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Lapin, Pohjois-Suomen, Pohjanmaan ja Etelä-Savon palokuntanuorten HIEKKA 2017 -leiri 

järjestetään suurleirimaisemissa, puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueella Lohtajalla 2.-

8.7.2017. Leiri on esileiri suurleirille 2018 ja projektisuunnitelman osa. 

Leiriä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä pelastusliittojen sekä suurleirin avaintehtävissä 

olevien palokuntalaisten kanssa. Yksi osa leiriä on saada kerättyä kokemuksia asioiden ja 

tehtävien toimivuudesta myös suurleiriä silmällä pitäen. 

 

Leiri antaa palokuntanuorille mahdollisuuden oppia uutta, toimihenkilöille osallistua uusiin 

tehtäviin, mutta ennen kaikkea uusille kokemuksia ja elämyksiä sekä uusia ystäviä useamman 

pelastusliiton alueen palokuntien osallistuessa leirille.  

 

Lohtaja Lohtaja sijaitsee Keski-Pohjanmaahan kuuluvassa Kokkolan seutukunnassa. 

Lohtajan, Kälviän ja Ullavan valtuustot päättivät kuntaliitoksesta Kokkolan kanssa 

3.12.2007, ja liitos astui voimaan 1.1.2009. Uuden kaupungin nimeksi tuli Kokkola, 

ja sillä on yli 45 000 asukasta. Kunnassa asui aiemmin 2 791 ihmistä ja sen pinta-

ala oli 807,95 km2, josta 517,2 km2 oli merialueita ja 2,18 km2 sisävesiä. 

Väestötiheys oli 9,67 asukasta/km2. 

Lohtaja tunnetaan ennen kaikkea Vattajanniemellä sijaitsevasta laajasta 

lentohiekka-alueesta ja sen hiekkarannasta, josta suurin osa on puolustusvoimien 

käytössä harjoitus- ja ampuma-alueena. Niemen kärjessä lyhyen pengertien 

päässä on Ohtakarin saari, missä sijaitsee vanha kalastajakylä 

kalastusmuseoineen, kalasatama, nykyään näkötornina toimiva pooki, vanha 

jatulintarha sekä seurakunnan ylläpitämä leirikeskus. Saaressa kävijöiden 

rituaaleihin kuuluu kiven heittäminen leirikeskuksen alueella sijaitsevaan 

kivikasaan. 

Lohtajan Viirretjoelta, Alaviirteeltä löytyi vuonna 1930 noin 70 cm pitkä 

mammutin reisiluun pala, joka on arvioitu yli 24 000 vuoden ikäiseksi. 

Yleistä Leiripäällikkönä on myös suurleirillä leiripäällikkönä toimiva  

Lapin Pelastusliitto ry:n varapuheenjohtaja Seppo Jänkälä.  

Leirialueelle on mahdollista saapua sunnuntaina 2.7 klo 12:00 alkaen. 
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Ilmoittautuminen 

  

Leirille tulee ilmoittautua HAKA-palokuntarekisterin kautta 30.4.2017 mennessä. 

HAKA avataan 9.1.2017. Varmista, että ilmoittautumisen yhteydessä jokaisen 

leirille tulijan tiedoista löytyvät nimi, syntymäaika, ruoka-aineallergiat, 

terveystiedot (esim. lääkitykset), lähiomaisen nimi  -puhelinnumero ja t-paidan 

koko. Leiriläisen oma puhelinnumero ja sähköposti on myös hyvä ilmoittaa samalla. 

Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan suostumus leirille osallistumisesta, tästä 

vastaa leirille tuleva palokunta. Mikäli palokuntanuori tarvitsee kurssille ohjaajan 

tms muuta huomioitavaa, ilmoittautumisen yhteydessä maininta asiasta. 

Jos tiedoissa on puutteita, leiritoimisto tulee pyytämään täydennyksiä. Jokaisella 

palokunnalla tulee olla nimettynä vastuuhenkilö ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Suurleirin yhtenä uutena asiana on osallisuuden mahdollistaminen leiritoimintaan. 

Ollaan aktiivisia ja tehdään yhteistyötä jo tulevalle leirille muiden palokuntien 

kanssa, jotta kaikille leirille haluaville nuorille osallistuminen on mahdollista! 

 

Leirimaksu 

Leirimaksu on 30.4.2017 asti Pelastusliittojen jäsenpalokuntien palokuntanuorilta 

110€, muilta 130€. Jäsenpalokuntien toimihenkilöiltä 50€ ja muilta 

toimihenkilöiltä 80€. Leirimaksu sisältää leiriohjelman mukaiset ruokailut ja 

palvelut sekä leiripaidan. 

Leirille osallistumisen voi perua veloituksetta 30.5.2017 asti. 

Leirimaksut laskutetaan kesäkuun alussa. Ilmoittautumisajan jälkeen 130€ 

palokuntanuori / 80€ toimihenkilö, ei sisällä leiripaitaa. Päivämaksu on 15€/päivä. 

Maksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Laskutus jälkikäteen paikalla oltujen 

päivien mukaisesti. Päivämaksu ei sisällä leiripaitaa. 

Kurssit 

Leirillä järjestetään palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja: 

AKU 1  TAKU 2  RYHMÄNJOHTAJA 

AKU 2  TAKU 3  TULITAISTELIJA 

TAKU 1  TAKU 4  ENSIAPUJATKOKURSSI 

    ACTION KURSSI 



 
 

 

 

Kouluttajaksi voit hakea jos olet vähintään 16 vuotias ja omaat riittävät taidot 

kouluttaa. Kouluttajana sinulla on mahdollisuus syventää omaa osaamistasi ja 

tukea kurssilaisia omalla polulla kohti hälytysosastoa. Palokuntanuorten koulutus 

on leirin keskiössä – muut toiminnot järjestetään tukemaan koulutustoimintaa. 

Kursseille tarvitaan kouluttajia jälleen – ota yhteyttä leirin koulutuspäällikköön! 

Vakuutukset 

Jokainen palokunta huolehtii leiriläisille vakuutuksen. Leirin puolesta ei ole 

vakuutusta osallistujille. 

Facebook sivut 

Leirille on avattu facebook sivut. Siellä, sekä suurleirisivulla www.lohtaja2018.fi  

tiedotetaan leiritapahtumista, julkaistaan valokuvia.  

Ruokailu Leirin aikana järjestetään ruokailut viikko-ohjelman mukaisesti. Ruokailut 

koulutuksen aikana on omien kurssien mukana, muutoin palokunnittain. 

Ruokailuvälineitä ei ole järjestetty leirin toimesta. 

Allergiat Leiriläisten allergiat, lääkitykset jne tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä 

HAKA:aan. 

Hygienia Säännöllisestä käsienpesusta tulee jokaisen huolehtia. Leirialueella on saunat ja 

peseytymistilat – niitä tulee käyttää säännöllisesti. 

Kanttiini Leirillä toimii koko viikon ajan kanttiini, josta on ostettavissa karkit, limsat ja 

jäätelöt. Ostokset voi tehdä käteisellä tai kortilla. 

Majoitus Leiriläiset majoittautuvat telttoihin. Asuntoautoille- ja vaunuille on oma aidattu 

alueensa leirialueella. Palokunnat vastaavat omasta majoituksesta, jokaisessa 

teltassa tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Alueella on toimihenkilöille 

sisämajoituspaikkoja. 

Turvallisuus Leirin ajaksi on järjestetty ensiapu sekä järjestyksen valvonta.  

Päiväkoti Päiväkoti tarjoaa leirin pienimmille ohjattua toimintaa ja leikkiä sekä ateriat ja 

lepohetket, Päiväkotiin ovat tervetulleita alle 7-vuotiaat lapset joiden vanhemmat 

osallistuvat leirille kouluttajina ja toimihenkilöinä. Päiväkoti on avoinna leirin 

aikana maanantaista perjantaihin klo 08:00 – 17:00. Lisätietoa saat myöhemmin 

nimettäviltä päiväkodin vastuuhenkilöiltä! 

http://www.lohtaja2018.fi/


 
 

 

Rakennusleiri 

 Rakennusleiri käynnistyy perjantaina 30.6. HAKA-palokuntarekisterissä on oma 

ilmoittautuminen rakennusleiriä varten. 

Purkuleiri Leirin purku käynnistyy leiriläisten toimesta perjantaina 7.7. Leirin toimesta 

purku suoritetaan lauantaina 8.7 päättyen tarvittaessa 9.7. HAKAssa on oma 

ilmoittautuminen purkuleiriä varten. 

Vahvistuskirje 

 Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen osastoihin lähetetään 22.5 mennessä 

vahvistus ilmoittautumisesta ja lisätietoa leiristä. 

Yhteiskuljetukset 

 Leirin järjestäjän toimesta ei ole järjestetty yhteiskuljetuksia. 

 

 TERVETULOA LEIRILLE! 

 

 Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 

 

YHTEISTYÖSSÄ 

                   

 

     

 

 



 
 

 

 

LEIRIALUEEN KARTTA, PALVELUPISTEET 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

LEIRIN JOHTORYHMÄN YHTEYSTIEDOT: 

 
Leiripäällikkö  Seppo Jänkälä  Reijo Malkamäki 

  seppo.jankala@lohtaja2018.fi reijo.malkamaki@spek.fi 

  0400 393191   040 1690997 

 

Nuorten edustaja/ Oona Ruotsalainen Jenna Poikela 

olkkari            oonacamilla.ruotsalainen@gmail.com jenna.poikela@hotmail.fi 

  040 4101352  040 417 3317 

 

Koulutus  Tero Keskinen  Heli Kari 

  tero.keskinen@suomi24.fi heli.kari@spek.fi 

  040 523 1770  040 7335448 

 

Ohjelma  Tuomo Laiti  Jolle Kanniainen 

  tuomo.laiti@live.fi  jolle.kanniainen@gmail.com   

 050 572 3181  

 

Toimisto  Pertti Heikkilä 

  pertti.heikkila@lohtaja2018.fi 

  040 7040764 

 

Tiedotus/leirilehti Ossi Kujanpää  Venla Väisänen 

  ossi.kujanpaa@eppela.fi  venlava@hotmail.com 

  0500 866140 

 

Huolto  Jouko Kuusela  Antti Muikku  

  jouko.kuusela@lohtaja2018.fi antti.muikku@gmail.com 

  0400 391561  0500 693175 

 

Turva  Mika Riipi  Juha Niitynpää 

  mika.riipi@luukku.com juha.niitynpaa@raksystems.fi 

  045 1285527  040 138 0525 

Päiväkoti 

Ensiapu  Päivi Jaakkola  Sanna Määttä 

  paparvia@hotmail.com sanna.maatta@sodankyla.fi 

  040 521 4031  045 167 4887   

 

Kuljetus  Minna Koskela  

  minna.koskela0@gmail.com  

  040 5125864 

 

Muonitus  Tiina Virtanen 

  tiina.virtanen@lohtaja2018.fi 

  040 5123481 

 

Kanttiini  Satu Poikela  Munkkila Anneli Jokinen 

  satu.poikela@lohtaja2018.fi anneli.jokinen@gmail.com 

  0400 217397 

Projektipäällikkö Pertti Heikkilä pertti.heikkila@lohtaja2018.fi 040 7040764 www.lohtaja2018.fi 
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