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Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton (LSPeL) ison leirin (liiton leiri) rakentuminen 

hallinnollisesti 
 

LSPeL järjestää vuosittain yhden liiton alueen yhteisen leirin. Pois lukien ne vuodet, jolloin järjestetään 

valtakunnallinen suurleiri, yleensä neljän vuoden välein. Liiton toiminta-alueet järjestävät lisäksi omia 

pienempiä alueleirejä. Liiton leirin järjestelyvuoro vaihtuu vuosittain toiminta-alueiden kesken 

ennalta määrätyn järjestelyrytmin mukaisesti. Käytännössä toiminta-alue saa liiton leirin 

järjestelyvuoron noin 10 vuoden välein. 

 

 

Toiminnallinen ja taloudellinen vastuu 

 

-  Toiminnallisen ja taloudellisen vastuun liiton leiristä kantaa Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry. 

Menettelytavat leiripaikan valinnasta  

 

1. Toiminta-alueen palokunnat (liiton jäsenpalokunta) tekevät halutessaan päätöksen esittää 

leiripaikkaa oman palokunnan alueellaan. Tätä ennen tietty on voitu tehdä taustakyselyitä 

esimerkiksi oman kunnan/kaupungin suuntaan alueista yms. Tämä vaihe on tärkeä, sillä 

paikallisen palokunnan pitää olla myötämielinen ja talkoohenkinen onnistuneen leirin 

takaamiseksi. 

 

2. Toiminta-alueen nuorisotyö käsittelee palokuntien esityksiä leiripaikasta ja ajankohdasta 

alueen nuorisotyönohjaajan johdolla ja tekee siitä esityksen aluetoimikunnalle. 

 

3. Aluetoimikunta käsittelee esitykset ja vie oman päätösesityksen toiminta-alueen 

syyskokoukselle vahvistettavaksi. 

 

4. Alueen puheenjohtaja tai alueen nuorisotyönohjaaja tuo alueen esityksen LSPeL:n 

nuorisotyövaliokunnalle, joka päättää leiripaikan ja ajankohdan. 

 

5. Mikäli alueen syyskokous ei jostain syystä käsittele asiaa, voi esityksen tehdä 

leirijärjestelyvuorossa olevan toiminta-alueen aluetoimikunta. Tai sen estyessä, alueen 

nuorisotyöryhmä voi tehdä esityksen liiton leiripaikasta ja ajankohdasta LSPeL:n 

nuorisotyövaliokunnalle. Liiton nuorisotyövaliokunta viimekädessä päättää leirin pitopaikan 

palokunnan esityksen perusteella, mikäli toiminta-alueelta ei saada virallista esitystä. 

 

6. Päätöksentekoaikataulu on mielellään jo kaksi vuotta ennen leirivuotta alueen 

syyskokouksessa, kuitenkin viimeistään edeltävän vuoden syyskokouksessa. Esimerkiksi jos 

toiminta-alueelle on merkitty leirijärjestelyvuoro 2020, olisi hyvä, jos toiminta-alueen 

syyskokous olisi käsitellyt asian 2018 vuosikokouksessaan. Kuitenkin viimeistään 2019 

syyskokouksessa, koska leirijärjestelyt tulee saada aluilleen jo hyvissä ajoin.  

Nuorisotyövaliokunta päättää leiripaikasta viimeistään edeltävän vuoden viimeisessä 

kokouksessaan.  
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Menettelytavat leirityöryhmän valinnasta 

 

- LSPeL nuorisotyövaliokunta päättää järjestettävälle leirille leirityöryhmän, jonka vastuulla on 

kulloisenkin vuoden leirijärjestelyt 

- nuorisotyövaliokunta nimeää leirityöryhmän toimialapäälliköt, leirinjohtajan sekä 

varajohtajan 

- LSPeL:n hallitus nimeää hallituksen edustajan leirityöryhmään 

- Paikallinen palokunta nimeää edustajansa leirityöryhmään (1+vara) 

- Liiton toiminta-alue nimeää alueen edustajan leirityöryhmään (leirin järjestävä toiminta-

alue) 

- Leirityöryhmä kutsuu leiri-isännän 

- Liiton järjestöpäällikkö toimii leirityöryhmän sihteerinä ja leirijärjestelyiden vastaavana 

toimihenkilönä 

Taloudellinen päätöksenteko 

 

- Leiritoiminnassa noudatetaan LSPeL:n taloussääntöä 

- Leirityöryhmä laatii leirille taloussuunnitelman/kuluarvion ja päättää sen perusteella 

leirimaksun suuruudesta 

- Leirin toimialapäälliköt laativat toimialakohtaisen budjettinsa leirille, josta taloussuunnitelma 

muodostuu. 

- LSPeL hallitus hyväksyy leirin budjetin ja toimialakohtaiset hankintavaltuudet budjettien 

mukaan.  

- Liiton järjestöpäällikkö seuraa ja valvoo leiriin liittyviä hankintoja, käsittelee kaikki leiriin 

liittyvät laskut eteenpäin maksuun. Avustaa toimialapäällikköjä hankintoja tehtäessä. Tekee 

leiriin liittyviä hankintoja. Myös muut LSPeL toimihenkilöt voivat tehdä leiriin liittyviä 

hankintoja.  

 

 

 

Laatinut: 

Anssi Lamminen 

järjestöpäällikkö 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry 

 


