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Valitettavan epidemian vuoksi peruuntuneelle nuorten kesäleirille 
ja siellä suoritettaville kursseille on suunniteltu korvaajaa tulevalle 
syyskaudelle. Toukokuussa tehdyn selvityksen mukaan nuorilla on 
kiinnostusta suorittaa ikäryhmään sopiva ”leirikurssi” syyskaudella, 
jotta kurssiputki pysyy oman ikäryhmän mukaisena 
ensi vuoden leirillä. Tässä se tulee… 
 

 
Kurssien teoriamateriaalit pyritään saamaan kurssilaisten 
käyttöön jo 1.8. mennessä. Näin ollen innokkaimmat voivat 
alkaa niitä jo kesäloman aikana opiskelemaan.   

 
  

 
Kurssien läpiviemisessä käytetään pääsääntöisesti Google -
pohjaisia alustoja. Pääpaino Google Classroosmissa, Tämän 
vuoksi jokaisella kurssilaisella tulee olla gmail -sähköpostitili, 
joka on LISÄTTÄVÄ HAKAan ennen ilmoittautumista. Gmail -tili 
voi olla myös nuoren huoltajan. Gmail -tilin luominen ja 
käyttäminen on maksutonta. 

HAKAssa on auki 
”POLTE20 -

virtuaalikoulutusleiri”-
tapahtuma, johon nuoret 

ilmoitetaan kuten 
normaalille leirille. 

Ilmoita nuori leirille ja 
ilmoita hänet oikealle 
kurssille tapahtuman 
sisällä. Huolehdi, että 

ennen kurssille 
ilmoittautumista kaikilla 

nuorilla on gmail –tili 
lisättynä henkilötietoihin. 

Ilmoittautuminen 
on auki 23.8. asti. 
 

 
Opiskelussa käytetään lyhyitä opetusvideoita, kysymyslomakkeita, 
kuvia, verkkokokoontumisia jne. kurssista riippuen. Kurssin osioita 
nuoret voivat suorittaa itsenäisesti tai esim. yhdessä osaston 
viikkoharjoituksissa. Kurssit viedään läpi syyskauden 2020 aikana. 
Kurssien käytännönharjoitusten toteutuksesta ohjeistetaan tarkemmin 
viimeistään alkusyksystä. Osalla kursseista (kuten Taku4) tulee 
olemaan ns. lähipäiviä käytännönharjoitusten aiheista, joita ei voi pitää 
verkossa. Kurssinjohtajat infoavat näistä heti kurssien alussa. 
 

Jatkuu… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virtuaalileirin toteutuksesta vastaa Länsi-Suomen Pelastusalan liiton nuorisotyö. Kurssien käytännön 
läpiviennistä vastaa POLTE -leirin koulutusorganisaatio, koulutuspäällikkönä Heli Järvelä, Paimion VPK. 
 
POLTE –leirin viestintätiimi on aktiivisesti mukana kurssilaisten koulutusarjessa syksyllä. Vetäjänä Juuso 
Virta, Turun VPK.  
 
Tukena järjestelyissä ovat toiminta-alueiden nuorisotyönohjaajat ja Liiton toimisto. 
 
Virtuaalileiri on maksuton. 
Lisätietoja antavat: 
Heli Järvelä    Anssi Lamminen 
koulutuspäällikkö, POLTE -leiri  järjestöpäällikkö, LSPeL 
040 709 0297   044 541 0220 
helijar@hotmail.com   anssi@lspel.fi  

Tasokurssi1  (Taku1) ikäraja 11 vuotta (v.2009 tai aiemmin synt.) 
lisäksi taustalla oltava AKU-2 / NMK / tai muu perehdytys  
Kurssinjohtaja: Jonna Valo, Säkylän VPK  
Tasokurssi2 (Taku2), ikäraja 12 vuotta (v.2008 tai aiemmin syntyneet), 
lisäksi pitää olla Taku1 suoritettuna  
Kurssinjohtaja: Anni Liimatainen, Rantakulman VPK  
Tiiviskurssi (Tiku), ikäraja 13 vuotta (v.2007 tai aiemmin syntyneet), lisäksi 
pitää olla omaksuttuna nuorisomerkkikurssin (NMK) taidot. Kurssin sisältönä 
on Taku1 ja Taku2 tiivistetysti.    
Kurssinjohtaja: Minttu Uitto, Muurlan VPK 
Tasokurssi3 (Taku3), ikäraja 13 vuotta(v.2007 tai aiemmin syntyneet) lisäksi 
pitää olla Taku2 tai Tiku suoritettuna. 
Kurssinjohtaja: Erja Haiko, Ulvilan VPK  
Tasokurssi4 (Taku4), ikäraja 14 vuotta (v.2006 tai 
aiemmin syntyneet) lisäksi pitää olla Taku3 suoritettuna.  
Kurssinjohtaja: Toni Riuttanen, Paimion VPK  
Viestiliikennekurssi (Viesti), ikäraja 15 – 17 vuotta (v.2005 tai 
aiemmin syntyneet).  
Kurssinjohtaja: Oskari Hurula, Vahdon VPK   
EA -jatkokurssi (EAJ), ikäraja 15 – 17 vuotta (v.2005 tai aiemmin syntyneet).  
Kurssinjohtaja: Katri Laaksonen, Eurajoen VPK  
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