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HUOMIO HUOMIO! 
 

POLTE 2021 -palokuntanuorten leiri järjestetään 4.-9.7.2021. 
Leiripaikkakuntana on Koski Tl, Auranmaan toiminta-alueella. 
Tulevan kesän leiri on 74. LSPeL:n palokuntanuorisoleiri.  
 
Tällä hetkellä COVID-19 tilanne näyttää tylsältä, mutta 
olemme toiveikkaita ja leirin suunnittelu on aloitettu.  
 
Leiri on palokuntanuorten vuoden kohokohta ja tärkeä osa 
harrastustoimintaa. Tavoitteena on tehdä leiristä nuorille 
ikimuistoinen elämys. Siihen tarvitaan jokaisen leirillä olevan 
aikuisen apua.   
 

 
LEIRIMAKSUT 2021 

• Leirimaksu    95 €/hlö, 3 päivää tai enemmän 
• 3-7 vuotiaat lapset   50 €/hlö, 3 päivää tai enemmän 
• 31.3. jälkeen ilmoittautuneet aikuiset  120 €/hlö 
• 15.6. jälkeen ilmoittautuneet   150 €/hlö 
• 1-2 päivää leirillä:   15 €/hlö/pvä  
• Rippikoulumaksu   40 €/hlö, laskutetaan riparilaisen palokunnalta  
• Muutaman tunnin apu    0 € 
• Asuntovaunu-maksu -   Ilmoitetaan keväämmällä 
• Leirimaksu sisältää leiripaidan, muonituksen, koulutuksen ja muun leiriohjelman. 
 

Peruutusmaksut:  
• ennen kesäkuuta:     25 €  
• Kesä-heinäkuussa:     50 €  
• Leirimaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan ja/tai nuoren saadessa kesätöitä 

(todistus työnantajalta)  
 

Leirimaksut laskutetaan ennakkoon: 31.5. tilanteen mukaan lähetetään laskut palokuntiin, ja 
korjauslaskutus suoritetaan leirin jälkeen.    

 
LEIRIMUKI 

(200 kpl erä) myynnissä kanttiinissa, leirin logolla hintaan 10 €/kpl. Ennakkovaraus leiri@lspel.fi  20.5. mennessä. 

 

 
LEIRITYÖRYHMÄ 2021 
 
Leirinjohtaja: M ikko Rauhanen, Maarian VPK Leirin varajohtaja: Esko Lehtonen, Karjalan VPK 
 
Koulutuspäällikkö: Heli J ärvelä, Paimion VPK Turvapäällikkö: Jani Manninen, Nousiaisten VPK 
Huoltopäällikkö: Aki Äärelä, Rauman VPK   Kanttiinipäällikkö: M inna J äntere, Turun VPK 
Viestintäpäällikkö: Juuso Virta, Rauman VPK  Ohjelmapäällikkö: J enni Aronen, Porin VPK 
Ruokahuoltopäällikkö: Teija Ståhlberg, Kuusjoen VPK 
 
Paikallisen palokunnan edustajat: Mika Pettersson &  Kosti Peltola, Koski Tl VPK 
LSPeL hallitus: Kalle Lehtonen, Rantakulman VPK Työryhmän sihteeri: Anssi Lamminen, LSPeL 
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s.1  Leirimaksut ja leirityöryhmä  
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s.6 Leiriläisen henkilökortti 
s.7 Pikaohje 
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NUORET OIKEILLE KURSSEILLE 
 
Leirillä on valittavana monenlaista koulutusta. Tarkista kurssien 
pääsyvaatimukset alla olevasta listasta. Lisätietoja koulutuspäälliköltä: 
Heli Järvelä, helijar@hotmail.com  puh. 040 709 0297 
 
Nuorten kurssit leirillä 

• Lastenhoito, 3 – 6 vuotiaille järjestetään leirin toimesta jälleen hoitopaikka (ei leirikurssi) 
• Alkukurssi 1 (Aku 1) ikäraja 7 - 8 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2013–2014 syntyneet. 
• Alkukurssi 2 (Aku 2) ikäraja 9 - 10 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2011–2012 syntyneet. 
• Tasokurssi 1 (Taku 1) ikäraja 11 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2010 tai aiemmin syntyneet.  

Lisäksi tulee opintokirjasta löytyä merkintä Aku2-kurssin tai NM K:n suorittamisesta tai 
palokuntaan perehdyttämisestä.  

• Tasokurssi 2 (Taku 2) ikäraja 12 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2009 tai aiemmin syntyneet 
 Lisäksi pitää olla Taku 1 suoritettuna. 

• Tiiviskurssi (Tiku) ikäraja 13 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2008 tai aiemmin syntyneet.    
 Lisäksi pitää olla omaksuttuna nuorisomerkkikurssin taidot. 
 Kurssin sisältönä on tasokurssien 1 ja 2 sisältö. 

• Tasokurssi 3 (Taku 3) ikäraja 13 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2008 tai aiemmin syntyneet. 
 Lisäksi pitää olla Taku 2 tai Tiku suoritettuna. 

• Tasokurssi 4 (Taku 4) ikäraja 14 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2007 tai aiemmin syntyneet. 
 Lisäksi pitää olla Taku 3 suoritettuna.  

• Ryhmänjohtajakurssi ikäraja 15 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2006 tai aiemmin syntyneet.   
   Lisäksi pitää olla suoritettuna joko Taku 4 tai kaksi jatkokurssia 

• Nuoriso-osaston kouluttajakurssi (NOK), ikäraja 17 vuotta (v. 2004 tai aiemmin syntyneet) TAI RJK -
kurssi suoritettuna. Kurssi alkaa pe 2.7.2021 klo 12:00 

• Konemieskurssi (Kone) ikäraja 15–17 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2006 tai aiemmin syntyneet. 
• Vesipelastuskurssi (VP) ikäraja 15 – 17 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2006 tai aiemmin syntyneet. 

Kurssin alussa järjestetään uintitesti (200m), joka on karsiva. Kurssilaisten määrä on rajoitettu.  
• Ensiavun jatkokurssi (EAJ) ikäraja 15 – 17 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2006 tai aiemmin 

syntyneet. Kurssilaisten määrä on rajoitettu 
• Turvallisuusviestinnän kurssi (TV) ikäraja 15 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2006 tai aiemmin 

syntyneet. Lisätietoja seuraavalla sivulla. Kurssi toteutuu, jos osallistujia on riittävästi.  
• ACTION-kurssi (ACT) ikäraja 15 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2006 tai aiemmin syntyneet.  

 Lisätietoja seuraavalla sivulla. Kurssilaisten määrä on rajoitettu.  
• Toimihenkilökurssi (THLÖ), ensisijaisesti 17 – 18 vuotiaille. ks lisätietoja seuraavalta sivulta.   

 Kurssilaisten määrä on rajoitettu  
• Pelastustoiminnan peruskurssi (STK) ikäraja 16–17 vuotta. Kurssille voi hakeutua, mikäli on täyttänyt 

16 vuotta ennen leirin alkua. Katso tarkemmat tiedot alempaa. Kurssi alkaa pe 2.7.2021 klo 12:00 
• Rippikoulu: etukäteen hyväksytyt, leiriosuus alkaa perjantaina 2.7.2021 klo 12:00 

 

  

Pääsääntöisesti kaikki 15–17 v. nuoret käyvät leirillä kursseja, joita eivät ole aiemmin käyneet. 
Toimihenkilöksi voi hakeutua 18 vuotta täytettyään tai nuoriso-osaston kouluttajakurssin käytyään.  
Lisäksi voidaan tehdä muita poikkeuksia koulutuspäällikön erillisellä luvalla. 
Erilliset hakemukset voi osoittaa yllä olevaan koulutuspäällikön s-postiin ja kopiona leiri@lspel.fi   
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Turvallisuusviestinnän kurssi 
Palokunta viestii jatkuvasti ympärilleen turvallisuudesta, halusi tai ei. Kaikessa toiminnassamme 
annamme ympärillemme viestiä. Ennaltaehkäisevässä työssä ihmisten valistaminen ja opettaminen 
on ensisijaisen tärkeää. Siksi viestintä on yksi palokunnan tärkeä toimintamuoto. 
 
TUVI -kurssilla käsitellään turvallisuusviestintää eri näkökulmista: 
- sosiaalisen median viestintä 
- kampanjat 
- tilaisuuksien järjestäminen 
- erilaista viestiä erilaisille kohderyhmille 
- millaiset ovat palokunnan ulkoisesta viestinnästä vastaavan henkilön tehtävät 
 
Kurssilla jaetaan ideoita, kehitellään uutta sekä toteutetaan turvallisuusviestintätapahtumia aidossa 
ympäristössä erilaisille kohderyhmille. Kurssi on tarkoitettu kaikille yli 16-vuotiaille. Varusteina 
kurssilla asema-asu ja/tai palokuntapuku sekä sammutusvarustus.   

 
Toimihenkilökurssi  

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 17 – 18 vuotiaille leiriläisille, jotka eivät ole vielä aiemmin toimineet 
toimihenkilötehtävissä ” isoilla leireillä” . M ikäli kurssilla on tilaa, myös varttuneemmat ensikertalaiset 
voivat osallistua. Kurssilla tutustutaan leirin eri toimialojen tehtäviin ja pyritään käytännön 
harjoittelujen kautta helpottamaan omaa valintaa tuleville leireille. Kurssin sisältö ei rajaudu 
yleisohjelmassa määriteltyihin koulutusaikoihin, vaan aikataulut ovat joustavia leiriviikon aikana ja 
tarkentuvat kurssin alkaessa. Kurssilaisten määrä on rajoitettu.  
Kurssinjohtajana toimii Kirsi Peltonen, kirsipeltonen83@gmail.com / 044 270 4527 
 

”Äksön”-kurssi  
 
Tänä vuonna kurssin teemana on esitellä yksinkertaisten koneiden teoriaa ja käyttöä. Yksinkertaisia 
koneita ovat mm. vipu, väkipyörä, kiila jne. 
Teoriapuolella tavoitteena on sisäistää yksinkertaisiin koneisiin liittyviä nyrkkisääntöjä. Käytännön 
harjoitteissa opetellaan soveltamaan yksinkertaisia koneita työsuorituksissa. Työsuoritukset liittyvät 
luultavasti palokuntatoimintaan tai sitten ihan johonkin muuhun :)  
   
Kurssin sisältöön kuuluu lisäksi teemoja retkeilyn saralta.  
 
Jos tulee kauhia ryntäys, niin silloin kurssilaisten määrää joudutaan hieman  
rajoittamaan.  
 
Kurssille kaivataan myös kouluttajia.  
 
Kurssinjohtajana toimii Erkki Tuominen, p. 044 576 0601 tai erkki.tuominen@maarianvpk.fi 
  

 
  

mailto:kirsipeltonen83@gmail.com/044
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WANTED - TUTKI LEIRIÄ ERI KANTILTA 
 
TAKU-3 ETSII ENSIAPU-OSAAJIA 

Erityisosaamista ja mielenkiintoa kaivataan!  Tasokurssi 3 hakee joukkoonsa ensiavun taitajia. Kurssin 
ohjelmaan kuuluu perusselvityksen lisäksi paljon ensiapua, joten kouluttajilla on hyvä olla 
ajantasaista tietoa siitä. Ei vaadita lääkärintaitoja, vaan innokasta perustietojen hallitsemista. Osoita 
kiinnostuksesi ja ilmoittaudu kurssille, voit myös laittaa viestiä kiinnostuksestasi koulutuspäällikölle, 
helijar@hotmail.com.    

 
VARAMIESPALVELU 

Viime vuosina on leireillä harjoiteltu toimialojen välistä yhteistyötä suuremmassa mittakaavassa. 
Jokainen toimiala ilmoittaa etukäteen tarpeet lyhytaikaisia lisämiehityksiä vaativiin toimintoihin ja 
muut toimialat antavat apuaan esim. koulutuksessa, ruokajakelussa, liikenteenohjauksessa jne. Tätä 
toimintamallia tullaan jatkamaan tänäkin vuonna ja jokainen toimialapäällikkö on sitoutunut asiaa 
edistämään.  

 
Jos kuitenkin haluat leiriviikkoosi entistä enemmän monipuolisuutta, etkä halua toimia vain tietyllä 
toimialalla, niin valitse henkilökortista/HAKAsta kohta VARAMIESPALVELU. Näin pääset mukaan 
mielenkiintoiseen porukkaan, joka auttaa siellä, missä apua milloinkin tarvitaan leirin aikana. 
Työnkuva muokkautuu toimialatarpeiden ja leiripäivien mukaan. 
 

 
YLEIS- / LISÄINFOA 
 

 
Erikoisruokavaliot 
 

KAIKKI ruoka on laktoositonta, eli sen vuoksi ei tarvitse erikoisruokavalioilmoituksia lähettää. 
KAIKISTA muista erikoisruokavalioista tarvitaan terveydenhuollon todistus, eli pelkällä 
”omailmoituksella”  ei erikoisruokaa saa. Todistukset toimitetaan joko sähköisesti osoitteeseen 
leiri@lspel.fi tai perinteisesti kirjekuoressa postin kautta Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton toimistoon, 
Kerosiinitie 26, 20360 TURKU.  
 

 
Vakuutukset 
 

Leiri ei vakuuta leiriläisiä, vaan lähettävän palokunnan tai osallistujan itse tulee huolehtia leiriläisen 
vakuutuksista. Lähettävä palokunta vastaa jäsentensä toiminnasta leirillä. Leiriorganisaation 
käyttöön valjastetusta palokunnan arvokkaammasta kalustosta sovitaan erikseen.  

 
Kuvaaminen leirillä 
 

Leiriorganisaatio kuvaa leirillä materiaalia, jota hyödynnetään pelastusalan liiton sosiaalisessa 
mediassa, leirilehdessä ym. palokuntatoimintaan liittyvissä julkaisuissa. Saapumalla leirille, leiriläinen 
hyväksyy, että hänen kuvansa saattaa esiintyä palokuntatoimintaa käsittelevissä julkaisuissa.  
Ilmoitathan asiasta myös nuorten vanhemmille. 

 

 
OSASTON YLEISTEN LEIRITIETOJEN KERÄYS  
 

Osastojen telttamäärät, -mallit ja koot, sekä asuntovaunupaikkojen tarve yms. kysytään osastoilta 
erikseen kevään aikana (ohjeet seuraavissa leirikirjeissä).  
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OHJEET LEIRILLE ILMOITTAUTUMISEEN 
 

Ilmoittautuminen tapahtuu 2021 leirille HAKA -palokuntarekisterin kautta (haka.spek.fi) 1.1.2020 
alkaen. Ethän jätä ilmoittautumista viimetippaan. 
 

Ilmoittautumisen eräpäivä on 31.3.2021, jonka jälkeen osallistumismaksuissa muutoksia.  
 

Vaihe 1 Jaa leiriläisen henkilökortti leirille osallistuville täytettäväksi (paperisena tai sähköisenä) 
   

Vaihe 2 Kerää tammi-helmikuussa henkilökortit ja tee tarvittavat lisäykset/korjaukset leiriläisten 
osalta HAKA -rekisterin tietoihin. Huomioi, että s.posti on leiri-ilmoittautumisessa pakollinen tieto 

 
 Tarkista HAKA:sta jokaisen osallistujan tiedot ja lisää mahdolliset puuttuvat henkilöt ja 
 tiedot HAKA -rekisteriin. 
 

Vaihe 3 ILMOITA PALOKUNTASI LEIRILLE 
  
Vaihe 4  Etsi HAKAn tapahtumakalenterista oikea tapahtuma: POLTE 2021 -palokuntanuorisoleiri 

ja Ilmoita huolellisesti palokuntasi osallistujat leirille, yksitellen. 
Muista nimetä myös palokunnan vastuuhenkilö leirillä (rasti ruutuun ko. henkilön kohdalla) 

▪ Mahdollisten ongelmien ilmetessä ole ensisijaisesti yhteydessä oman palokunnan HAKA-
pääkäyttäjään, jotta saat riittävät käyttöoikeudet ilmoittautumisen tekemiseen. Neuvoa voit 
kysyä myös leirin koulutuspäälliköltä (helijar@hotmail.com / p. 040 709 0297) tai ole 
yhteydessä SPEKiin Markku Savolaiseen, markku.savolainen@spek.fi p. 040 043 4905 

 
Vaihe 5 Täytä /tarkista jokaisen kohdalla Allergiat ja Erityisruokavalio-kohdat 
 
Vaihe 6  Valitse leiriläiselle oikean kokoinen leiripaita (120 – 160 cm, S – XXXL) 
 
Vaihe 7  LISÄTIETOJA -kohtaan tulee kirjata myös henkilön muut huomiot, jotka vaikuttavat leirin 

toimintoihin, esim. osallistuminen vain ma – ke päivinä leirille. Myös mahdollinen 
järjestyksenvalvoja-kortin numero tulee kirjata tähän osioon SEKÄ mahdolliset varatoiveet 
leirisijoituksen osalta.  

 
Vaihe 8  Täytä jokaisen kohdalla oikea kurssi / toimiala = 1. toive leiritehtävästä.  

▪ 2. ja 3. toive tulee kirjoittaa erikseen ylempänä olevaan LISÄTIETOJA –kohtaan.  
• jos näitä toiveita EI ole kirjattuna, ja henkilö ei tule valituksi 1. toiveen 

mukaiselle kurssille (jatkokurssit) tai toimialalle, niin hänet siirretään 
leiriorganisaation toimesta muulle kurssille/toimialalle. 
  

Myös lastenhoitoon osallistuvasta 3 - 6 vuotiaasta lapsesta on tehtävä HAKA-ilmoittautuminen 
 

 

Vaihe 9 Lähetä osoitteeseen leiri@lspel.fi 31.3.2021 mennessä NE leiriläisten henkilökortit, joissa on 
▪ terveys-, ruokavalio- yms. tietoja tai lastenhoitotarve  
▪ kortit, joissa haetaan STK:lle, NOKK:lle, VP:lle tai RJ K:lle.  

 
Nämä kortit tulee lähettää sähköpostin liitetiedostona EXCEL -tiedostomuodossa  
Pidä kaikki alkuperäiset lomakkeet itsellä ja ota ne mukaan leirille. 

 
Lisäilmoittautumiset ja Ilmoittautumisen poistaminen 

Oman palokunnan ilmoittautumista voi muokata HAKA – tunnuksilla 31.3.2021 asti.  
Jos muokkaamisessa on ongelmia, ota yhteyttä koulutuspäällikköön p. 040 709 0297 tai 
helijar@hotmail.com   
 
 

 
 

 
 

mailto:helijar@hotmail.com
mailto:leiri@lspel.fi
mailto:helijar@hotmail.com


 LEIRIKIRJE 1/2021 
  

 

LEIRILÄISEN HENKILÖKORTTI 
 
Henkilökortin pohjan löydät leirin verkkosivuilta: www.lspel.fi → leiri  
 
Leiriläisen henkilökortti on osastonjohtajan/-vastuuhenkilön apuväline, kun tiedot syötetään palokunnan 
omiin HAKA-tietoihin. YHTEYSTIETOJEN OIKEELLISUUS ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ 
 
• tallenna sähköinen henkilökortti sen henkilön nimellä kenen lomake on 
      esim. leiriläisen_henkilökortti_Rauhanen_Mikko 
• täytä tiedot kaikkiin ”avonaisiin”  kohtiin 
• mikäli teksti tuntuu menevän varatun tilan ulkopuolelle, niin anna mennä vaan. 
Tarkista vain, että teksti on oikein kirjoitettu. 

 

Henkilötiedot – osio Täytä huolellisesti KAIKKI kohdat 
 
• syntymäaika muodossa ppkkvv 
• puhelinnumero kaikki ”yhteen pötköön” eli 0451316003 
• alle 18 v  →  huoltaja täyttää  

 
Oma palokuntataustani / käydyt kurssit Täytä huolellisesti KAIKKI kohdat 
 
• laita rasti (x) kaikkiin kursseihin, jotka olet käynyt 
• kirjoita koko järjestyksenvalvojakortin numero, mikäli sinulla sellainen on. 

Varsinkin ne henkilöt, jotka hakevat Turvallisuustehtäviin. 
• osaston/palokunnan vastuuhenkilö täyttää nuoren tiedot 

 
Toivomus tehtävänkuvastani leirillä Täytä huolellisesti KAIKKI kohdat 
 
• palokunnan/osaston vastuuhenkilö täyttää mikäli alle 18 -vuotias 
• laita rasti (x) jompaankumpaan eli ”haen toimihenkilöksi”  tai ”haen kurssilaiseksi”  
• laita numerojärjestyksessä tehtävä, johon haluaisit leirillä tai nuoren osalta kurssi minne on menossa.  Jos laitat 

vain yhden vaihtoehdon, etkä jostain syystä tule valituksi kyseiseen tehtävään, sinut voidaan sijoittaa mille 
tahansa toiselle kurssille (koskee jatkokursseja)tai toimialalle (koskee aikuisia).  

 
Lastenhoito 

Mikäli leirille tulevalla toimihenkilöllä on lastenhoitotarve, ilmoittaa hän lomakkeessaan lasten nimet ja 
syntymäajat (pvkkvvvv) huolellisesti – ja kortti toimitetaan sähköisesti leiri@lspel.fi. Jokaisesta lastenhoitoon 
osallistuvasta lapsesta on lisäksi tehtävä HAKA-ilmoittautuminen, kuten muistakin leiriläisistä. Leirin 
lastenhoito on tarkoitettu 3 – 6 vuotiaille lapsille, joiden huoltaja on leirillä muiden toimialojen tehtävissä.  
Lastenhoidossa työskentelevät aikuiset huolehtivat tasapuolisesti kaikista ryhmänsä lapsista.  

 
Leiriläisen henkilökortin palautus liittoon MIKÄLI 
 

• henkilökortti/henkilökortit palautetaan palokuntakohtaisesti SÄHKÖPOSTIN liitetiedostona (Excel) 
osoitteeseen leiri@lspel.fi, mikäli niissä on huomioitavia tietoja allergioista, ruokavalioista, tai lääkityksestä, 
lastenhoitotarpeesta ja kursseista (STK, RJK, VP ja NOK). Ruokavalioista lisäksi erillinen 
terveydenhuoltohenkilökunnan antama todistus – oma ilmoitus ei riitä perusteeksi.  

o Henkilötunnuksia sisältävät todistukset voi lähettää myös postitse LSPeL:n toimistolle, Länsi-
Suomen Pelastusalan Liitto, Kerosiinitie 26, 20360 Turku 

 
Mukavia täyttöhetkiä! 
Ota kuitenkin yhteyttä, mikäli iskee paniikki ja/tai et millään pääse asiassa eteenpäin  
 
Leirin koulutuspäällikkö Heli p. 040 709 0297 tai järjestöpäällikkö Anssi p. 044 541 0220 
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LEIRIKIRJE 2    Tulee osastoihin helmi - maaliskuussa, ja siinä on tarkemmat tiedot 31.3.2021 jälkeen   
     tapahtuvista ilmoittautumisten peruutuksista ja lisäilmoittautumisista.  

 
PIKAOHJEET KERTAUKSENA 
 
 
PIKAOHJEET 
 

1. Lue huolellisesti vielä kertaalleen tämä leirikirje. 
 

2. Muistuta palokunnastasi KAIKKIA lähteviä 
(nuoria, ohjaajia, kouluttajia, muonittajia, huollon henkilöitä, taaperoita yms.) täyttämään kopioimasi/välittämäsi 
leiriläisen henkilökortti ja kerää ne. Henkilökorttien avulla lisäät henkilötiedot palokunnan omaan 
HAKA-tietokantaan. 
 

3. Ilmoita palokuntasi leirille HAKA:n kautta 31.3.2021 mennessä, kun olet ensin lisännyt tarvittavat henkilötiedot. 
 

Muista myös leiripaidan koko! (120, 130, 140, 150, 160, S, M, L, XL, XXL ja XXXL).  
Leiripaita tilataan vain 31.3. mennessä sitovasti ilmoittautuneille, koko leirimaksun maksaville. 
 

4. Lähetä niiden leiriläisten henkilökortit, joissa on tietoa allergioista, ruokavalioista, tai lääkityksestä, 
lastenhoitotarpeesta ja kursseista (STK, RJK, VP ja NOK) myös 31.3. mennessä osoitteeseen leiri@lspel.fi  
sähköpostin liitetiedostona (EI valokuvana tms.) 
 

5. Huolla leirivarusteet ja valmistaudu leiriin yhdessä nuorten kanssa. 
 

6. Muista myös alueittain kerättävä koulutuskalusto --- lisäohjeet kevään leirikirjeissä.  
 
 

Lämpimästi tervetuloa leirille!  
 

Lisätiedot leiriin liittyen    Lisätiedot ilmoittautumiseen liittyen 
 

Anssi Lamminen Mikko Rauhanen  Heli Järvelä 
järjestöpäällikkö leirinjohtaja 2021  leirin koulutuspäällikkö 2021 
anssi.lamminen@lspel.fi  mikko.rauhanen@maarianvpk.fi   helijar@hotmail.com   
044 541 0220  045 131 6003   040 709 0297 
 

 
 

 
SEURAA LEIRIÄ SOMESSA 
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