


Leiri tulee, olethan 
valmis!
Leirillä noudatetaan viranomaisten 
ohjeita ja leirille on turvallista 
osallistua.



Malmin lentokentällä
Helsingissä 3.-9.7.2022



Koronanyrkki
• Koronanyrkki on laatimassa ohjeistusta koronan vaikutuksia leirillä

• Noudatetaan ajankohtaisia THL, STM, HUS alue ja Hki kaupungin 
koronaohjeita.

• Nyrkki seuraa koronatilannetta jatkuvasti

• Toistaiseksi terveydenhuolto on suunniteltu normaalin leiritarpeen 
pohjalta

• Palokuntien tulee itse varautua testaamaan oireilevat 
(nuori/ohjaaja) koronan varalta kotitestillä tai varaamalla ajan 
kunnalliseen/yksityiseen koronatestiin. 

• Leirilääkintä ei lähtökohtaisesti järjestä koronatestausta.



Ilmoittautuminen päättyi!



Leirimaksu 170 €
Hintaan sisältyy maittavat leiriateriat, laadukasta koulutusta, 
mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa sekä tietenkin leiripaita. Ennen 
vuodenvaihdetta ilmoittautuneille on lisäksi luvassa leirille 
saavuttaessa yllätyslahja.

Alle 7-vuotiaat skidit brankkarit leireilevät Eldis 22 –leirillä koko viikon 
hintaan 50€/hlö vanhempiensa kanssa.

Jos ei pääse mukaan koko viikoksi, voi osallistua vaikka vain yhdeksi 
tai muutamaksi päiväksi päivähintaan 35 €/hlö. Tämä hinta ei 
sisällä leiripaitaa.

Leirimaksu käytetään kokonaisuudessaan leirin kustannuksien 
kattamiseen.

Yhden leiriläisen arvioitu kustannus Eldis 22 leirillä on noin 270 euroa.

Joka tarkoittaa sitä, että lähes 40 % leiriläisen kustannuksista on saatu 
tukena palokuntatyölle!

Mihin leirimaksu käytetään?



Viikko-ohjelma



Arki leirillä

Herätys aamuisin klo 7

Aamutoimet ja –pala

Koulutusta 9–12

Lounas

Koulutusta 14–17

Päivällinen 17

Vapaa-aikaa 17–21

Hiljaisuus 22.30



Leirielämä

Kuvat: L&T, Verkkokauppa.com, Outnorth.fi, kodin1.com 



Leirialue

https://kartta.hel.fi/?setlanguage=fi


Leiriläisten yhdenvertaisuus



Koulutus
Koulutuksen teemoittaminen, kouluttajia ja ohjaajia, digitaalisuus



Eldis 22 -koulutuksen periaatteet

Tasapuolisuus Tehokkuus Toimivuus

Viihtyvyys Elämyksellisyys

”…tarjoamalla mielenkiintoista ja perusteltua palokuntakoulutusta”



Koulutus kehittyy

Koulutustoimiala

Kurssit

(kurssinjohtajat)
Ohjaajat

RJK-kurssi

Kursseilla toimivien ohjaajien 
tarkoituksena on edistää 

nuoren oppimista ja vahvistaa 
nuorten aktiivisuutta ja 

vastuullisuutta

Teemapuistot

(Teemamestarit)
Kouluttajat

Kouluttajakurssi

Teemapuistoihin kootaan 
kouluttajat, tarvittava kalusto 

ja rakennetaan innostavia 
koulutusympäristöjä



Koulutuksen 
teemoittaminen

Teemapuistot
• Ensiapu

• Arjen turvallisuustaidot

• PVAT

• Tieliikenne pelastaminen ja raivaus

• Sammutus- ja konemiestaidot

• Viestiliikenne ja hätäpuhelu

• Varautuminen

• Vesipelastus

• Koulutusteema

• Ohjaajateema

Koulutusten keskittäminen 
paikkaan, missä kalusto, 

kouluttajat ja 
oppimisympäristö ovat 

yhdessä paikassa

Pyritään vastaamaan 

koulutuksen tasapuolisuuteen, 
tehokkuuteen ja toimivuuteen



• Digitaalisuuden mukaan tuominen:
• Leirin aloittaminen etänä: tutustuminen, pelisääntöjen laatiminen, tiedollisen 

pohjan opiskelu (orientaatio) -> ainakin osittain

• Teemojen mukaista koulutusta etänä

• RJK ja kouluttajakurssit etänä -> leirillä keskitytään käytännön työhön

• Simulaatioperustaisen koulutuksen korostaminen (elämyksellisyys, 
kokemuksellisuus, positiiviset onnistumiset, ”ahaa”-elämykset)
• Koulutuspaikkoihin/-ympäristöön panostaminen (äänet, valot, muodot, tilat, 

seinät, koulutustaulut jne.)

• Ohjaajien ja kouluttajien taitojen lisääminen -> koulutustarjontaa 
ennen leiriä

• Muuta koulutusta myös suunnitteilla leirin vapaa-ajalle:
• aikuisille, esim. kylmät/kuumat savusukellusharjoitukset, raskaan kaluston 

tieliikennepelastamista jne. -> yhteistyökumppaneiden kautta

• näytöksiä = demonstraatioita tai vast.?

Muita toteutuksia



Eldis22 tarjoaa: työkaluja nuorten 
ohjaamiseen ja kouluttamiseen!

29.3.2022 Positiivinen pedagogiikka

11.4.2022 Erilaiset oppijat

5.5. Nuorten ohjaus palokunnassa

Ilmoittautuminen viimeistään päivää ennen osoitteessa: uutiset.eldis22.fi



Ohjelma
GET TOGETHER festival, vierailupäivä, päätössirkus, matkatoimisto



Vapaa-ajan ohjelmalinjat
Olkkari

Kilpailualue

Välinevuokraus

Korkeapuisto

Tuunaus

Matkatoimisto



Muonitus
Valmisruoka, keitot leirialueella, välikeittiöt koululla, jakelu leirillä, 
majoitusmahdollisuus koululla, tarve n. 100 vapaaehtoiselle



Jokainen lähtee ruokalasta hyvä 
maku suussa!

Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai

Puuroa/ leipä ja 
leikkele ja tee

Puuroa + 
mehukeitto/ leipä 
ja leikkele ja tee

Puuroa + 
mehukeitto/ leipä 
ja leikkele ja tee

Puuroa/ leipä ja 
leikkele ja tee

Puuroa/ leipä ja 
leikkele ja tee

Puuroa/ leipä ja 
leikkele ja tee

Kahden 
kalankeitto/ 
Mausteinen 
linssikeitto

Broilerikeitto/ 
Bataatti-
inkiväärikeitto

Hernekeitto Makkarakeitto/ 
Eggiekeitto/ 
Bataatti-
inkiväärikeitto

Jauhelihakeitto/ 
Härkiskeitto

Kinkku-/ 
Kasviskiusaus

Lihamak.laatikko
/ Härkislaatikko

Liha-/ kasvispullat 
ja peruna

Jauheliha-/ 
kasviskastike ja 
peruna

Lohikiusaus/ 
Feta-
kasviskiusaus

Lihamak.laatikko Savuporokiusaus/ 
Härkäpapupaistik
kaat ja peruna

Leipää ja jogurtti Leipää ja jogurtti Leipää ja jogurtti Leipää ja jogurtti Liha-/ 
kasvispiirakka

Liha-/ 
kasvispiirakka

Muutokset mahdollisia. Vaihtoehtona kasvisruokavalio.



Miten ruokailu etenee?
• Nuorille ojennetaan

• Lämmin ruoka ja salaatti

• Leipä ja päällinen

• Leipiä ei voidella enää valmiiksi
• Voi pöydässä/linjaston päädyssä

• Juomat valmiina noutopöydissä
• Vesi, maito, mehu (ehkä iltapala)

• Miten novoboxeissa

• Yhdestä ovesta sisään toisesta ulos
• Ruoka, juoma, pöytiin syömään, tiskiin



Kanttiini
Pääkanttiini, kontti- ja jäätelökioski, lisäksi munkkila, henkilökunta 
koostuu myyjistä ja huoltohenkilöistä.



Viestintä
Digitaalisuus, osallisuus, nuoret mukana, radio, TV ja uutissivusto



Sosiaalinen media ja viestintä

www.eldis22.fi @palokuntaleirit

http://www.eldis22.fi/


Leirin digiuutiset



Avoimia tehtäviä vapaaehtoisille



Kansainvälisyys
Nuoret IR-kurssille, aikuiset osallistuvat eri tehtäviin, kansainvälisyys 
integroituu leirille, leirikielinä suomi ja englanti, tulkkitoiminta



kauppa.eldis22.fi



Leiriä tukemassa 



Yhteystiedot
Samuel Siliin, leiripäällikkö

samuel.siliin@eldis22.fi, 040 124 1436

Sabina Holopainen, varaleiripäällikkö

sabina.holopainen@eldis22.fi, 040 124 4017

Valtteri Tervala, projektipäällikkö

valtteri.tervala@eldis22.fi, 050 530 5124

mailto:samuel.siliin@eldis22.fi
mailto:sabina.holopainen@eldis22.fi
mailto:valtteri.tervala@eldis22.fi


Kiitos!


