
                           Nuorisotyö, leirikirje 2  

 

 

 

Leiriläisiä on ilmoittautunut mukaan yli 150. Kurssijako on tehty.  

Osa on siiretty/korjattu oikealle kurssille. Tämän kirjeen liitteenä 

On palokunnan nuoriso-osaston yhteyshenkilölle lähetetty osasto- 

lista oman palokunnan osallistujista ja siitä mille kurssille nuoret ovat  

päässeet (Samalla periaatteella kuin normaalillakin kesäleirillä). 
 

1.10. aloitetaan. Tätä ennen kutsutaan nuoret kursseille heidän  

HAKAan laitettujen sähköpostien kautta. Joillakin sähköposti puuttuu,  

joten pyydämme osastoja olemaan aktiivinen asiassa, jotta nuori  

pääsee mukaan. Puuttuvat sähköpostit on lähetetyssä osastolistassa. 

 

Tarkemmat ohjeet tämän kirjeen seuraavilla sivuilla 
 

 
  

 

Kurssien läpiviemisessä käytetään pääsääntöisesti Google 

Classroomia, Tämän vuoksi jokaisella kurssilaisella tulee olla 
gmail -sähköpostitili, joka on LISÄTTÄVÄ HAKAan ennen 

ilmoittautumista. Gmail -tili tulisi olla nuoren oma. Gmail -tilin 
luominen ja käyttäminen on maksutonta. 

Myöhästyitkö 
ilmoittautumisesta?  

Vielä ehtii mukaan. 
Ilmoita nuori leirille 

”POLTE virtuaalileiri 

jälki-ilmot” 

ja ilmoita hänet oikealle 

kurssille tapahtuman 

sisällä. Huolehdi, että 

ennen kurssille 

ilmoittautumista kaikilla 

nuorilla on gmail –tili 

lisättynä henkilötietoihin. 

Ilmoittautuminen 
on auki 30.9. 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.  
 

J atkuu…  



 

Saatteeksi: Tämä on uutta kaikille. Opitaan yhdessä. 

Seuraavaksi tapahtuu seuraavaa (askel askeleelta): 
 
1. Tämä leirikirje toimitetaan osallistujille sekä osallistujien palokuntien yhteyshenkilölle (NOJ) vko 39 

- Osaston vastuuhenkilö: huolehdi, että tämä viesti tavoittaa osastosi nuoret, jotka ovat 

 osallistumassa Virtuaalileirille ja että heillä on Gmail –tili. 

- Jos nuorella on HAKAssa jokin muu sähköposti merkittynä tai sähköposti-osoite puuttuu 
kokonaan, niin ilmoita korjatut tiedot pikaisesti osoitteeseen: anssi.lamminen@lspel.fi 

 

2. Tiistaista 29.9. alkaen nuoria aletaan kutsua omille kursseilleen Google Classroom:iin.  

- Kutsu tulee nuoren Hakassa ilmoitettuun sähköpostiin. Tämän tulee olla gmail -tili. 

- Osaston vastuuhenkilö pääsee seuraamaan myös kursseja, millä nuoret ovat. 

Tässä tapauksessa  Vastuuhenkilö luo/ilmoittaa oman gmail -tilinsä ao. kurssin 

kurssinjohtajalle, jolloin kurssinjohtaja kutsuu myös sinut kurssille. 

 - Sähköpostiin tulleeseen kutsuun tulee vastata hyväksymällä liittyminen kurssille. 

 
3. torstaista 1.10. Virtuaalileirin kurssit alkavat pyöriä 

- Classroomissa opiskelu koostuu opetusvideoista, Powerpoint-esityksistä ja erilaisista 

kyselylomakkeista yms. Tuokiot pyritään pitämään mahd. lyhyinä.  

- Kurssien aikataulut eroavat toisistaan, joten jos palokunnasta on ”Sanni”  Taku1:lla ja 

Niilo Taku4:lla, voi heillä olla erilainen aikataulu syksyn aikana verkossa. 

- Kurssit pyörivät kurssinjohtajien rytmittäminä. 

- Nuorten tulee seurata ilmoittamaansa sähköpostia, jonne tulee aina ilmoitus uudesta 

aiheesta/oppitunnista. 

- Kurssinjohtajat laittavat kurssin edistymisinfoa syksyn aikana niille palokunnille, joilla 

on kurssilaisia ao. kurssilla 

 

5. Kurssit päättyvät joulukuussa. Osa voi päättyä aikaisemminkin. 

- Tasokurssi 4:n yhteisharjoitus siirtynee ensi kevään puolelle. 

Kurssinjohtaja infoaa tästä lisää kurssin edetessä 

 

 

Kurssiesittelyt ja kurssinjohtajien terveiset kurssilaisille seuraavalla sivulla 

  



Tasokurssi 1 (TAKU 1),  Tervetuloa kurssille! 

Tervetuloa historian ensimmäiselle Tasokurssi 1 -etäkurssille. Maailmalla vallitsevan 

pandemiatilanteen vuoksi tänä vuonna kurssit järjestetään etänä. Kurssillamme opit samat asiat 

mitä kesän leirilläkin olisi opetettu ja pääset kurssin suoritettuasi etenemään seuraavalle kurssille. 

Pääset opiskelemaan kurssimme  aiheita itsenäisesti vapaa-ajalla ja saat tarvittaessa myös apua. 

Kurssi toteutetaan pääasiassa itseopiskeluna netissä. Aiheita löytyy ensiavusta alkusammutukseen 

ja saat laajan kattauksen palomiehen perustaidoista. Muutamat aihealueet vaativat harjoittelua 

myös oman palokunnan kanssa esimerkiksi viikkoharjoitusten yhteydessä. Kurssillamme käytetään 

oppimisen työkaluina videoita, Powerpoint -esityksiä sekä erilaisia tehtäviä.  

Vielä ehdit mukaan opettelemaan uusia taitoja tälle historialliselle kurssille! 

Jonna Valo, TaKu1, Kurssinjohtaja jonna.valo91@gmail.com   

 

Tasokurssi 2 (TAKU 2) 

Tervetuloa kurssille! Kurssin jälkeen tiedät palamisen edellytykset ja sammutusmenetelmät, tunnet 

erilaisia alkusammuttimia ja osaat käyttää niitä, tiedät yleisimmät liittimet ja miten letkuja 

käsitellään, osaat solmia yleisimmät solmut ja käsitellä palonarua, ymmärrät pääpiirteittäin 

minkälaisia selvityksiä pelastusryhmä tekee sammutustehtävissä ja osaat tarkemmin 

työjohtoselvityksen sekä tiedät erilaisia mahdollisuuksia vesihuollon järjestämiseen. Lisäksi kurssilla 

harjoitellaan ensiapua, pohditaan varautumista vaara- ja häiriötilanteisiin sekä opitaan 

palokuntalaisen pukeutumisesta, merkeistä ja käyttäytymisestä. 

Kurssilla on oma Google Classroom -oppimisympäristö, josta löytyy kurssin oppimateriaali ja 

tehtävät. Oppimateriaaleina on videoita, kuvia, tekstejä ja pelejä. Oppimisympäristössä voit myös 

kysyä neuvoa kurssin kouluttajilta tai vaihtaa ajatuksia muiden kurssilaisten kanssa. Suuren osan 

kurssin asioista voit opiskella omaan tahtiin itsenäisesti tai vaikka yhdessä oman palokuntasi 

muiden kurssilaisten kanssa. Kurssin sisältö on jaoteltu kokonaisuuksiin ja kun saat kokonaisuuden 

oppimateriaalit käytyä läpi, voit tehdä siihen liittyvät tehtävät ja palauttaa ne suoraan 

oppimisympäristössä. Lisäksi kurssilla on muutamia harjoituksia, jotka voit suorittaa oman 

palokuntasi viikkoharjoituksissa mahdollisuuksiesi mukaan. Erillistä loppukoetta ei ole, vaan kurssi 

on valmis kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu. 

Vielä ehtii ilmoittautumaan, kaikki taku1:n aiemmin suorittaneet rohkeasti mukaan! Tehdään tästä 

yhdessä tähänastisista paras etätasokurssi 2!  

Terveisin Anni Liimatainen, Taku 2 Kurssinjohtaja 

anni.liimatainen@gmail.com 
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Tiiviskurssi (TIKU)  

Tervetuloa TiKu-etäkurssille! TiKu eli Tiiviskurssi on kurssi, jossa vedetään yhteen tasokurssien 1 ja 

2 ydinasiat. Tiiviskurssin suoritettuasi voit siis seuraavaksi hakeutua Tasokurssi 3:lle. Tiiviskurssilla 

pääset harjoittelemaan monipuolisesti erilaisia palo- ja pelastusalan perustaitoja sekä yleisiä 

turvallisuustaitoja.  

Covid-19-pandemia siirsi Koskella järjestettävän Polte-leirin ensi kesään, mutta osan leirikursseista 

voi nyt suorittaa verkossa Polte 2020-virtuaalileirillä! Tiiviskurssi järjestetäänkin nyt ensimmäistä 

kertaa verkkokurssina! Kurssi toteutetaan Google Classroom -oppimisympäristön kautta. 

Kurssisisällöt opiskellaan videoiden ja muiden interaktiivisten opetusmateriaalien ja sähköisten 

tehtävien avulla. Osan käytännönharjoituksista voit suorittaa kotona ja osan oman palokuntasi 

viikkoharjoituksissa.  

Voit suorittaa kurssin omassa tahdissasi loppuvuoden aikana ja tutustua verkossa samalla uusiin 

ystäviin aivan kuten leireillä yleensäkin. Mikäli et vielä ole ilmoittautunut mukaan Tiiviskurssille niin 

ei hätää, vielä ehdit mukaan! Tule siis mukaan kokemaan ihka ensimmäinen TiKu-etäkurssi! 

Nähdään verkossa, Minttu Uitto kurssinjohtaja, minttu.m.nurmi@gmail.com sekä TiKu-

kurssin kouluttajat 

 

Tasokurssi 3 (TAKU 3) 

Toivotan tervetulleeksi tälle verkkototeutukselle kaikki ne nuoret, jotka ovat edenneet tasokursseilla 

nyt kolmoselle. Olisi ollut hienoa viettää aikaa kesällä yhdessä suorittaen kurssia perinteisellä 

tyylillä, mutta kuten muutenkin tänä vuonna, olemme joutuneet opettelemaan uusia tapoja olla ja 

elää. Niinpä nyt tarjolla on mahdollisuus hakea mukaan ihka ensimmäisen tasokurssi kolmosen 

verkkototeutukseen.  

Toteutus on pääosin verkossa videoina ja niihin liittyvinä kyselyinä, mutta muutamat harjoitukset 

tulevat omiin palokuntiinne viikkoharjoituksissa suoritettaviksi, aivan perinteisinä harjoituksina.  

Hae siis rohkeasti mukaan ja saat hienoa jatkoa opintokirjaasi ja palokuntaurallesi. Lisäksi ovi 

aukeaa ensi kesänä viimeisellekin tasokurssille eli neloselle! 

Terveisin 

Erja Haiko, Taku3, kurssinjohtaja erja.haiko@gmail.com 
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Tasokurssi 4 (TAKU 4) 

Tervetuloa mukaan kurssille!  Tasokurssi 4 on perinteisesti ollut nuorten näkökulmasta yksi 

odotetuimmista kursseista, joka leireillä järjestetään. Maailmalla vallitsevan poikkeuksellisen 

tilanteen vuoksi, myös meidän kurssimme järjestetään tällä kertaa osittain etäopiskeluna. Etänä 

suoritettavan kurssin haasteena on oppimisen varmistaminen, sekä elämyksien tuottaminen. 

 

Teoriaopinnot tullaan järjestämään Google classroom -verkkoalustaa hyödyntäen pääosin 

itseopiskeluna. Teoriakoulutuksessa hyödynnetään runsaasti videoita, sekä muuta sähköistä 

koulutusmateriaalia. Aihealueiden tavoitteiden täyttyminen varmistetaan pienimuotoisilla tehtävillä, 

sekä kertauskysymyksillä. Jotta tämän vuotinen kurssi täyttäisi teidän nuorten odotukset myös 

elämyksien osalta, pyrimme järjestämään keväälle yhteisen harjoituspäivän. Harjoituspäivän aikana 

suoritamme mm. laskeutumisen harjoitteen, sekä pääsemme kokeilemaan erilaisten 

pelastusvälineiden käyttöä turvallisesti kouluttajien opastuksella. 

 

Itseopiskelun tueksi, kurssille perustetaan oma Whatsapp-ryhmä. Tämä toimii apuna opiskelussa, 

sekä tuo mukaan samalla hieman yhteisöllisyyttä ja paljon uusia kavereita, kuten normaalilla 

leirilläkin. 

 

Vielä ehdit hakea mukaan historian ensimmäiselle TaKu4 – etäkurssille! 

 

Toni Riuttanen, TaKu 4, kurssinjohtaja     toni.riuttanen@gmail.com 
 

Ensiavun jatkokurssi (EA -jatko) 

HEI sinä 15-17 -vuotias nuori! Tervetuloa palokuntanuorten ensiavun jatkokurssille. Kiinnostaako 

sinua toiminta tulevaisuudessa ensivasteyksikössä ensiauttajana tai kenties työskentely 

ambulanssissa ensihoitajana?  Kurssi on tarkoitettu juuri sinulle, joka haluat syventää ensiaputaitoja 

ja ymmärtää ihmisen elimistön toimintaa. 

Ensiavun jatkokurssi on järjestetty yleensä leireillä hyvinkin toiminnallisena ja siksi tämä on tuonut 

haasteita muokata kurssia verkkopohjaiseksi. Oletko valmis pohtimaan ensiapua vähän syvemmin?  

Verkkokurssilla etsitään tietoa, sovelletaan jo aikaisemmin opittua ja pohditaan yhdessä sekä 

jaetaan tietoa toisillemme. 

Etäopetuksessa hyödynnetään muutamien kalvoesitysten lisäksi, tiedonhakua, videoita ja linkkejä 

sekä yhteisiä ja yksilöllisiä tehtäväpohjia. Tehtävien teossa luovuus on sallittu tehtävänannon 

rajoissa. Kurssin suorittaminen ei siis tule olemaan mikään mahdottomuus, vaan sama huippuhyvä 

ryhmäfiilis luodaan verkkoon, mitä se on leirillä ollut!  Toivon, että palokunnallanne olisi 

mahdollisuus myös hieman auttaa sinua, mutta se on minun tehtäväni patistella kouluttajia, ei 

sinun! 

 
Tavataan verkossa! Katri Laaksonen 

EA -jatko, kurssinjohtaja katrilaaksonen112@gmail.com 

 
Viestiliikennekurssi (viesti) 

Moi, tervetuloa kurssille!  

Terveisin Oskari Hurula, kurssinjohtaja oskari.hurula@gmail.com 

  

mailto:toni.riuttanen@gmail.com
mailto:katrilaaksonen112@gmail.com
mailto:oskari.hurula@gmail.com


 

 

 

 

KURSSINJOHTAJAT  
Taku1 kj: Jonna Valo jonna.valo91@gmail.com    
Taku2 kj: Anni Liimatainen anni.liimatainen@gmail.com   
Tiiviskurssi kj: M inttu Uitto minttu.m.nurmi@gmail.com  
Taku3 kj: Erja Haiko erja.haiko@gmail.com  
Taku 4 kj: Toni Riuttanen toni.riuttanen@gmail.com  
EA –jatko kj: Katri Laaksonen katrilaaksonen112@gmail.com  
Viestiliikenne kj: Oskari Hurula oskari.hurula@gmail.com  
 

 

Muita leiriin liittyviä yhteystietoja 
Leirinjohtaja: M ikko Rauhanen mikko.rauhanen@maarianvpk.fi  
Koulutuspäällikkö: Heli Järvelä 040 709 0297 helijar@hotmail.com 
Leirin viestintäpäällikkö: Juuso Virta 044 099 4549 virtajuuso@gmail.com   
LSPeL tsto: Anssi Lamminen 044 541 0220 anssi.lamminen@lspel.fi  

 

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, Rauman VPK.  

 

Tukena järjestelyissä ovat toiminta-alueiden nuorisotyönohjaajat ja Liiton toimisto. 

 
Virtuaalileiri on maksuton. 
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