LOIMU 2019 –palokuntanuorisoleiri, Jämijärvi 30.6.-5.7.2019
Tässä kirjeessä:







Ohjeet jälki-ilmoittautumiseen
Tiedote leirimaksuista
Ohjeet palokunnan kaluston (teltat yms.) ilmoittamisesta
Leirimerkkien haku
Kuljetuskalustotukipyyntö

Ilmoittautuminen päättyi 31.3. ja 1.4. käynnistyi jälki-ilmoittautuminen HAKA:ssa erillisellä tapahtumaotsikolla (24.6. asti) (huomioi leirimaksut leirikirje 1). Kaikki henkilömuutokset/peruutukset (31.3.)
jälkeen sähköpostilla osoitteeseen leiri@lspel.fi, ja kaikki henkilölisäykset HAKA:n kautta.
Osastolistat ja leirimaksut, lähetetään palokuntiin kesäkuun alussa. Listoista näkyy nuorten kurssit ja
aikuisten tehtävät leirillä. Lasku lähetetään palokuntiin toukokuun lopun ilmoittautumisten mukaan
(sis. jälki-ilmoittautumiset hakasta tuohon 31.5. mennessä.).
PALOKUNTA LEIRILLE -verkkolomakkeen täyttö 31.5. mennessä.
Lspel.fi/leiri -sivustolle on avattu verkkolomake, joka jokaisen leirille tulevan palokunnan tulee
käydä täyttämässä. Lomakkeelle kerätään tiedot palokunnalta leirille tulevasta kalustosta (teltat,
vaunut, miehistöautot etc.) Myös leirimerkkien tilaukset ja muu leiriin liittyvä lisäinfo ilmoitetaan
kyseisellä lomakkeella. TÄSTÄ lomakesivulle

Muistithan Leiriläisen henkilökorttikopio liite –tiedostona osoitteeseen leiri@lspel.fi mikäli: terveys,
ruoka-aine yms. tietoja sekä lastenhoitotarve. Erikseen haettavien kurssien (NOK, RJK, STK, VP)
kurssilaisten henkilökortit myös liitetiedostona osoitteeseen leiri@lspel.fi
Sammutustyökurssi: Leirillä järjestettävän 16-17 -vuotiaiden sammutustyökurssin etukäteisviikonloppu
järjestetään Euran paloasemalla 15.-16.6.2019 Kurssille valituille ja heidän osastojensa
vastuuhenkilöille lähetetään tarkempaa infoa tapahtumasta sähköpostitse. Kaikkien kurssille
valittujen on osallistuttava myös ko. viikonlopun koulutukseen leiriviikon lisäksi.
Rippikoulu, NOK-kurssi ja STK alkavat jo perjantaina 28.6.2019 klo 12
Muistutus: TAKU-4 ja STK-kurssilaiset tarvitsevat leirille täydellisen sammutusasun eli palopuku, kypärä, kypärän alushuppu, palokäsineet ja -jalkineet. Jos palokunnalla on ongelmia varusteiden
järjestämisessä – olethan yhteydessä leirin koulutuspäällikköön 30.5. mennessä.
helijar@hotmail.com.
Kouluttajien vaatetus
 Oppitunneilla palokuntapuku tai asema-asu
 Harjoitustunneilla sammutushaalarit tai asema-asu (aiheesta riippuen)
hygieniapassi: Leirillä on mahdollisuus suorittaa hygieniapassikoe tiistaina 2.7.2019. testi klo 17. Passin
hinta on n. 30 €/hlö. Etukäteismateriaali on luettavissa osoitteesta www.lupakokata.fi.
Valmistautumien kokeeseen itsenäisesti Kokoontuminen leirin kanttiinissa klo 16.45.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tiina Lehtoselta: matti22@dnainternet.net

Palokunnan kuljetuskalustoa leiriviikoksi käyttöön? Onko palokuntasi mahdollista lainata
miehistöajoneuvoa ja/tai peräkärryä nuorisoleirin käyttöön? Palokunta saa toki käyttää omaa
autoansa leiriviikolla, kunhan aikatauluista yhdessä sovitaan. Auton vastuukysymyksistä
huolehditaan LSPeL:n ja lainaavan VPK:n kesken ajoneuvokohtaisesti. Polttoaineet korvataan
tarvittaessa. Kiitos jo etukäteen avusta.
Ilmoitukset kalustosta: PALOKUNTA LEIRILILLE -LOMAKKEELLE lspel.fi verkkosivuilla muiden lisätietojen
ohessa. Kysymyksiin vastaa Heli Järvelä, LOIMU 2019 -leirin koulutuspäällikkö helijar@hotmail.com
puh: 040 7090297
Rakennus ja purkuleiri Leirin rakentaminen aloitetaan perjantaina 28.6. Rakentamiseen ja
purkamiseen tarvitaan aina apukäsiä. Pienikin apu on suuri. Lisäinfoa Leirikirje 3:ssa kesäkuussa.
Leiripäivähoito NAPPULA tiedottaa: Kaikista pienimpiä leiriläisiä varten ohjelman alaisuudessa toimii leirin
päivähoito, NAPPULA, joka on avoinna joustavasti huolehtien lasten hoidosta vanhempien työvuorojen aikana.
Leiripäivähoidossa tarvitaan lastenhoitajia lasten perushoivasta huolehtimiseksi huomattavasti enemmän kuin
esimerkiksi koulutuksessa tai virallisessa päiväkodissa. Päivähoidon työntekijöillä on hyvä olla kokemusta
lastenhoidosta ja päivähoidon toiminnasta.
Päivähoitoon ilmoittautuneet aikuiset: ota erikseen yhteyttä vielä Marikaan. Saat täytettäväksi vielä erillisen
lomakkeen ja ohjeet lyhyestä haastattelusta.
Tänä vuonna leiripäivähoidossa Turun Diakonia-ammattikorkeakoulun 3. vuoden puhevammatulkki -opiskelijat
toteuttavat projektiopinnoissaan kuvitettuja päiväjärjestyksiä ja kuvallisia toimintaohjeita Nappulan käyttöön.
Opiskelijoista leirillä on mukana Anne-Mari Heiskala. Hän on käytettävissä päivähoidossa, jos lapsella on
tarvetta saada tukea kommunikaatioon esim. tukiviittomin tai kuvakommunikaation keinoin.
Lisätietoja päivähoidon vastaavalta Marika Metsä-Tokilalta p. 050 4054285, marika.metsatokila@gmail.com,
varavastaavalta Tiina Lehtoselta p. 0440 991668, matti22@dnainternet.net tai Anne-Mari Heiskala p. 0400
726144, anne-mari.heiskala@pihlavanvpk.fi

LEIRIAAPINEN ja LEIRIKIRJE 3 lähetetään palokuntiin kesäkuun alun postituksessa osastolistojen ja
leirimaksujen kanssa. Siinä lisätietoa mm. saapumisaikatauluista, rakennus- ja purkuleirille
ilmoittautumisesta yms.
Toimialakohtaista tai muuten leiriin liittyvää kysyttävää?
Alla leirityöryhmän toimialapäälliköiden yhteystiedot:
leirinjohtaja
varajohtaja
ohjelmapäällikkö
ruokapalvelupäällikkö
huoltopäällikkö
turvapäällikkö
koulutuspäällikkö
tiedotuspäällikkö
kanttiinipäällikkö
järjestöpäällikkö

Mikko Rauhanen
Esko Lehtonen
Marko Karonen
Teija Nieminen
Aki Äärelä
Jani Manninen
Heli Järvelä
Juuso Virta
Minna Jäntere
Anssi Lamminen

Ystävällisin terveisin
Leirityöryhmä 2019

Maarian VPK
Karjalan VPK
Säkylän VPK
Kuusjoen VPK
Rauman VPK
Nousiaisten VPK
Paimion VPK
Turun VPK
Vahdon VPK
LSPeL

045 131 6003
040 052 7525
044 956 0614
040 595 2941
040 043 3771
040 540 9893
040 709 0297
044 099 4549
045 266 5151
044 541 0220

