


Mikä on Eldis 22?
Eldis 22 on viikon mittainen palokuntanuorten koulutusleiri, mikä kerää 

heinäkuussa 2022 tuhansia palokuntanuoria ja palokuntalaisia oppimaan 
uusia taitoja, kokemaan unohtumattomia elämyksiä ja tapaamaan 

uusia sekä vanhoja tuttuja.

Vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoissa järjestetään harrastustoimintaa 7–17-
vuotiaille lapsille ja nuorille. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja 

toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. Lisäksi palokuntaharrastus antaa nuorille 
valmiudet toimia vaativissakin sammutus- ja pelastustehtävissä ja kasvattaa uusia tekijöitä 

sopimuspalokuntiin. Viikkoharjoitusten ohella palokuntaleirit ovat tärkeä toimintamuoto 
palokuntien nuorisotoiminnassa. 



Malmin lentokentällä
Helsingissä 3.-9.7.2022



9 ha

5,5 ha

2,2 
ha

1,7 ha

Huoltoreitit

0,8 ha

0,65 ha

Avattavat kulkureitit alueelle

1 ha

Kokonaisalue n. 17 ha plus
n. 7 ha paisunta-alueet

Muutokset leirialueen 
rajoihin on todennäköisiä.

1 ha
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ELDIS 22 LEIRI



Toimintafilosofia
Osallisuus: Tarjotaan avoimesti osallistumisen 
paikkoja kaikille ja nuoret ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa 
tapahtumaa. Varmistetaan osallistujien 
hyvinvointi, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 
saavutettavuus ja esteettömyys.

Digitaalisuus: Hyödynnetään erilaisia digitaalisia 
välineitä leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, 
erityisesti viestinnässä.

Uudella tavalla tekeminen: Mietitään kaikessa 
tekemisessä vaikutukset eri ikäisiin leiriläisiin. 
Uskalletaan kokeilla ja oppia matkalla. 

Tehdään kestävä leiri: Huomioidaan valinnoissa 
ekologisuus ja vastuulliset valinnat. Lisäksi 
lasketaan muun muassa leirin hiilijalanjälki ja 
päästöt pyritään kompensoimaan 
mahdollisuuksien mukaan.



Tietoa leiristä
Koulutus
Leiri on viikon mittainen 

koulutustapahtuma, jossa 
suoritetaan palokuntanuorten 
koulutusjärjestelmän mukaisten 
kurssien lisäksi muun muassa. 
rippikoulu, pelastustoimen 
peruskurssi, International Rescue- ja 
kouluttajakurssi. Kaikkiaan leirillä on 
tarjolla 21 erilaista kurssia sekä 
nuorille että aikuisille.

LEIRIELÄMÄ
Palokuntanuorten leiri on kuin pieni 
kaupunki, mistä löytyy muun 
muassa kauppa, kahvila, sairaala, 
päivähoito ja paloasema. 
Asuintalojen sijaan leirillä yövytään 
ja eletään teltoissa. Leiriläiset 
ruokailevat omista astioistaan, 
mitkä tiskataan itse jokaisen 
ruokailun jälkeen.

VAPAAEHTOISTYÖ
Leiri toteutetaan huikealla 
vapaaehtoistyöllä. Tapahtuman 
mahdollistavat noin 1000 
vapaaehtoista palokuntalaista. 
Leirin toimintaa johtaa leiripäällikkö 
yhdessä leiritoimikunnan kanssa. 
Leiritoimikunnan tukena 
työskentelee projektipäällikkö.

Vapaa-aika
Koulutuksen lisäksi leirillä on vapaa-

aikaa, jota voi viettää yhdessä 
kavereiden kanssa ja osallistuen 
ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. 
Leirillä on lisäksi avajaisfestarit, 
vierailupäivä, disco ja päätössirkus.

Leiriläisillä on lisäksi mahdollisuus 
tutustua Helsingin kaupunkiin 
leiriviikon aikana.

OSALLISTUJAT
Leirille osallistuvat 7–17-vuotiaat 
palokuntanuoret ja heidän 
ohjaajat. Leirille odotetaan 4000 
osallistujaa, joista 500 
kansainvälistä leiriläistä. 
Päiväleiritoiminnan tarkoituksena 

on tarjota palokuntien ulkopuolisille 
nuorille mahdollisuus tutustua 
toimintaan ja tarjota uusia 
elämyksiä. 

KANSAINVÄLISYYS
Leiri on kansainvälinen tapahtuma, 
missä mukana on palokuntalaisia 
muun muassa Saksasta, Venäjältä 
ja Tšekeistä. Leirikutsu on lähtenyt 
kaikkiaan 18 maahan. Nuoret 
kansainväliset leiriläiset osallistuvat 
International Rescue kurssille ja 
aikuiset toimivat erilaisissa 
vapaaehtoistehtävissä.



Leirifaktoja

• Yli 100 000 ateriaa

• Lähes 100 bajamajaa

• Vierailupäivä ke 6.7.2022 (4000 vierailijaa)

• Leiri on syrjinnästä vapaa alue

• 3000 m² rakennettua tilaa

• Arviolta 2-3 km aitaa

• Kanttiini ja Eldis 22 shop

• Leiripalokunta- ja sairaala

• 10 teemapuistoa

• 17 hehtaarin leirialue oheisalueineen



Mitä leirillä uudistuu?



Avoimia tehtäviä vapaaehtoisille



Koulutus uudistuu

Kouluttajakurssi

Teemapuistot

Teemapuistomestarit

Kouluttajat

Kurssit

Kurssinjohtajat

Ohjaajat Ryhmänjohtajakurssi



Leiriohjelma uudistuu
Avaijaiset: Get-together Festival ja päättäjäiset: Sirkus

Ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa eri ikäisille

Leirin matkatoimisto: tutustumismahdollisuus Helsinkiin



Yhdenvertaisuus
KYSELY NUORILLE YHDENVERTAISUUDESTA PALOKUNTAHARRASTUKSESSA/ 

ENKÄT OM JÄMSTÄLLDHET INOM BRANDKÅRSHOBBYN

KYSELY NUORTEN KOHTAAMASTA EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA JA SYRJINNÄSTÄ 
PALOKUNNASSA/ 

ENKÄT OM OSAKLIGT BEMÖTANDE OCH DISKRIMINERING AV UNGDOMAR I 
BRANDKÅREN

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nf6g0OXvt0mgnj3avarNHYS6Uu-yt3ZIngfNY62C0WdURENBVjE4SDNNTVExVzNQUTRCSEY2TkFQWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nf6g0OXvt0mgnj3avarNHYS6Uu-yt3ZIngfNY62C0WdUM05KN0dYRzNXRUNaVlg0VlBMOE1MUEJCOS4u


Sosiaalinen media ja viestintä

www.eldis22.fi @palokuntaleirit

http://www.eldis22.fi/


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 Eldis22 leirillä on 
noin 290 euroa.

• Joka tarkoittaa sitä, että 
lähes 40 % leirimaksusta on 
saatu tukena 
palokuntatyölle!



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


Nähdään leirillä!


