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SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS - LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND RY  

Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry on toiminut Suomessa valtakunnallisesti 
vuodesta 1975. Yhdistys on kaksikielinen ja sen tavoitteena on mm. leirikoulutietouden levittäminen, 
leirikoulutoiminnan sekä opettajainkoulutuksen kehittäminen, pohjoismaisen yhteistyön ylläpitäminen 
sekä asiantuntija-avun antaminen. Yhdistyksen tavoitteena on myös kehittää kestävän kehityksen työtä 
sekä ympäristökasvatusta nuoriso- ja kasvatusalalla sekä siitä viestimällä.  

Suomen Leirikouluyhdistys toteuttaa ja kehittää leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun 
ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi pääsee 
leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteen katsomatta. 

Yhdistyksellä on jäseninä leirikoulukeskuksia ympäri Suomen. Vuoden lopussa jäseninä oli yhteensä 37 
leirikoulukeskusta. Yhdistys ylläpitää omaa leirikeskusta Suomenlinnassa, jossa toteutetaan 
opetussuunnitelmaa tukevia leirikouluja. Hostel- ja leirikoulutoiminnalla rahoitetaan 
leirikoulukeskuksen ylläpitokulut sekä tuetaan yhdistyksen taloutta. 

Vuosi 2021 oli Covid19 -pandemian vuoksi yhdistykselle edelleen vaikea rajoitusten jatkuessa pitkälle 
syksyyn. Velkaa ei kuitenkaan nostettu lisää ja vuonna 2020 kertyneitä vuokravelkoja pystyttiin 
lyhentämään. Valtionkonttorilta saatiin vuoden aikana merkittävästi kustannustukia. Vaikka varsinainen 
liikevaihto jäi tavallisia vuosia laihemmaksi, kasvoi se kuitenkin edelliseen vuoteen nähden ja tuet 
mukaan lukien päästiin reilusti positiiviseen tulokseen. Vaikka osa ryhmävarauksista peruuntui ja 
kysyntä oli kokonaisuudessaan vähäisempää rajoitusten vuoksi, päästiin esim. kesän rippikoulut 
järjestämään ja heinäkuussa saatiin talo täyteen kotimaan matkailijoita.  
Myös kehittämistehtävissä edettiin rajallisiin henkilöstöresursseihin nähden hyvin. Hostel Suomenlinna 
saavutti Hostelling Internationalin HI Quality & Sustainability (HI-Q&S) sertifikaatin ja leirikouluohjelmiin 
saatiin mukaan täysin uusi kokonaisuus.  

1. HENKILÖSTÖ 

Suomen leirikouluyhdistyksen hallitukseen vuonna 2021 kuuluivat: 

Puheenjohtaja: Juha Kuronen 

Varapuheenjohtaja: Benita Björkell 

Jäsenet: Tuija Laitinen (Pohjoismaiden sihteeri) 

Sarianna Alho 
Klarika Sander (27.1.2021 saakka) 
Elise Kurtén (varsinainen jäsen 27.1.2021 alkaen) 

Thina Wikström (varajäsen) 

 

Hallituksen sihteerinä toimi Petra Miessmer. 
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin etäkokouksina. Hallituksen jäsen 
Klarika Sanderille myönnettiin ero hallituksesta 27.1.2021 hallituksen kokouksessa ja Elise Kurtén 
nostettiin varsinaiseksi jäseneksi. 3.10.2021 järjestettiin johtoryhmän ja hallituksen kesken 
strategiapäivä Hostel Suomenlinnassa. Päivän aikana päivitettiin yhdistyksen tavoitteet ja strategia 
vuodelle 2028 saakka sekä laadittiin vuositasoinen tiekartta tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Yhdistyksen kevätkokous, jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, pidettiin 7.4.2021 etäyhteyksin. 
Syyskokous, jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, pidettiin niin ikään etäkokouksena 12.11.2021. 
Syyskokouksen yhteydessä pidettiin jäsentapaaminen, jossa keskusteltiin pandemian vaikutuksista 
nuoriin ja nuorisoalaan. Tapaamisen keskustelua alusti vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen 
(Alianssi ry). 

Suomen leirikouluyhdistyksen ja Hostel Suomenlinnan henkilöstö 2021: 
 

Yhdistyksen sekä Hostel Suomenlinnan toiminnasta ja sen kehittämisestä vastasi toiminnanjohtaja 
Petra Miessmer. Toimintasuunnitelmasta poiketen toiminnanjohtajan osittaislomautusta jatkettiin 
koko vuoden ajan. Työaikaa oli 3 päivää viikossa.  

Olli Lassila työskenteli tuntityöntekijänä hostellilla 14.5 saakka. Hostellin kausityöntekijänä ja 
vastaanottopäällikkönä toimi 17.5 alkaen Sofia Majuri, joka suoritti matkailun perustutkintoon 
kuuluvan harjoittelunsa Hostellilla syksyllä 2020. Kesätyösuhde päättyi 15.8 Sofian muuttaessa 
Tampereelle opintojen perässä ja hän jatkoi työhön kutsuttavana ekstratyöntekijänä sen jälkeen. Lisäksi 
Hostellin sekä yhdistyksen erilaisissa tehtävissä auttoivat tuntityöntekijöinä edelleen Pj. Juha Kuronen 
sekä entinen nuorisotyön johtaja Elina Kokko. Leirikoululehden taittoi Ari Matilainen, joka myös avusti 
satunnaisesti hostelli- ja keittiötöissä. Siviilipalvelustaan suoritti yhdistykselle 18.6 saakka Abdullah 
Chantani ja 28.6 alkaen Aleksi Harjunpää. Hostellissa suoritti restonomiopintojensa harjoittelun välillä 
17.5-15.8.2021 Joona Waldén sekä matkailun perustutkinnon harjoittelun välillä 16.8-3.10.2021 Nina 
Tamminen. Nina jatkoi harjoittelunsa jälkeen työhön kutsuttavana tuntityöntekijänä opintojensa 
ohessa. 

Työtunteja kertyi vuoden aikana yhteensä 5355, joista palkallisia (siviilipalvelusmiehet mukaan lukien) 
4604. Henkilötyövuosia kertyi noin 2,6.  

2. JÄSENISTÖ 

Vuoden lopussa Suomen leirikouluyhdistyksen jäseninä oli:  

• 37 leirikoulukeskusta 
• 10 henkilöjäsentä 
• 9 järjestöä / yhteisöjäsentä 

 
Jäsenten määrä laski hieman edellisestä vuodesta. 
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3. TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMINTA  

Suomen Leirikouluyhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat nettisivu www.leirikoulut.info sekä 
kaikkiin Suomen peruskouluihin jaettava Leirikoulu-Lägerskola -lehti. Lehti jaettiin jäsenten lisäksi 
kaikkiin Suomen peruskouluihin. Lehden painos oli 3000 kpl.  

Yhdistyksellä on kaksikielinen esite, jossa kerrotaan tiiviisti yhdistyksen toiminnasta sekä esitellään 
kaikki jäsenkeskukset kartalla. Esite uusittiin kokonaan loppuvuodesta 2021. Painomateriaalia ei 
kuitenkaan teetetty, sillä tammikuun 2022 Educamessut peruuntuivat pandemiarajoitusten vuoksi. 
Hostel Suomenlinnalla on lisäksi oma esite hosteltoiminnasta sekä sähköisissä viestimissä jaettava 
leirikouluesite. Myös Hostellin esite uusittiin mutta painomateriaalia päätettiin tilata vasta keväällä 2022.  

Yhdistys julkaisee Leirikoulu – Lägerskola -lehteä vuosittain syyskuussa. 2021 lehden teemana oli 
luonnon monimuotoisuus. Lehden päätoimittajana jatkoi Juha Kuronen ja taitosta vastasi Ari Matilainen. 
Jäsenille lähetettiin sähköpostitse 2 jäsentiedotetta sekä kolme ajankohtaisia tiedotusasioita sisältävää 
jäsenkirjettä vuoden aikana. Elina Kokko ja Petra Miessmer vastasivat jäsenkirjeiden toimittamisesta.  

Vuoden aikana osallistuttiin seuraaviin tapahtumiin: 

- Juha Kuronen osallistui Nuorisokeskus Metsäkartanon säätiön valtuuskunnan kokouksiin 14.4. 
ja 25.11. 

- Yhdistys osallistui 14.10.2020 Helsingin OKL.ssa Luontokoulu-päivään toteuttamalla työpajan 
etätehtävänä ”Luontopäivä Suomenlinnassa” PowerPoint esityksenä. Päivään osallistui 160 
suomenkielistä ja 35 ruotsinkielistä opettajaksi opiskelevaa. 

- Yhdistys järjesti 12.11.2021 etä-jäsentapaamisen, jossa keskusteltiin pandemian vaikutuksista 
nuoriin ja nuorisoalaan. Tapaamisen keskustelua alusti vaikuttamisen asiantuntija Katja 
Asikainen (Alianssi ry). 

- Vuoden aikana Petra Miessmer osallistui Suomenlinnan hoitokunnan järjestämiin 
matkailuaamuihin sekä Helsingin markkinoinnin matkailuseminaariin ja Helsingin tekijät -
verkoston tapahtumiin. Lisäksi toiminnanjohtaja edusti Suomen hostellijärjestön hallituksessa 
ja markkinointityöryhmässä jäsenenä. 

- Juha Kuronen osallistui 20.1. ja 23.2. Itämeren tilaa käsitteleviin SYKE.n webinaareihin. 
- Juha Kuronen osallistui Ulos-Ut-Out-tapahtuman järjeselyseminaariin 26.3. ja 14.6. tapahtumaan 

Nurmeksessa etänä. 
- Juha Kuronen osallistui myös Lyke-verkoston jäsentapaamiseen 18.3. 
- Kuronen osallistui myös 24.11. OPH:n ja SYKLi.n yhteiseen ”Tunne ilmasto” -koulutukseen ja 

työpajaan. 
- Yhdistyksellä oli oma ständi 19.–20.11. näyttelyosastolla Biologian ja maantieteen opettajien 

syyspäivillä Otaniemessä. 

Suomen leirikouluyhdistys toteutti vuonna 2021 koulutustoimintaansa yhteistyössä Suomen 
nuorisokeskusyhdistyksen ja Suomen luontokeskus Haltian kanssa. Helsingin yliopiston 
Opettajankoulutuslaitoksessa järjestettyyn ”Luontokoulupäivään” osallistuttiin yhteisellä työpajalla. 
Nurmeksessa 15-17.6.2021 järjestettyyn Ulos-Ut-Out-ulkona oppimisen suurtapahtumaan suunniteltiin 
”Minä, sinä, hän – yhdessä metsässä” -työpaja. Se suunnattiin opettajille ja siinä esiteltiin 
yhteistoiminnallisia malleja.  



TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

4 

 
Pandemian vuoksi peruuntuneet tapahtumat: 

- Yhdistyksen kehittämä leirikoulutoiminnan ja ulkona oppimisen mahdollisuuksiin keskittyvä 
kansainvälisten opettajaksi opiskelevien koulutuskokonaisuus (HEAT) jouduttiin pandemian 
vuoksi siirtämään vuodella. 

- Pohjoismaisen leirikouluneuvoston (NLR) kesäseminaari Islannissa siirtyi jälleen vuodella. 
- Keväällä yhdistys oli ilmoitettu osallistumaan luokanopettajapäiville, mutta tilaisuus jouduttiin 

järjestäjän toimesta perumaan. 

Yhteistyö 

Yhteistyötä jatkettiin mm. Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen, Suomen luontokeskus Haltian ja Luonto- 
ja ympäristökoulujen verkoston (LYKE-verkoston) kanssa. Yhdistyksellä on edustus LYKE-verkoston 
ohjausryhmässä. Yhteistyötä Suomenlinnassa ja Helsingissä tehdään mm. Suomen Hostellijärjestön, 
Helsingin matkailumarkkinoinnin (Helsingin tekijät), Suomenlinnan hoitokunnan, Ehrensvärd-seuran, 
sekä muiden suomenlinnalaisten toimijoiden kanssa. Toiminnanjohtaja Petra Miessmer toimi Suomen 
hostellijärjestön hallituksessa ja markkinointityöryhmässä. 

Yhdistykselle on ollut edelleen tärkeää tehdä yhteistyötä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön että 
Opetushallituksen kanssa. Yhdistyksen tärkeitä yhteistyökumppaneita edellä mainittujen lisäksi ovat 
mm.  

- Suomen Vanhempainliitto ry 
- Allianssi ry 
- Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) ry 
- Finlands Svenska Lärarförbund rf 
- Hem och skola rf  
- Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry 
- Suomen lukiolaisten liitto ry 
- Pohjola-Norden ry 

4. HOSTEL SUOMENLINNA 

Hostel Suomenlinna (www.hostelhelsinki.fi) on Suomen leirikouluyhdistyksen omistama leirikeskus ja 
hostelli maailmanperintökohteessa. Yhdistys järjestää Suomenlinnassa opetussuunnitelmia tukevia 
leirikouluja ympäri vuoden. Palveluita räätälöidään myös nuorisoalan järjestöjen, kuntien, seurakuntien 
sekä muiden nuorisoalan toimijoiden tarpeisiin. Hostel Suomenlinna harjoittaa liiketoimintaa 
yhdistyksen ja nuorisotoiminnan rahoittamiseksi. Taloon ovat leirikoulujen ja nuorisoryhmien lisäksi 
tervetulleita kotimaiset ja kansainväliset yksittäisasiakkaat sekä ryhmät.   
Yhdistys perusti Hostel Suomenlinnan vuonna 2002. Toiminta myytiin Suomen Nuorisokeskusyhdistys 
ry:lle vuonna 2009, jonka saamien investointiavustusten tuella toimintaa pystyttiin kehittämään ja 
kannattavuus parani. Nuorisokeskusyhdistys kuitenkin päätti luopua Hostellista strategisten muutosten 
seurauksena, ja Leirikouluyhdistys aloitti uudestaan toiminnan Hostel Suomenlinnassa vuonna 2016.  
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Hostellin toiminnasta ja sen kehittämisestä vastasi vuonna 2021 yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra 
Miessmer.  

Markkinoinnissa keskityttiin yksittäismatkailijoiden tavoittamiseksi pelkästään someen ja sähköisiin 
myyntikanaviin. Ryhmiä ja leirikouluja tavoiteltiin kahdella lehti-ilmoituksella syksyllä: Opettajan 
retkiopas ja yhdistyksen oma leirikoulu – lägerskola -lehti. Messut ja tapahtumat jäivät rajoitusten vuoksi 
pääosin toteutumatta.  Edellisten vuosien ryhmäasiakkaita lähestyttiin sähköpostiviestinnällä 
perinteisesti sekä keväällä, että syksyllä. Markkinointiin käytettiin koko vuoden aikana hieman alle 2000 
€, josta somemainontaan (Facebook ja Instagram) käytettiin noin 30 % ja Opettajan retkioppaaseen noin 
70 %.  
 
Hostellissa vieraili vuoden aikana yhteensä 34 ryhmää (ryhmiin on laskettu mukaan leirikouluryhmät), 
kun vuonna 2019 ryhmiä kävi yhteensä 88 ja vuonna 2020 vain 25. Hostellissa toteutui kaikkiaan 4834 
yöpymistä ja vuodekäyttöaste oli koko vuoden keskiarvoltaan 34 %. Mitään suurempia investointeja ei 
tehty. Vanhat sohvat korvattiin uusilla käytetyillä, joiden kustannus oli yhteensä 100 €. Hostel 
Suomenlinnassa järjestettiin tavalliseen tapaan kehittämispäivä, jonka aikana käytiin läpi kaikki 
asiakaspalautteet ja kartoitettiin niiden sekä henkilökunnan omien ajatusten perusteella tulevat 
kehittämiskohteet. Kestävän kehityksen suunnitelma ja riskianalyysi päivitettiin kehittämispäivän 
yhteydessä. Sesonkiin valmistauduttiin tiimipäivässä keväällä ja työyhteisön hyvinvointiin panostettiin 
mm.  kesällä veneretkellä isosaareen sekä järjestämällä pikkujoulut Hostellissa. Hostellille myönnettiin 
elokuussa HiHostellin HI-Q&S-laatu- ja kestävän kehityksen sertifikaatti, jonka pohjalta jatketaan 2022 
vuoden aikana Sustainable Travel Finland -merkin tavoittelua. 
 
Leirikoulutoiminta 

Hostel Suomenlinnan leirikoulutoiminnan tavoitteena on tarjota opetussuunnitelmaa tukevia ohjelmia 
ja leirikoulukokonaisuuksia turvallisessa ja ainutlaatuisessa ympäristössä. Leirikouluohjelmien 
teemoina korostuvat Itämeri ja saaristoluonto, historia ja kulttuuriperintö sekä yhteistyötaitojen ja 
ryhmätoiminnan kehittäminen. Ohjelmistosta on valittavissa leirikoulupaketteja sekä yksittäisohjelmia. 
Leirikouluohjelmistoa kasvatettiin vuonna 2021 uudella ohjelmalla: ”Venesafari Itämerellä” sekä uudella 
leirikoulupaketilla: ”Kulttuurisafari Suomenlinnassa”. Hintoja korotettiin maltillisesti aterioiden ja 
majoituksen osalta ensimmäistä kertaa moneen vuoteen.  

Leirikouluryhmiä kävi vuonna 2021 yhteensä 13 (tähän on laskettu mukaan myös päiväleirikoulut), kun 
vuonna 2019 leirikouluja kävi 43 ja vuonna 2020 yhteensä 14. Leirikoulujen yöpymisvuorokausia oli 
yhteensä 359, mikä on vielä vähemmän, kuin pandemian ensimmäisenä vuotena 2020. Tähän vaikutti 
osaltaan rajoitusten muutokset, kun Keväällä 2021 oli etenkin yöpymiset kielletty. Kolme 
leirikouluryhmistä tuli Uudenmaan ulkopuolelta.  

Toteutuneet leirikoulut paikkakunnittain: 

1. Roukon yhtenäiskoulu, VALKEAKOSKI 
2. Helsingin saksalainen koulu, HELSINKI 
3. Botby grundskola, HELSINKI 
4. Munkkivuoren koulu, HELSINKI 
5. Munkkivuoren koulu 2, HELSINKI 

6. Suvilahden koulu, VAASA 
7. Postipuun koulu, ESPOO 
8. Latokartanon perukoulu, HELSINKI 
9. Tapanilan ala-aste, HELSINKI 
10. Ruoholahden ala-aste, HELSINKI 
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11. Marjattakoulu, HELSINKI 
12. Kotkansaaren koulu, KOTKA 

13. Rajatorpan koulu, VANTAA 

 

Nuoriso- ja nuorisoalan ryhmät 

Hostel Suomenlinnassa pidetään Leirikouluyhdistyksen toimipaikkana tärkeänä tarjota palveluita etenkin 
nuorisoryhmille sekä nuorisotyön valtakunnallisille järjestöille. Palveluita tarjotaan myös kansainvälisisille ryhmille 
ja hinnat pystytään tarjoamaan osana yhteishyödyllisen yhdistyksen toimintaa ALV-vapaana. Kaikille Hostel 
Suomenlinnassa vieraileville ryhmille on tarjolla sekä esitteitä, että lehtiä leirikouluyhdistyksen toiminnasta ja 
jäsenkeskuksista.  

Vuonna 2021 ryhmien määrä oli kokonaisuudessaan edelleen merkittävästi tavallista vähäisempi. Vuoden 2021 
aikana Hostel Suomenlinnan palveluita kokouksien ja leirien järjestämiseen käyttivät seuraavat nuorisoalan 
järjestöt sekä nuorisoryhmät: 

  
1. Keravan seurakunta (3 rippikoululeiriä ja 

yksi lasten leiri) 
2. Yhden vanhemman perheiden liitto 
3. Näkövammaiset lapset ry 
4. Plan International Suomi 

5. Vesaisten keskusliitto 
6. Metsämörriohjaajat ry 
7. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry 
8. Laajasalon opisto 
9. Lukiolaisten liitto

7.KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Pohjoismaisen leirikouluneuvoston perinteinen kesäseminaari piti järjestää Islannissa, mutta se 
jouduttiin vallitse 

van tilanteen vuoksi toistamiseen siirtämään kesään 2022. 

VisitEDUfinn:n Suomenlinnassa pidettävät kansainväliset opettajaseminaarit jouduttiin peruuttamaan. 
HEAT2021 – Helsinki Education in Action for Teachers -seminaari ulkomaisille opettajille ja kasvattajille 
jäi niin ikään toteuttamatta pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi. 

8.TALOUS  

Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Velkaa ei kuitenkaan enää jouduttu 
kerryttämään lisää. Hostellin vuokravelkoja ja johdon lainoja pystyttiin lyhentämään suunnitellusti. 
Yhdistyksen toiminnasta valtaosan rahoittaa sen ylläpitämä hostelli, johon rajoitukset osuivat edelleen 
42 % liikevaihdon menetyksellä vuoteen 2019 verrattuna. Henkilöstökulut minimoitiin huolellisella 
työvuorosuunnittelulla, toiminnanjohtajan osittaislomautuksella sekä nuorisotyön vastaavan 
rekrytoinnin jättämisellä kesken. Valtionkonttorin kustannustukea saatiin vuoden aikana yhteensä           

49 770 €.  Kustannustuen, sopeutustoimien ja hieman edellisestä vuodesta parantuneen liikevaihdon 
turvin päästiin lopulta positiiviseen tulokseen sekä taseen merkittävään parantumiseen vuoden 2020 
synkästä pudotuksesta.  
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Suomen leirikouluyhdistyksen tulos nousi vuoden 2020 synkästä -37 850 € tuloksesta 31 7623 € 
ylijäämään. Hostellin liiketoiminnan (joka katsotaan varainhankinnaksi) tulos jäi miinusmerkkiseksi ja 
nuorisotoiminnan tulos pelasti yhdistyksen kokonaistalouden kustannustukien turvin. Voidaan sanoa, 
ettei yhdistys olisi selvinnyt kuluistaan eikä etenkään velkojen lyhennyksistä ilman Valtionkonttorin 
kustannustukia.   

Yhdistyksen henkilöstökulut (mukaan lukien varainhankinnan eli hostellin liiketoiminnan 
henkilöstökulut) olivat jopa 47 % vuoden 2019 henkilöstökuluja pienemmät. Muut kulut saatiin tarkalla 
talouden pidolla ja juoksevien kulujen tarpeen pysyessä tavallista vähäisempänä pidettyä 26 % vuoden 
2019 kuluja pienempinä.  

SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYKSEN TULOS 2021 

 

Avustus leirikoululähettiläs 10 000 €      

Jäsenmaksut 4 250 €         

Myyntituotot 92 830 €      

Valtionk. Kustannustuet 49 770 €      

henkilöstökulut 49 613 €-      

Leirikoululähettiläs 17 819 €-      

Muut kulut 53 549 €-      

35 870 €      

Myyntituotot 94 970 €      

Ilmoitusmyyntituotot 1 705 €         

Henkilöstökulut 23 611 €-      

Muut kulut 77 171 €-      

4 107 €-         

31 763 €    

Tuotto- ja kulujäämä
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