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 HUOMIO, HUOMIO!  
 

      POLTE 2023 – Palokuntanuorten leiri järjestetään 2.–7.7.2023. Leiripaikkakuntana on 

Koski Tl, Auranmaan toiminta-alueella. Tulevan kesän leiri on 74. LSPeL:n  

palokuntanuorisoleiri.  

 

Tavoitteena on jälleen tehdä leiristä nuorille ikimuistoinen elämys. Leirin onnistuminen vaatii paljon 

taustatyötä mm. eri toimialojen valmisteluiden osalta. Tärkein onnistumisen tae on jokaisen leirin 

aikuisen työpanos leirin aikana. Moni käyttää ison osan kesälomastaan nuorisotoimintaan. On tär-

keää, että leirillä tehtävät sujuvat hyvin ja mukavasti. Lopulta jokaisen oma asenne ratkaisee, 

miten sujuvasti leiri onnistuu. 

 

LEIRIMAKSUT 2023 
• Leirimaksu    105 €/hlö, 3 päivää tai enemmän 

• 3–7 -vuotiaat lapset  70 €/hlö, 3 päivää tai enemmän 

• 31.3. jälkeen ilmoittautuneet aikuiset  130 €/hlö 

• 15.6. jälkeen ilmoittautuneet  160 €/hlö 

• 1–2 päivää leirillä:   30 €/hlö/pvä  

• Rippikoulumaksu  35 €/hlö, laskutetaan riparilaisen palokunnalta  

• Muutaman tunnin apu   0 € 

• Asuntovaunumaksu  60 €, suoritetaan vaunukohtaisesti leirillä 

 

Leirimaksu sisältää leiripaidan, muonituksen, koulutuksen ja muun leiriohjelman.  

Leiripaita tilataan vain 31.3. sitovasti ilmoittautuneille, koko leirimaksun maksaville. 

 

Peruutusmaksut:  

• ennen kesäkuuta:   25 €  

• kesä–heinäkuussa:   50 €  

• Leirimaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan ja/tai nuoren saadessa kesätöitä (to-

distus työnantajalta)  

 

HUOM ! Leirimaksut laskutetaan ennakkoon: 31.5. tilanteen mukaan 

lähetetään laskut palokuntiin, ja korjauslaskutus suoritetaan 

leirin jälkeen.    
 

LEIRIMUKEJA (200 kpl erä) leirin logolla myynnissä kanttiinissa hintaan 10 €/kpl 

Ennakkovaraus sähköpostilla leiri@lspel.fi  20.5. mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Leirityöryhmä 2023 

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 

Ruokahuoltopäällikkö:       Teija Ståhlberg, Kuusjoen VPK 

Kanttiinipäällikkö:               Minna Jäntere, Turun VPK 

Viestintäpäällikkö:              Juuso Virta, Rauman VPK 

Ohjelmapäällikkö:              Jenni Aronen, Porin VPK  

Auranmaan 

toiminta-alueen edustaja: - 

Pelastusliiton hallituksen 

edustaja:                   Kalle Lehtonen, Rantakulman VPK 

Paikallisen palokunnan 

edustajat:                   Laura Lilja & Kosti Peltola, Kosken Tl VPK 

Työryhmän sihteeri:             Nina Aronen, LSPeL 
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NUORET OIKEILLE KURSSEILLE 
 

 
Leirillä on valittavana monenlaista koulutusta. Tarkista kurssien pääsyvaa-

timukset alla olevasta listasta. Lisätietoja koulutuspäälliköltä: Heli Järvelä, 

helijar@hotmail.com  puh. 040 70 90 297 

 

Nuorten kurssit leirillä 

• Lastenhoito, leirin toimesta järjestetään hoitopaikka 3–6-vuotiaille 

• Alkukurssi 1 (Aku 1) ikäraja 7–8 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2015–2018 syntyneet. 

• Alkukurssi 2 (Aku 2) ikäraja 9–10 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2013–2014 syntyneet. 

• Tasokurssi 1 (Taku 1) ikäraja 11 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2012 tai aiemmin syntyneet.  

Lisäksi suosituksena on, että opintokirjasta löytyy merkintä Aku 2 -kurssin tai NMK:n  

suorittamisesta tai palokuntaan perehdyttämisestä. 

• Tasokurssi 2 (Taku 2) ikäraja 12 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2011 tai aiemmin syntyneet. 

Lisäksi suosituksena on, että Taku 1 -kurssi on suoritettuna. 

• Tiiviskurssi (Tiku) ikäraja 13 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2010 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. 2010 tai aiemmin syntyneet. 

Lisäksi suosituksena on, että Taku 2 tai Tiku on suoritettuna. 

• Tasokurssi 4 (Taku 4) ikäraja 14 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2009 tai aiemmin syntyneet. 

Lisäksi Taku 3 suoritettuna, tai Taku 1-3 taidot omaksuttuna. 

• Ryhmänjohtajakurssi (RJK) ikäraja 15 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2008 tai aiemmin syntyneet. 

Lisäksi pitää olla suoritettuna joko Taku 4 tai 1–2 jatkokurssia. 

• Nuoriso-osaston kouluttajakurssi (NOKK), ikäraja 17 vuotta (v. 2006 tai aiemmin syntyneet) TAI RJK 

suoritettuna. Kurssi alkaa perjantaina 30.6.2023 klo 12:00. 

• Konemieskurssi (Kone) ikäraja 15–18 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2008 tai aiemmin syntyneet. 

• EA-jatkokurssi (EA) ikäraja 15–18 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2008 tai aiemmin syntyneet. 

• ACTION-kurssi (ACT) ikäraja 15 vuotta. Kurssille voi hakeutua v. 2008 tai aiemmin syntyneet.  

Kurssilaisten määrä on rajoitettu. 

• Toimihenkilökurssi (THLÖ), ensisijaisesti 17–18-vuotiaille. Kurssilaisten määrä on rajoitettu.  

• Pelastustoiminnan peruskurssi (PETOPE) ikäraja 16–17 vuotta. Kurssille voi hakeutua, mikäli on täyt-

tänyt 16 vuotta ennen leirin alkua. Kurssilaisten määrä on rajoitettu. Kurssille valituille informoidaan 

ennakkoperehdytyksestä ja terveystarkastuksesta erikseen. Kurssi alkaa pe 30.6.2023 klo 12:00. 

• Rippikoulu: etukäteen hyväksytyt, alkaa perjantaina 30.6.2023 klo 12:00. 

 

Pääsääntöisesti kaikki 15–17-vuotiaat nuoret käyvät kursseja, joita eivät ole aiemmin käyneet. 

Toimihenkilöksi voi hakeutua 18 vuotta täytettyään tai nuoriso-osaston kouluttajakurssin käytyään. 

Koronavuosien tauosta johtuen myös 18-vuotiaat voivat halutessaan hakeutua jatkokursseille. 

Lisäksi voidaan tehdä muita poikkeuksia koulutuspäällikön erillisellä luvalla. 

Erilliset hakemukset voi osoittaa helijar@hotmail.com s-postiin ja kopiona leiri@lspel.fi. 
 

 

Toimihenkilökurssi  

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 17–18-vuotiaille leiriläisille, jotka eivät ole vielä aiem-

min toimineet toimihenkilötehtävissä ”isoilla leireillä”. Myös varttuneemmat ensiker-

talaiset voivat osallistua, mikäli kurssilla on tilaa. Kurssilla tutustutaan leirin eri toimialo-

jen tehtäviin ja pyritään käytännön harjoittelujen kautta helpottamaan omaa toi-

mialavalintaa tuleville leireille. Kurssin sisältö ei rajaudu yleisohjelmassa määriteltyihin koulutusaikoihin, 

vaan aikataulut ovat joustavia ja tarkentuvat kurssin alkaessa. 

Kurssinjohtajana toimii Kirsi Peltonen, kirsipeltonen83@gmail.com / 044 270 4527. 

 
 

mailto:helijar@hotmail.com
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ACTION-kurssi  

 

Tavoitteena on esitellä retkeilyharrastusta ja luonnossa liikkumista. Kurssin jälkeen osataan 

esimerkiksi suunnistaa kulku-urien avulla karttapisteestä toiseen, tehdä tulet ja käyttää ret-

kikeitintä. Kurssilla on teoriaa ja harjoituksia retkeilyn aihepiiristä (avarakatseisesti tulkittuna 

:) – hauskanpitoa unohtamatta. Jokainen kurssilainen keittelee itse useamman aterian lei-

riviikon aikana. Kurssilla kävellään jokaisena leiripäivänä n. 5–10 km erilaisissa maastoissa. 

Kurssiin kuuluu totta kai myös palokuntasisältöä. 

Jos tulee kauhia ryntäys kurssille, niin silloin kurssilaisten määrää joudutaan hieman rajoitta-

maan. Eli jos vähääkään kuulostaa siltä, että kiinnostaisi tällainen leiriseikkailu, niin tule ih-

meessä mukaan ja laita HAKAssa rasti ACTION-ruutuun. 

Kurssinjohtajana toimii Erkki Tuominen, erkki.tuominen@maarianvpk.fi. 

 

WANTED - TUTKI LEIRIÄ ERI KANTILTA 
 
TEEMAPUISTOT & KURSSINJOHTAJAT 

ELDIS 22 -leirillä tutuiksi tulleet teemapuistot saavat jatkoa ensi kesänä POLTE 2023 -leirillä soveltuvin osin. 

Teemapuistoissa on vastuuhenkilöitä, mutta käytännön koulutuksen toteuttavat kuitenkin kurssien koulut-

tajat (kuten esimerkiksi alkusammutuskentän toiminta aiemmin). Etsimmekin nyt teemapuistoista kiinnos-

tuneita henkilöitä kehittämään ja valmistelemaan niitä ensi kesän leiriä silmällä pitäen.  

 

Teemapuistot: Alkusammutus 

  Ensiapu  

Turvallisuustaidot 

Putoamisvaara & tieliikennepelastaminen 

  Sammutus- ja konemiestaidot  

 

Myös kurssit kaipaavat uusia ja vanhoja vastuuhenkilöitä kurssien toteuttamiseksi. Jos koet olevasi oikea 

henkilö ottamaan vastuuta jonkin kurssikokonaisuuden suunnittelusta ja organisoinnista, ota rohkeasti yh-

teyttä. Näin saamme myös koulutukseen uudistusta ja vastuunjakoa lisättyä. Jos olet kiinnostunut asiasta, 

mutta et ole ihan varma ”riittävätkö rahkeet”, niin laita silti viestiä tulemaan. Sopiva tehtävä varmasti 

löydetään jokaiselle. Katso tarkempi kurssilistaus tästä kirjeestä.  

Lisätietoja ja yhteydenotot: Heli Järvelä / 040 709 0297 / helijar@hotmail.com 

 

 
Olisitko sinä leirin seuraava PÄÄMUNKKI & MUNKKITIIMILÄINEN? 

Voisitko sinä olla etsimämme henkilö? Tiedät mitä tarkoittaa desi, litra ja kilo?  

Et vieroksu aikaisia aamuherätyksiä? Haluat työlläsi saada leiriläisten suut makioiksi. 

Nyt etsitään leirille ”PÄÄMUNKKIA” joka sitoutuisi ottamaan ohjat munkkien leipomisesta lei-

reillä. Lisäksi tiimiin haetaan viittä apuleipuria. 

Lisätiedot ja yhteydenotot: Minna Jäntere / minna.jantere@gmail.com / 045 266 5151 

 

HAKUAIKA TEEMAPUISTOIHIN, KURSSINJOHTAJATEHTÄVIIN JA MUNKKILAAN PÄÄTTYY 31.1.2023.  
 

VARAMIESPALVELU 

Viime vuosina on leireillä harjoiteltu toimialojen välistä yhteistyötä suuremmassa mittakaa-

vassa. Jokainen toimiala ilmoittaa etukäteen tarpeet lyhytaikaisia lisämiehityksiä vaativiin 

toimintoihin ja muut toimialat antavat apuaan esim. koulutuksessa, ruokajakelussa, liiken-

teenohjauksessa jne. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan tänäkin vuonna ja jokainen 

toimialapäällikkö on sitoutunut asiaa edistämään. 

 

Jos kuitenkin haluat leiriviikkoosi entistä enemmän monipuolisuutta, etkä halua toi-

mia vain tietyllä toimialalla, niin valitse henkilökortista/HAKA:sta kohta VARAMIES-

PALVELU. Näin pääset mukaan mielenkiintoiseen porukkaan, joka auttaa siellä, 

missä milloinkin leirin aikana apua tarvitaan. Työnkuva muokkautuu toimialatarpei-

den ja leiripäivien mukaan. 

 

mailto:erkki.tuominen@maarianvpk.fi
mailto:helijar@hotmail.com
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VIDEONTEKIJÄ 

Sinulla on taito ikuistaa hetkiä, tunteita ja toimintaa? Olet kiinnostunut taltioimaan hetkiä ja kokemuksia? 

Olet kiinnostunut tarinallisesta kerronnasta videon muodossa? Sinulla pysyy kamera kädessäsi ja taidat 

videoiden editoinnin? Mikäli näin, voisit olla etsimämme henkilö.  

Lisätiedot ja yhteydenotot: Juuso Virta / virtajuuso@gmail.com / 0440 994 549 

 

YSTÄVYYSPALOKUNNAT JA KANSAINVÄLISYYS LEIRILLÄ  

Ystävyyspalokuntalaisia leirille 

Palokunnilla on mahdollisuus kutsua ulkomaisista ystävyyspalokunnistaan leirille ohjaajia ja 

14–18-vuotiaita palokuntanuoria. Ohjaajat ovat mukana leirin toiminnassa muiden aikuisten 

tavoin ja nuoret osallistuvat ikäkauteen sopiville kursseille. Työskentelykielenä on englanti. 

Ilmoittautuminen 31.3.2022 mennessä. Leirimaksu on sama kuin suomalaisilla palokuntalai-

silla. Tarkempi ohjelma suunnitellaan osallistujien mukaan.  

Lisätietoja ja yhteydenotot: Kalle Lehtonen / kalle.lehtonen@rvpk.org / 0400 995 764 

 

 

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 säh-

köisesti osoitteeseen leiri@lspel.fi tai perinteisesti kirjekuoressa postin kautta Länsi-Suo-

men Pelastusalan Liiton toimistoon, Kerosiinitie 26, 20360 TURKU. 

 

 

Vakuutukset 
 

Leiri ei vakuuta leiriläisiä, vaan lähettävän palokunnan tai osallistujan itse tulee huo-

lehtia vakuutuksista. Lähettävä palokunta vastaa jäsentensä toiminnasta leirillä. Leiri-

organisaation käyttöön valjastetusta palokunnan arvokkaammasta kalustosta sovi-

taan erikseen. 

 

 

Kuvaus leirillä 
 

Leiriorganisaatio kuvaa leirillä materiaalia, jota hyödynnetään pelastusalan liiton sosi-

aalisessa mediassa, leirilehdessä ym. palokuntatoimintaan liittyvissä julkaisuissa. Saa-

pumalla leirille leiriläinen hyväksyy, että hänen kuvansa saattaa esiintyä palokuntatoi-

mintaa 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).  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:virtajuuso@gmail.com
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OHJEET LEIRILLE ILMOITTAUTUMISEEN 
 

Ilmoittautuminen tapahtuu HAKA-palokuntarekisterin kautta (haka.spek.fi) 1.2.2023 alkaen. ETHÄN JÄTÄ 

ILMOITTAUTUMISTA VIIME TIPPAAN. 

 

Ilmoittautumisaikaa on 31.3.2023 asti, jonka jälkeen osallistumismaksuissa muutoksia.  

 

 TAUSTATYÖT 

 

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 sähköposti on leiri-ilmoittautumisessa pakollinen 

tieto 

 

Vaihe 3 Tarkista HAKAsta jokaisen osallistujan tiedot ja lisää mahdolliset puuttuvat henkilöt ja 

 tiedot HAKA-rekisteriin. 
 

 ILMOITTAUTUMINEN 

  

Vaihe 4  Etsi HAKAn tapahtumakalenterista oikea tapahtuma: POLTE 2023 -palokuntanuorisoleiri 

Ilmoita huolellisesti palokuntasi osallistujat leirille, yksitellen, ja muista nimetä myös palo-

kunnan vastuuhenkilö leirillä (rasti ruutuun ko. henkilön ilmoittautumisessa) 
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 yh-

teydessä SPEKiin Markku Savolaiseen, markku.savolainen@spek.fi puh. 0400 434 905. 

 

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 vai-

kuttavat leirin toimintoihin, esim. osallistuminen vain ma–ke-päivinä leirille. 

Myös mahdollinen järjestyksenvalvoja-kortin numero tulee kirjata tähän osioon SEKÄ mah-

dolliset 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 va-

lituksi 1. toiveen mukaiselle kurssille (jatkokurssit) tai 

toimialalle, niin hänet siirretään leiriorganisaation toi-

mesta muulle kurssille/toimialalle. 

  

Myös lastenhoitoon osallistuvasta 3–6-vuotiaasta lapsesta on tehtävä HAKA-ilmoittautumi-

nen, kuten muistakin leiriläisistä.    

 
 

Vaihe 9 Lähetä osoitteeseen leiri@lspel.fi 31.3.2023 mennessä ne leiriläisten henkilökortit, joissa on 

▪ terveys-, ruokavalio- yms. tietoja tai lastenhoitotarve  

▪ kortit, joissa haetaan PETOPE:lle, NOKK:lle, tai RJK:lle. 

 

Kortit lähetetään SÄHKÖPOSTIN liitetiedostona (skannattuna tai suoraan sähköisesti täytettynä. 

VALOKUVIA tms. EI hyväksytä. 

 

Pidä kaikki alkuperäiset lomakkeet itsellä ja ota ne mukaan leirille. 
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Lisäilmoittautumiset ja Ilmoittautumisen poistaminen 

Oman palokunnan ilmoittautumista voi muokata HAKA-tunnuksilla 31.3.2023 asti.  

Jos muokkaamisessa on ongelmia, ota yhteyttä koulutuspäällikköön p. 040 709 0297 tai  

helijar@hotmail.com   

 

Leirikirje 2 tulee osastoihin helmi–maaliskuussa, ja siinä on tarkemmat tiedot 31.3.2023 jälkeen tapah-

tuvista ilmoittautumisten peruutuksista ja lisäilmoittautumisista. 

 

 

 
 

PIKAOHJEET 
 

1. Lue huolellisesti vielä kertaalleen tämä leirikirje. 
 

2. Muistuta palokunnastasi KAIKKIA lähteviä 

(nuoria, ohjaajia, kouluttajia, muonittajia, huollon henkilöitä, taaperoita yms.) täyttämään kopioimasi/välittämäsi lei-

riläisen henkilökortti ja kerää ne. Henkilökorttien avulla lisäät henkilötiedot palokunnan omaan HAKA-tietokantaan. 
 

3. Ilmoita palokuntasi leirille HAKA:n kautta 31.3.2023 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, lastenhoitotar-

peesta ja kursseista (PETOPE, RJK 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 
 

Nina Aronen  Mikko Rauhanen  Heli Järvelä 

järjestöohjaaja  leirinjohtaja 2023  leirin koulutuspäällikkö 2023 

nina.aronen@lspel.fi  mikko.rauhanen@gmail.com   helijar@hotmail.com   

044 541 0221  045 131 6003   040 709 0297 
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LEIRILÄISEN HENKILÖKORTIN TÄYTTÖOHJE 

Henkilökortin pohjan löydät leirin verkkosivuilta: www.lspel.fi → leiri  

 

Yleisiä ohjeita 
 

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 ppkkvvvv 

• 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, jonne nuori on me-

nossa. 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 ppkkvvvv huolellisesti – ja kortti toimitetaan sähköisesti leiri@lspel.fi. Jokaisesta lastenhoitoon 

osallistuvasta lapsesta on lisäksi tehtävä HAKA-ilmoittautuminen, kuten muistakin leiriläisistä. Leirin lasten-

hoito on tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille, joiden huoltaja on leirillä muiden toimialojen tehtävissä. Lasten-

hoidossa työskentelevät aikuiset huolehtivat tasapuolisesti kaikista ryhmänsä lapsista. 
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Leiriläisen henkilökortin palautus liittoon 
 

Henkilökortti/henkilökortit palautetaan palokuntakohtaisesti SÄHKÖPOSTIN liitetiedostona (Excel) osoit-

teeseen leiri@lspel.fi, mikäli niissä on huomioitavia tietoja allergioista, ruokavalioista, lääkityksestä, lasten-

hoitotarpeesta tai kursseista (PETOPE, RJK ja NOK). Ruokavalioista lähetetään lisäksi erillinen terveyden-

huoltohenkilökunnan antama todistus – oma ilmoitus ei riitä perusteeksi. 

 

Henkilötunnuksia sisältävät todistukset voi lähettää myös postitse LSPeL:n toimistolle, Kerosiinitie 26, 20360 

Turku. 

 

 

Mukavia täyttöhetkiä! 

 

  
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli iskee paniikki ja/tai et millään pääse 

asiassa eteenpäin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymyksiin vastaa 

 

leirin koulutuspäällikkö Heli, 040 709 0297 

TAI 

liiton järjestöohjaaja, Nina, 044 541 0221. 


