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Tärkeää infoa kesän leiriin liittyen! 
 
Hei kaikille,  
 
Tilanne on tämä. POLTE2021 -leirityöryhmässä olemme puntaroineet ja jännittäneet mitä kesän leirin 
kanssa voidaan toimia. Tilanne on tällä hetkellä suuren kesätapahtuman kannalta huono, mutta emme heitä 
vielä toivoa kaivoon. Olemme miettineet kokouksissa erilaisia toteutustapoja, miten leirin toimialat voisivat 
toteuttaa osaltaan hygieniaturvallisen leirin. Toistaiseksi vielä mennään! 
 
Sanomattakin on selvää, että perinteinen ”kerätään nuoret paloasemille → lähdetään leirille → majoitutaan 
osastoittain → kouluttaudutaan kursseittain → diskoillaan yhdessä → palataan osastoittain takaisin omille 
paloasemille”, ei ole toimiva ratkaisu vallitsevassa tilanteessa. 
  
Muutoksia koko leiriin ja sen toimintoihin liittyen joudutaan joka tapauksessa jo nyt säätämään. Tilanne ei 
ole kenellekään mieleinen. Esimerkiksi perinteinen kurssitusleiri Tasokursseineen ja Jatkokursseineen on 
epätodennäköinen järjestää kesällä, mutta kyllä me ohjelmaa ja haasteita nuorille keksimme. 
 
Tässä on leirityöryhmän päätökset ja ohjeet koskien kesän tapahtumaa: 
 
Leirille ilmoittautuminen 31.3. mennessä HAKA 

 
- Pidetään leiri-ilmoittautumisen eräpäivä normaalissa, koska järjestelyt tarvitsevat oman 

aikansa, kun tiedetään mikä leirin vahvuus tulee olemaan 
- Ilmoittautuminen normaalisti HAKAssa olevaan tapahtumaan perinteisin menoin. (katso 

ilmoittautumisohjeet leirikirje 1:stä) pl. lastenhoito 
- Vaikkakin leirin toimialatehtävät ja mahdolliset kurssit muuttavat vielä muotoaan, 

ilmoittaudutaan silti normaalisti leirille. Tässä tärkeintä, että saamme tietoon osallistujien 
vahvuuden ja ikäryhmät ja allergia yms asiat 

- Lastenhoitoa leirillä ei tulla näissä olosuhteissa valitettavasti järjestämään   
 
 
Leirimaksu tulee elämään 95-150 euron välillä 

 
- Vallitseva tilanne muuttaa todennäköisesti leirin vahvuutta ja sitä myöden täysin myös 

leirin budjettia, joten leirimaksua joudutaan miettimään uudelleen  
- Leirimaksu tulee olemaan enintään 150€/henkilö. Leirimaksu määritetään arvioituun 

budjettiin uudella määrällä ja toteutustavalla, mikä tulee olemaan 95€-150€/henkilö 
- LSPeL kustantaa hintakaton ylimenevän osan. Mikäli leirin kulut arvioidaan lähelle 

normaalia 95€/henkilö, leirimaksu pysyy entisellään  
- leirimaksun suuruus voidaan arvioida, kun tiedetään 31.3. ilmoittautumistilanne 
- Peruuntuneesta tapahtumasta ei peritä kustannuksia ilmoittautuneilta 
- Ilmoittautuminen ei maksa vielä mitään, mikäli esim. leiriä ei järjestetä  
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Palokuntaripari järjestetään joka tapauksessa 

 
- Palokuntariparilaisille tullaan järjestämään riparin leiriosuus ja konfirmaatio tavalla tai 

toisella. Toistaiseksi annettuihin aikatauluihin ei tehdä muutoksia 
 
Milloin tehdään päätös leirin järjestämisestä? 

 
- Katsotaan maaliskuu, miten tilanne etenee. Ilmoittaudutaan normaalisti 

 
- Leirityöryhmän kokous on heti ilmoittautumisen eräpäivän ja pääsiäisen jälkeen ti 6.4. 

Ilmoittautumisten määrä ja sen mukaan laadittu budjetti, sekä huhtikuun alun 
koronaennusteet ja ohjeet kesälle määrittävät mikä on leirin kohtalo 
 

- Leirityöryhmän mietintöjen pohjalta LSPeL:n nuorisotyövaliokunta tekee päätöksen 
samalla viikolla leirin järjestämisestä 
 

Jos kesäleiri jää väliin 
 

- Leirityöryhmä on alustavasti miettinyt nuorisotyön viikonloppuleiriä/tapahtumaa 
esimerkiksi syyslomaviikolle 2021, mikäli kesäleiri joudutaan peruuttamaan 

 
 

Tahtonamme on järjestää kesällä  
palokuntanuorille sellainen leiri, mikä on hygieniaturvallinen ja samalla 

antaa osallistujille miellyttävän leirikokemuksen. 
Toivottavasti tapaamme kesällä niissä merkeissä. 

 
Välitäthän viestiä aiheesta kaikille palokunnassasi: nuorille, leiriaikuisille, 

hallinnolle ja nuorten vanhemmille... Kiitos ymmärryksestä, tsemppiä 
kevääseen ja parempaa kesää toivottaen: 

 
POLTE 2021 -leirityöryhmä 

 

 

LEIRITYÖRYHMÄ 2021 
 
 
 
Leirinjohtaja: Mikko Rauhanen, Maarian VPK Leirin varajohtaja: Esko Lehtonen, Karjalan VPK 
 
Koulutuspäällikkö: Heli Järvelä, Paimion VPK Turvapäällikkö: Jani Manninen, Nousiaisten VPK 
Huoltopäällikkö: Aki Äärelä, Rauman VPK   Kanttiinipäällikkö: Minna Jäntere, Turun VPK 
Viestintäpäällikkö: Juuso Virta, Rauman VPK  Ohjelmapäällikkö: Jenni 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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PIKAOHJEET ILMOITTAUTUMISEEN KERTAUKSENA 
 
 
 
PIKAOHJEET 
 

1. Lue huolellisesti vielä kertaalleen Leirikirje 1 ja Leirikirje 2. 
 

2. Muistuta palokunnastasi KAIKKIA lähteviä 
(nuoria, ohjaajia, kouluttajia, muonittajia, huollon henkilöitä 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, 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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