
Erätauko-keskustelu leirien 
kehittäminen



Tervetuloa mukaan keskustelemaan!
• Työpajan tarkoituksena on lisätä palokuntalaisten 

mahdollisuuksia osallistua leiritoiminnan kehittämiseen.

• Tavoitteena syventää ymmärrystä palokuntanuorten 
leirien nykytilasta ja keskustella leirien kehittämisestä.





Näistä keskustellaan
Miten koulutusta kehitetään yleisesti jatkossa? 

Otetaanko monimuotoisuutta? Miten teoria on leirillä? Pitäisikö ne toteuttaa palokunnissa?

Järjestetäänkö kursseja pelkästään leirillä?

Mitä asioita leireiltä puuttuu? Mistä asioista ei kannata luopua?



Oivallukset?
Mieti yksi asia, minkä oivalsit 
keskustelun aikana?



Keskustelun yhteenveto
Tämä yhteenveto on tehty Pohjois-Suomen ja Lapin opintopäivillä 4.9.2021

1) suurleirin infrasta; bajamajojen puhtaus on tärkeää ja samoin suihkujen toimivuus (ei kylmä tai kylmää vettä)
- Voisiko lasten kanssa tehdä bajamajoista viihtyisämmät?

2) Kuri leirillä; jos kurssilta myöhästyy, niin kenenkään ei kuuluisi joutua punnertamaan sen vuoksi (ei simputusta)
3) Aikuisten läsnäolo lapsille on tärkeää; koulutuksessa mutta erityisesti myös vapaa-ajalla
4) Leirimatka alkaa kotiovelta ja päättyy kotiovelle; osalle nuorista itse matkat ovat tärkeimpiä
5) Voiko leirille lähettää nuoria yksin? Olisiko mahdollista antaa nuorten (vanhempien kanssa) ilmoittautua leirille itse?
6)  

Mistä keskusteltiin?

Keskeisin toimija koko projektissa ja tapahtumassa on nuori (nuoret).
Aikuisen rooli leiritoiminnassa on jakamaton. Aikuisten kuuluu olla leirillä kaikki nuoria varten, kohdata rohkeasti kaikki nuoret sekä olla nuorten kanssa samalla 
tasolla.
Yhteiskäyttötiloja; nuoret voi kohdata toisiaan ja aikuisia.
Päihteettömyys leirillä on tärkeä toteutua.
Vapaaehtoisille aikuisille omaa ohjelmaa, mikä on kiitos tapahtuman mahdollistamisesta.

Mitkä olivat keskeiset oivallukset keskustelusta?w

Leiri on lähtökohtaisesti koulutusleiri – leirikokemus syntyy kuitenkin kaikesta muusta sen ympärillä.
Leiri voi alkaa jo kotipalokunnassa etätutustumisella kurssikavereihin / kurssi voisi käynnistyä jo ennen leiriä
Voisiko nuoria valmistella leirille esim. appin tai sovelluksen avulla luomalla polun leirille?
- esim. voisiko sisältää check listan/ visuaalisen polun, missä nuoret voisivat klikata asiat, mitkä on tehty/ toteutunut (Esim. ilmoittautuminen, pakkaaminen, 

kurssin alkaminen ja kurssilaisiin tutustuminen, leirimatkalle tehtäviä, leiri, kurssin suorittaminen, vapaa-ajan ohjelmaan osallistuminen, kotimatka, tavaroiden 
purku ja kunnostus)

- Viestintä leiriltä myös vanhemmille, että mitä tapahtuma pitää sisällään

Mitä uutta tai yllättävää keskustelussa nousi?

Pohdittavaksi voisiko yksittäinen palokuntalainen tulevaisuudessa ilmoittautua leirille palokunnan ryhmäilmoittautumisen sijaan?
Miten nuoret voisi osallistua leirille ilman omaa palokuntaa? Uskaltavatko nuoret lähteä ja minkä ikäisenä? 
Voisiko palokunnan vastuuhenkilö olla yksi tunnistetuista ja ensisijaisista tehtävistä leireillä?
Voisiko nuorten vanhemmat osallistua aktiivisemmin leirille ja tuoda lisäresursseja? Erityisesti vasta palokuntaan liittyneiden tai erityistä tukea tarvitsevien 
kohdalla?

Mikä jäi epäselväksi?

Koulutusleiritoiminta on edelleen tärkeä 
osa palokuntalaiseksi kasvamisessa. Leirillä 
on tärkeää, että kaikki leiriläiset kokevat 
osallistumisen turvalliseksi, ja että he 
voivat olla täysin omina itsenään.

Kiteytys

1) Palokuntalaisten palokunnissa leireille 
osallistumisesta

2) Palokuntalaisten koulutuspoluista
vastaavien koulutuspolun kehittämisestä

3) Leirien järjestäjien leiri infran ja 
käytäntöjen jatkuvasta kehittämisestä

4) Leirien järjestäjien tapahtuman vastuista ja 
ketkä ovat vastuussa nuorista

Mistä ja keiden pitäisi jatkaa 
keskustelua?



Kiitos.


