasserier eller diskriminering. De trygga vuxna är närvarande och tillgängliga under hela
lägret. Ryck dem i ärmen eller kontakta dem per telefon. Telefonnumret till dessa vuxna kommer att
publiceras på lägret.
Arbetsbeskrivningen och namnet på de trygga vuxna har diskuterats och bearbetats tillsammans med
bl.a. scouterna som haft liknande verksamhet under en längre tid.

Eldis 22 shopen påminner
Nu lönar det sig att handla i lägrets nätbutik! Försäkra dig om att du få just den collegen i rätt storlek
som du drömt om.
Från shopen kan du också köpa lägrets survival-kit med dircksflaska, huvudbonad, ryggsäck och
bestick. Köp dina egna: https://kauppa.eldis22.fi

