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Leirikoulu on yksi koulun työmuoto, joka rantautui 
Suomeen 1970-luvun alussa Ruotsista. Leirikoulul-
la tarkoitetaan kahden tai useamman työpäivän 
mittaista opiskelujaksoa koulun ulkopuolella. Se 

on aina yhdistelmä leiri- ja kouluelämää, jonka tarkoituk-
sena on kehittää oppilaiden henkisiä ja fyysisiä valmiuk-
sia. Leirikoulu tulee aina valmistella huolellisesti käyttäen 
tarvittaessa hyväksi maassamme olevia useita leirikoulu-
keskuksia ja niiden asiantuntemusta. Hyvin suunniteltu 
leirikoulu tarjoaa oppilaille elämyksiä ja kokemuksia sekä 
näiden kautta tapahtuvaa oppimista.

Tämän lehden teemaksi on valittu seikkailukasvatus, joka 
on osittain sama asia, kuin elämyspedagogiikka tai ko-
kemuksellinen oppiminen. Näiden käsitteiden välillä on 
joskus vaikea tehdä eroa. Kaikissa näissä oppiminen on 
kuitenkin jatkuva prosessi, joka perustuu elämyksiin ja 
kokemuksiin. Ne voivat olla välineellisiä, kuten melon-
ta, kiipeily tai koskenlasku. Tämä ei ole kuitenkaan vält-
tämätöntä. Onnistuneeseen leirikouluun kuuluu myös 
opettajan tai leirikoulukeskuksen henkilökunnan suun-
nittelemia yllätyksiä. Ympäröivä luonto tarjoaa varmas-
ti monenlaisia mahdollisuuksia ympäristöseikkailuun. 
Siinä ei tarvita juuri mitään välineitä. Turvallisuudesta 
huolehtiminen on kuitenkin aina välttämätöntä. Oppilai-
den kannalta pienimuotoisetkin seikkailuhetket antavat 
oppilaille sellaisia elämyksiä, joista leirikoulu jää mieleen 
onnistuneena projektina. 

Leirikoulua voidaan pitää jo sellaisenaan seikkailuna.Hel-
posti toteutettavia elämyksiä tarjoaa esimerkiksi pimeys, 
jolloin voidaan järjestää ympäröivään maastoon kyntti-
läpolku tai heijastinrata. Tarvitaan vain vähän mieliku-
vitusta. Erittäin tärkeää on tällaisen toiminnan jälkeen 
reflektointi. Oppilaiden on voitava kertoa omista koke-
muksistaan tapahtuman jälkeen. Tällä tavalla seikkailu 
yhdistetään elämyspedagogiikkaan, jolloin pienimuotoi-
nenkin yllättävä tai jännittävä tapahtuma aiheuttaa op-
pilaissa vahvoja tunteita. Ne ovat keskeisiä elementtejä, 
joiden avulla saavutetaan kasvatuksellisia tavoitteita. 

Leirikoulu mainitaankin opetussuunnitelmissa ja on 
selvästi ollut yksi tekijä, joka on lisännyt muualta tänne 
suuntautuvaa koulutusmatkailua. Ulkomaiset koulutus-
alan ammattilaiset ja virkamiehet, opettajat ja jopa kou-
lulaiset tulevat Suomeen, koska haluavat tutustua ope-
tustapaamme. Erityisesti ollaan kiinnostuneita koulun 
ulkopuolella tapahtuvasta opiskelusta, jossa elämyspe-
dagogiikka on vahvasti mukana. Toivotaan, että koulut 
kaikkialla maassamme panostavat yhä vahvemmin leiri-
kouluun, jonka ohjemassa korostuu elämyspedagogiikka 
ja sosiaalinen kasvatus.

Elämysoppimista 
ja seikkailua

Lägerskola som arbetsmetod i skolan kom till 
Finland från Sverige i början på 1970-talet. Med 
lägerskola menar man en två- eller flere dagars 
vistelse utanför skolan. Lägerskola är en kom-

bination av lägerliv och skola och syftet är att utveckla 
elevernas fysiska och psykiska färdigheter. En lägers-
kola skall alltid förberedas noga. Vid behov kan man 
anlita expertisen som finns på de många lägerskolcent-
ren i vårt land. Under en väl planerad lägerskola lär sig 
eleverna mycket  genom upplevelser och erfarenheter.

Huvudtemat i denna tidning är äventyrspedagogik, vil-
ket till stora delar är samma som upplevelsepedagogik 
eller inlärning baserad på erfarenheter. De här begrep-
pen är många gånger svåra att skilja åt. I alla begrepp 
är inlärningen dock en fortgående process som grun-
dar sig på upplevelser och erfarenheter. Äventyrspe-
dagogiken kan vara t.ex. kanoting, klättring eller fors-
ränning, men detta är inte nödvändigt. En lyckad läger-
skola kan innehålla små överraskningar som läraren 
eller personalen på lägerskolcentret planerat. Naturen 
erbjuder mångehanda möjligheter till äventyr. I natu-
ren behövs inga ”redskap”. Det är dock viktigt att se 
över säkerheten i alla situationer. Även små stunder 
av äventyr ger sådana upplevelser att eleven kommer 
ihåg lägerskolan med glädje. Bara själva lägerskolan 
kan vara ett stort äventyr.

I mörkret är det lätt att ge eleverna upplevelser. Gör 
en stig kantad av ljus eller dra en bana med reflexer. 
Man behöver bara lite fantasi.Detta är ett bra exempel 
på hur man kan kombinera äventyrs- och upplevelse-
pedagogik. Efter en sådan uppgift är det viktigt med 
diskussioner. Eleven skall ha möjlighet att berätta om 
sina egna upplevelser. Även små upplevelser kan väcka 
starka känslor och då är det viktigt att kunna reflektera 
över dem. På så sätt uppnås det fostrande syftet med 
övningen. 

Lägerskola nämns flera gånger i den nya läroplanen 
och det har klart varit en av orsakerna till de ökade 
skolningsresorna till Finland. Utländska proffs inom 
skolning, tjänstemän, lärare och t.o.m. elever kommer 
till Finland för att lära sig om vårt sätt att undervisa. 
Speciellt är man intresserad av studierna utanför sko-
lan. Önskvärt vore att alla skolor i vårt land allt mera 
skulle satsa på lägerskolor vars program betonar upp-
levelsepedagogik och social fostran.

Juha Kuronen

Att lära sig genom 
upplevelse och äventyr
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Tällä aukeamalla esittelemme yhdistyksen jäseninä olevien leirikoulukeskusten sijainnit ja 
yhteystiedot.

På detta uppslag presenterar vi kontaktuppgifter och position på de lägerskolcenter som är 
våra medlemmar.

SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS -
LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND ry

1. Harrinivan Lomakeskus
Harrinivantie 35, 
99300 Muonio
+358400155100
www.harriniva.fi/fi/palvelut/
leirikoulut
info@harriniva.fi 

9. GoVuokatti
Linturinteenkatu 1, 
88610 Vuokatti
Puh.: 010 3892208
www.govuokatti.fi
myynti@govuokatti.fi

8. Basecamp Oulanka
Myllykoskentie 30
93900 Kuusamo
Puh. 0400 509741
www.basecampoulanka.fi
taiga@basecampoulanka.fi

7.  Nuorisokeskus Villa Elba
Sannanrannantie 60
67100 Kokkola/Karleby
Puh./Tel. 06-831 3400 
www.villaelba.fi
elba@kokkola.fi

5. Nuorisokeskus  Pikku-Syöte
Syötekylä
93280 Syöte
Puh. 08-815 4000
Fax. 08-815 4173
www.pikkusyote.fi
myyntipalvelu@pikkusyote.fi

4. Palojärven Lomakeskus
Hoikkaniementie 19
97240 Sonka
040 9321313
www.palojarvenlomakeskus.com
palojarvenlomakeskus@gmail.com

3. Peräpohjolan Opisto
Kivirannantie 13 - 15
95410 Tornio
Puh. 050 5694396
www.ppopisto.fi/leirikoulu
marja-leena.dunder@
joentalo.com

2. Suomen Latu / Kiilopää
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä
Puh. 016-670 0700
www.kiilopaa.fi
kiilopaa@suomenlatu.fi

10. Utkujärven majat
Kilpisjärventie, 99300 Muonio
Puh.: 040 0805394
www.utkujarvenmajat.fi
maahinen@utkujarvenmajat.fi

6. Nuorisokeskus Vasatokka
Angelintie 696
99870 Inari
Puh.0400-670561
www.vasatokka.fi
vasatokka@inari.fi
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13. Pörkenäs lägergård
Pörkenäsvägen 565
68620 Jakobstad
Tel. 0500-369690
www.porkenas.net
info@porkenas.net

15. Ähtärin eläinpuisto
Karhunkierros 150
63700 Ähtäri
Puh. 030 6215224
www.ahtarizoo.fi
info@ahtarizoo.fi

16.  Nuorisokeskus Piispala
43300 Kannonkoski
Puh. 0207 694300
www.piispala.fi
leirikoulut@piispala.fi

17. Nuorisokeskus 
Metsäkartano
PL 16
73901 Rautavaara
Puh. 040-839 6350, 040-839 6354
www.metsakartano.com
myynti@metsakartano.com

18. Nuorisokeskus Hyvärilä
Lomatie 12
75500 Nurmes
Puh. 013-687 2507
www.hyvarila.fi
hyvarila@nurmes.fi

19. Idän leirikoulu, Ilomantsi
Möhköntie 210, 82980 Möhkö
Puh.: 040 8616373
www.mohkonmanta.net/
leirikoulut.htm
mohkonmanta@luukku.com

20. Nuorisokeskus 
Marttinen
Herrasentie 16 
34800 Virrat
Puh. 03-485 1927
www.marttinen.fi

22. Rantasalmen Matkailu
Ohitustie 7, 58900 
Rantasalmi 
puh. 050-4310525
www.rantasalmitravel.com/fi/
leirikoulut
leirikoulu@rantasalmitravel.com

23. Kerimaan Lomakeskus Oy
Kerimaantie 65
58200 Kerimäki
 015 555 0200
www.kerimaa.fi/leirikoulut
kerimaa@kerimaa.fi

34. Kisakallion urheiluopisto
Kisakalliontie 284
08360 Lohja
019 31 511
www.kisakallio.fi
Myynti@kisakallio.fi

38. Nowene
Pikijärventie 1b
18120 Heinola
+358 44 700 8820
www.nowene.fi
respa@nowene.fi

26. Koivuniemen Herra
Rantatie 116
29900 Merikarvia
Puh. 02-5511663, 040-5338057
www.koivuniemenherra.fi
info@koivuniemenherra.fi

14. Kuortaneen 
Urheiluopisto
PL 49
63101 Kuortane
Puh. 06-516 6111
www.kuortane.com/leirikoulu
myynti@kuortane.com

24. Lentohotelli
Loppusuora 22, 62200 
Kauhava
Puh.: 050 4637515
www.lentohotelli.fi
info@lentohotelli.fi

25. Kiilin 
kotiseutumuseo
64490 Siipyy
Puh. 040 - 684 5080
www.kilen.fi
info@kilen.fi

21. Lomakeskus Pukkila
34870 Visuvesi
Puh. 03-472 6233
www.lomakeskuspukkila.fi
pukkila@parastalapsille.fi 
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31. Urheiluopisto 
Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
(019) 223 0300
www.kisakeskus.fi

35. Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistotie 400
19120 Vierumäki
puh. 0105777119
www.vierumaki.fi/leirikoulut
campschool@vierumaki.fi

36. Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhantie 15
46910 Anjala
Puh. 020 - 6116201
www.nuorisokeskusanjala.fi
nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi

32. Naturskolan Uttern
Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå
045 880 4480
www.naturochmiljo.fi
lagerskola@naturochmiljo.fi

27. Saaristomeren 
luontokoulu
Sähkömäki 1, 21660 Nauvo
Puhelin: +358-(0)2-410 6600
www.luontokoulu.fi
info@luontokoulu.fi

28. Leirikoulu 
Metsätähti
Tommilankatu 16
20300 Turku
Puh. 0400-226 454  
www.leirikoulu.net

33. Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9
00190 Helsink
Puh. 09-6847471
www.hostelhelsinki.fi
ryhmat@suokki.fi

37. Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
03 8855200
www.pajulahti.com
asiakaspalvelu@pajulahti.com

29. Riihon Majatalo
Riihijärventie 25, 42820 Riiho
Puh.: 040 1742427
www.riihonmajatalo.fi
majatalo@riihonmajatalo.fi

30. Eerikkilän urheiluopisto
Urheiluopistontie 138
31370 Eerikkilä
Puh. 0201 108 200
www.eerikkila.fi/leirikoulut
sari.virta@eerikkila.fi

39. Koli Freetime
Kopravaarantie 27, 
83950 Ahmovaara
Puh. 010 322 3040
www.kolifreetime.fi
koli@kolifreetime.fi
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Seikkailukasvatuksen työkalu
ja leirikoululaisten kestosuosikki

Teksti:
Milja Järvensivu
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
köysitoiminnanohjaaja
opettaja
Nuorisokeskus Anjala

Anjalan Tarzan – 

Vuodesta toiseen Nuori-
sokeskus Anjalan jät-
timäinen Tarzan-keinu 
kirii suosituimpien 

leirikouluohjelmiemme terävim-
pään kärkeen. Leirikoululaisten 
palautteissa Anjalan Tarzan mai-
nitaan usein yhtenä parhaista ju-
tuista leirikoulussa. Myös Anjalan 
köysitoiminnanohjaajat jaksavat 
kerta toisensa jälkeen vilpittömästi 
innostua ohjelman vetämisestä ja 
jokaisen keinujan aidosta kohtaa-
misesta huikean jännittävän toi-
minnan äärellä.

Mutta mikä tekee tästä ohjelmasta 
niin hyvän ja monipuolisen? Us-
koisin, että kyseessä on juurikin 
ohjelman vahvuus seikkailukasva-
tuksellisesta näkökulmasta. Uskon, 
että lapsi ja nuori haluaa luonnos-
taan kasvaa ja oppia asioita. Hyvin 
toteutettuna seikkailukasvatuksen 
työkaluna Anjalan Tarzan palvelee 
tätä tarkoitusta ihan yhtä paljon 
nuoren itsensä kuin kasvattajankin 
näkökulmasta.

Anjalan Tarzan -ohjelmassa kukin 
ryhmäläinen saa vuorollaan pukea 
ylleen kiipeilyvaljaat sekä kypärän 
ja asettua kiipeilyköysistä rakenne-
tun keinun varaan. Muu ryhmä ve-
tää hissiköydellä keinujaa ylöspäin, 
kunnes korkeus on Tarzanille so-
piva ja hän on valmis aloittamaan 

vatsan pohjaa kutkuttavan kei-
nun. Maksimissaan vauhdit voi 
ottaa jopa 13 metrin korkeudesta, 
mutta monelle matalampikin kei-
nu on jo mieleenpainuva elämys, 
jossa omien rajojen testaaminen 
ja haastaminen konkretisoituu ai-
van uudella tavalla.

Ohjelman aluksi ohjaaja kertoo, 
miten homma toimii ja kuinka 
jokaisen panosta tarvitaan ohjel-
man onnistumiseksi. Ilman hyvin 
toimivaa yhteistyötä, ryhmäläis-
ten välistä luottamusta ja kaikes-
sa etusijalla olevaa turvallisuutta 
– niin fyysistä kuin henkistäkin – 
ei ohjelmaa voida toteuttaa. Siksi 
näiden asioiden pohtimiseen kan-
nattaa käyttää hiukan aikaa nuor-
ten kanssa. Seikkailukasvatuksen 
näkökulmasta tätä voidaan kutsua 
reflektioksi ennen toimintaa. En-
nen ohjelman alkua mielissä ris-
teilee odotusta, jännitystä, ehkä 
kaveriporukan luomia paineita ja 
jopa pelonsekaisia tunteita. Oh-
jaajan tärkeä tehtävä on tällöin 
antaa tilaa kysymyksille ja pitää 
huolta siitä, että nuoria (ja totta 
vieköön myös aikuisia) askar-
ruttavat asiat tulevat puhutuiksi 
ja tunteet sekä tunnistetaan, että 
hyväksytään ja tarvittaessa käsi-
tellään rakentavasti.

Nuorten kanssa pohditaan, että 
jokaisella ihmisellä on omanlai-
nen korkeanpaikan tuntu, joka ei 
riipu muista tekijöistä, kuten su-
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Ohjelman lopuksi minulla on ta-
pana pyytää niitä nostamaan kä-
den ylös, jotka ovat omasta mie-
lestään olleet tehtävässä rohkeita. 
Lähes poikkeuksetta kaikki vä-
hintään melko korkealta keinuun 
lähteneet nostavat kätensä, mikä 
on hienoa. Tilanne kuitenkin tar-
joaa vielä yhden erittäin tärkeän 
– mahdollisesti jopa tärkeimmän 
– kasvatuksellisen näkökulman 
esiin nostamisen. Joukossa on ni-
mittäin yleensä myös joku, joka 
otti vain pienet vauhdit tai joku, 
joka ei halunnut keinua ollen-
kaan. Lopuksi onkin vielä koros-
tettava, että tällaisissakaan tehtä-
vissä rohkeutta ei koskaan voida 
mitata vain metrimitalla. Rohkeaa 
on myös olla se ainoa, joka ei ha-
lua keinua ollenkaan. Todellista 
rohkeutta on tehdä itse omaa toi-
mintaa ohjaavia päätöksiä, eikä 
lähteä tekemään omasta mielestä 
liian hurjia asioita esimerkiksi 
ryhmän paineen alaisena. Ref-
lektiossa toiminnan jälkeen löy-
detäänkin parhaimmillaan monia 
hyvin erilaisia asioita, joissa jo-
kainen voi olla rohkea – ihan yhtä 
rohkea, kuin jokainen ryhmä-
läinen oli tässäkin seikkailussa. 

kupuolesta, sosiaalisista kyvyis-
tä tai vaikka kouluarvosanoista. 
Ihmisen korkeanpaikan tuntu voi 
myös vaihdella elämän eri tilan-
teissa ja sitä voi halutessaan läh-
teä haastamaan turvallisissa olo-
suhteissa – esimerkiksi juuri An-
jalan Tarzanissa. Todetaan, että 
toiselle kahden metrin vauhdit 
voi ihan oikeasti tuntua tasan yhtä 
jännittäviltä kuin toiselle 12 met-
rin vauhdit ja molemmat on ok! 
Toisaalta päätöstä omasta keinun 
lähtökorkeudesta ei välttämättä 
kannata tehdä maasta käsin, sil-
lä muutaman metrin korkeudessa 
näkövinkkeli saattaa ollakin jo 
ihan muu, kuin mitä oli kuvitel-
lut.

Kun lopulta yhteistuumin ym-
märretään, että tosiaan kukaan 
muu, kuin Tarzan itse, ei voi tie-
tää, miltä Tarzanista tuntuu, voi-
daan viimein keksittyä olennai-
seen: toisten kannustamiseen po-
sitiivisella tavalla, vastuulliseen 
ryhmätoimintaan ja ennen kaik-
kea toisen ihmisen mielipiteen ja 
itsemääräämisoikeuden kunnioit-
tamiseen – sekä tietenkin niiden 
ihka omien rajojen ja mahdolli-
sesti myös äänijänteiden testaa-
miseen. Tarzan-huudot nimittäin 
keinun lähtiessä hurjaan kiitoon 
saattavat olla vielä itse keinuakin 
hurjempia.



Nuorisokeskus Marttinen on yksi Suomen 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja 
valvomista nuorisokeskuksista. Sijaitsemme 
Virroilla, rapian 100 km päässä Jyväskylästä, 
Tampereelta ja Seinäjoelta. 

Seikkailukasvatus on Marttiselle yksi peda-
gogisen toimintamme perusteista. Olemme 
toimineet aktiivisesti seikkailukasvatuksen 
valtakunnallisessa kehittämisessä ja olemme 
aktiivisesti mukana Pirkanmaan seikkailukas-
vatusverkostossa. 

Marttisen toimintaa ohjaa ensisijaisesti nuori-
solaki, joka sisältää velvoitteen edistää lasten 
ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdol-
lisuuksia sekä tukea itsenäistymistä, kasvua ja 
yhteisöllisten taitojen oppimista. 

Tähän päästäkseen nuorisokeskuksilla on yh-
teinen pedagoginen työote, joka koostuu yh-
teisestä arvopohjasta, humanistisesta ihmis-
käsityksestä sekä kokemuksellisesta oppimis-
käsityksestä. Seikkailukasvatus perustuu juuri 
kokemukselliselle oppimiskäsitykselle, mutta 
seikkailukasvatusta voi toteuttaa monin eri 
tavoin, ryhmästä, tavoitteesta ja olosuhteista 
riippuen.
  

Seikkailukasvatus on seikkailullisia aktivi-
teetteja hyödyntävää turvallista, tavoitteellis-
ta ja ammatillisesti ohjattua toimintaa, joka 
tähtää kokonaisvaltaiseen ihmisenä kehitty-
miseen itsensä haastamisen ja uusista tilan-
teista selviämisen myötä. 

Seikkailullisen aktiviteetin ja seikkailukas-
vatuksen ero on toiminnan taustalla oleva 
kasvatuksellinen tavoite ja tavoitetta tukeva 
reflektio osana pidempää prosessia. Vaikka 
kaikki seikkailukasvattajat eivät kutsu lyhyi-
tä “seikkailupäiviä” vielä kasvatukseksi, voi-
daan se silti nähdä osana esimerkiksi koulun 
kasvatuksellista tavoitetta. Useamman päivän 
mittaisia leirejä tai leirikouluja, jotka sisältä-
vät seikkailullisia tai haasteellisia toiminnal-
lisia aktiviteetteja sekä ammatillisesti tuettua 
reflektointia, voi jo kutsua seikkailukasvatuk-
seksi sellaisenaankin. 

Valtakunnalliset nuorisokeskukset perustet-
tiin aikoinaan tukemaan nuorisomatkailua ja 
silloin ei vielä puhuttu kasvatuksesta. Akti-
viteetteja toteutettiin enemmän ohjelmapal-
velutoiminnan näkökulmasta. Kuitenkin jo 
sitä ennen oli useammalla keskuksella ohjaa-

jia, jotka näkivät toiminnan kasvatukselliset 
mahdollisuudet ja osittain myös toteuttivat 
toiminaan kasvatuksellisesta näkökulmasta. 
Osittain tämän keskusten ohjaajista lähteneen 
kasvatuksellisen ajattelutavan myötä OKM 
(ja silloinen OPM 2010 asti) on nyttemmin 
alkanut jo edellyttämään pedagogisempaa lä-
hestymistapaa. 

Yksi maininnan arvoinen virstanpylväs oli 
nuorisokeskusten yhteinen seikkailukasva-
tusohjelma K3. Ennen sitä keskusten peda-
goginen yhteistyö ei vielä ollut nykyisellä 
tasolla, mutta pitkälti sen rakentamiseksi 
ja sen ansiosta keskuksilla on nyt yhteinen 
kehittäjätiimi ja työote. K3 rakennettiin sen 
varaan, että viikon mittaisen leirin tai leiri-
koulun prosessin kasvatusvastuuseen nousisi 
enemmän nuorisokeskuksen ohjaaja ryhmän 
omien vastuuaikuisten rinnalle, lyhyiden, eri 
ohjaajien vetämien aktivitettien sijaan. 

Sekä valtakunnallisesti, että kansainvälises-
ti, tarkasteltuna K3 -Seikkailu oli, ja osittain 
yhä on, yksi niitä aika harvoja avoimesti tar-
jolla olevia seikkailukasvatusohjelmia joissa 
tavoitteena ei ole kouluttautua seikkailukas-

Seikkailukasvatus 
Nuorisokeskus Marttisessa
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vatuksen ohjaajaksi. Isoinpana syynä lienee se, 
ettei (päinvastoin kuin jo taakse jääneen seik-
kailubuumin aikana), seikkailuKASVATUS 
oikein myy. Kokemuksemme mukaan ainakin 
leirikoulukulttuuriin kuuluu yhä valita enem-
mänkin aktiviteetteja, kuin kokonaisvaltaista 
kasvatuksellista pakettia tai prosessia. 

Nuorisokeskuksilla on yhä tarjolla K3 -Seik-
kailua sekä muita pidempikestoisia ja seik-
kailullisia aktiviteetteja, mutta pääsääntöisesti 
ryhmät valitsevat yhäkin lyhyempiä aktivi-
teetteja. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö 
lyhyemmät aktiviteetit, joissa ohjaaja välillä 
vaihtuu, olisi seikkailukasvatusta. Kuten jo 
seikkailukasvatuksen ammoisista ajoista läh-
tien on usein käynyt, kasvatusalan konkarit 
tuppaavat seikkailukasvatuspäivillä yhä tote-
amaan, että hehän ovat toteuttaneet seikkailu-
kasvatusta paljonkin, ilman että he olisivat sitä 
siksi kutsuneet. 

Tyypillinen nuorisokeskuksen esimerkiksi lei-
rikouluille tarjoama toiminta on vain yksi tapa 
toteuttaa seikkailukasvatusta - aktiviteetit ovat 
korostuneet, ohjaajat toteuttavat reflektiota ak-
tiviteettien jälkeen ja ovat tietoisia kokonais-
prosessista, josta opettaja on kasvatusvastuus-
sa. Kasvatuskumppanuus on parhaimmillaan 
juuri tätä. 

Toinen nuorisokeskusten tarjoama palvelu, 
Nuotta-valmennus, toimii monessa keskuk-
sessa pääosin samalla ajatuksella. Nuotta-
valmennuksessa on yksi päävastuulllinen 
koordinaattori tai vastuuohjaaja, joka pyrkii 
tietoisesti tarjoamaan puitteiden ja  toiminnan 
lisäksi kasvatuskumppanuutta. Eikä Marttisen 
Nuotta-valmennus ole tästä poikkeus. 

Tällä hetkellä Marttisella ja muilla nuorisokes-
kuksilla on tarjolla runsaasti erilaisia seikkai-
lukasvatukseen soveltuvia aktiviteetteja sekä 
osaamista käyttää niitä siten, että koko leiris-

tä tai leirikoulusta saa parhaan pedagogisen 
hyödyn irti. 

Marttisen uusin ja tällä hetkellä hurjin akti-
viteetti on siltakeinu vanhalla rautatiesillalla. 
Yksi useimmin valitusta seikkailullisesta ak-
tiviteetista on yläköysirata, joka on yhä tie-
tääksemme Suomen ainoa puhtaasti ryhmän 
yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojen har-
joittamiseen suunniteltu. 

Klassisten melonta- ja yöretkien yms luon-
toaktiviteettien lisäksi tarjolla on, ikäänkuin 
“tiskin alta”, paljon mahdollisuuksia räätä-
löidä toimintaa juuri ryhmän tavoitteiden ja 
tarpeiden mukaan. Vaikka tämä kuulostaa 
hieman markkinoinnilta, sen takana on myös 
Nuorisokeskuksen ohjaajien aito kiinnostus 
tarjota ryhmille enemmän, kuin mitä tällä het-
kellä yleensä pyydetään. Esimerkeiksi tästä 
erikoisemmasta tarjonnasta on alla, muutama 
poiminta vuosien varrelta.  

Leirikoulun oppilaista yhdellä oli pyörätuoli 

ja fyysinen kunto ei mahdollistanut tuolista 
irroittautumista. Siispä oppilas taljasi avustet-
tuna itsensä yläköysiradalle tuolin kanssa - ja 
uskalsi enemmän kuin osa luokkatovereistaan. 
Ohjaajalle jäi mieleen oppilaan kommentti oh-
jaajan ehdotuksen ja valvojien epäilyn perään: 
“Mitä, minäkö? Oikeasti?”. 

Aikuisikäisille ympäristökasvatusryhmille 
suunniteltiin räätälöity seikkailukasvatus-
koulutus, jossa erikoisuutena oli osallistujien 
mahdollisuus valita samana päivänä alkavat 
aktiviteetit ja itse valintakin oli sosiaalinen 
yhteistyöhaaste ryhmälle. → Tämä onnistuisi 
aivan hyvin myös leirikouluikäisten ryhmien 
kohdalla. 

Itä-Aasiasta tulevan leirikoulun kohdalla oh-
jelmaan sisällytettiin myös suomalaisen majoi-
tus-, vessa- ja saunakulttuurin ohjausta. Erityi-
sesti saunassa olleet ohjaajat kertoivat saunasta 
järveen pulahtamisen olleet erittäin voimakas 
kokemus monelle.  
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Leirikouluprojektista perheiden   ja koulun yhteinen seikkailu
Teksti: Leena Herlevi-Valtonen, 
Suomen Vanhempainliitto

Leirikoulu on parhaimmillaan luokan yhteishen-
keä ja kaveruutta vahvistava, ikimuistoinen ta-
pahtuma, jossa voi oppia jotain ihan uutta ja jän-
nittävää. Leirikoulussa oppilaat näkevät toisensa 

myös uudenlaisessa ympäristössä, jo se voi osaltaan piris-
tää oppilaiden välisiä kaverisuhteita. Ennen h-hetkeä tarvi-
taan kuitenkin monta suunnittelutuntia, paljon hyviä ideoi-
ta ja myös ulkoa tulevia resursseja, ennen kuin leirikoulu 
voi toden teolla alkaa. Mitäpä, jos koko projekti olisikin 
alusta saakka luokkayhteisön yhteinen seikkailu? Opitaan 
ja iloitaan yhdessä Perinteisesti vanhemmat osallistuvat 
leirikouluprojektiin joko lupautumalla reissuun huoltajiksi 
tai leirikoulun vaatimia varoja eri tavoin hankkimaan: jär-
jestetään buffetteja ja myydään tuotteita. Parhaimmillaan 
projekti voi kuitenkin olla koko luokkayhteisön yhteinen 
ja tavoitteellinen kokemus, jossa kaikilla on mahdollisuus 
osallistua, oppia, tutustua ja iloita yhteisistä saavutuksista.

Leirikouluprojekti voi olla tavoitteellinen matka, jossa op-
pilaat, vanhemmat ja opettaja oppivat yhdessä tavoitteen 
asettelua, projektinhallintaa, taloudenpitoa, organisointi-
taitoja, arviointia ja esimerkiksi asioiden loppuun saatta-
mista. Projekti vaatii sitoutumista, joka kärsimättömyyttä 
ruokkivassa yhteiskunnassamme on kullan arvoinen taito. 
Tavoitteen saavuttaminen voi viedä jopa vuosia. Näitä tai-
toja oppilaat tarvitsevat myös tulevaisuudessa. Leirikoulu-
projektia voidaan toteuttaa siksi myös osana laaja-alaista 
oppimista. Opettajan kannattaa varata heti alkuun riittäväs-
ti aikaa vanhempien kanssa käytävään keskusteluun, sil-
lä vanhempien tiedot ja käsitykset leirikoulujen ja retkien 
toteuttamisesta voivat vaihdella. Pelisäännöt on toki olta-
va selvät: leirikoulu on osa koulun opetussuunnitelmaa ja 
siten siitä päättäminen ja sen mahdollistaminen on koulun 
vastuulla. Vanhempien osallistuminen varainhankintaan 
tai projektiin ylipäätään on aina vapaaehtoista. Jokaisen 
oppilaan mahdollisuus päästä mukaan on aina turvattava, 
ja kertyneet varat käytettävä koko luokan hyväksi, vaik-
ka kaikki vanhemmat eivät olisikaan projektissa mukana. 
Myös kunnalla voi olla ohjeistus, jota tulee noudattaa lei-
rikoulua suunniteltaessa. Lakiin ja opsiin perustuvat ohjeet 
toimivat reunaehtoina, joita noudattaen leirikoulun tavoit-
teet asetetaan. Infossa vanhempia kannattaa kannustaa ak-
tiivisesti mukaan projektiin, ja kuulla heidän ajatuksiaan 
siitä, miten tavoite voitaisiin saavuttaa onnistuneesti. On 
nimittäin mahdollista, että mitä yhteisöllisempi, osallista-

vampi ja hauskempi projektista tehdään, 
sitä enemmän vanhempia saadaan mukaan 
myös leirikoulun toteutukseen.

Toimintaa ja hyvää mieltä

Perinteisen tavaramyynnin ohessa voi-
daan järjestää esimerkiksi kaikille koulun 
tai alueen perheille suunnattu tapahtuma, 
jonka ohessa varoja kertyisi myös leiri-
kouluun. Mielekäs ohjelma tapahtumassa-
viihdyttää ja kannustaa väkeä paikalle. Sa-
malla vanhemmat voivat tutustua toisiinsa 
ja oppilaat saavat viettää vapaamuotoista 
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Leirikouluprojektista perheiden   ja koulun yhteinen seikkailu

aikaa yhdessä. Tapahtuman voi järjestää 
myös yhteistyössä esimerkiksi vanhem-
painyhdistyksen tai muun alueella toimi-
van järjestön kanssa.
Koulu, kotiväki ja oppilaat voivat keksiä 
myös monia muita toiminnallisia tapoja 
kerätä leirikouluvaroja: istutetaan puita, 
poimitaan marjoja, järjestetään konsertti 
tai teatteriretki tai tarjotaan talkooapua 
sitä tarvitseville tahoille. Tärkeintä on, 
että perheet voivat samalla viettää aikaa 
yhdessä, ja oppilaat ottavat myös vastuu-
ta oman leirikoulunsa toteuttamisessa.

Voi tuntua puuduttavalta järjestää varainkeruukampanjoi-
ta yksi toisensa perään, jos tavoitteena on vain saada ka-
saan tietyn suuruinen retkirahoitus. Kun projekti jaetaan 
osiin siten, että siihen kuuluu erilaisia, myös yhteisölli-
siä tapahtumia, voidaan ohessa nauttia yhdessä olosta ja 
hyvästä mielestä. Parhaimmillaan leirikoulu onkin ikään 
kuin palkinto hyvästä työstä. Muistetaan kukkaroissa ly-
myilevä ”matti” Perusopetus on suomessa maksutonta ja 
siksi vanhemmille ei pidä esittää suoraa pyyntöä leirikou-
lumaksujen suorittamisesta. On muistettava, että kaikilla 
ei yksinkertaisesti ole sellaiseen varaa.

Pyyntö asettaa perheet eriarvoiseen asemaan ja voi es-
tää lapsen osallistumisen. Niin ei saa olla. Tästäkin nä-
kökulmasta projektin ansaintalogiikkaa kannattaa pohtia 
jo alkumetreillä. Leirikoulukohteen on oltava realistinen, 
jotta varat saadaan hankittua kohtuullisin ponnistuksin. 
Jos projektin suunnitteluvaiheessa käy ilmi, että aktiivisia 
vanhempia ei luokasta löydy, suunnitelmaa pitää muuttaa 
tai siitä pitää luopua. Vanhempien, oppilaiden ja opettajan 
tahtotila määrittää lopulta pitkälti sen, mikä on mahdollis-
ta. Pahinta on, että leikkiin lähdetään, tavoitteet asetetaan 
liian korkealle, ja unelmasta on kesken projektin luovut-
tava kokonaan. Huolellisella suunnittelulla ja projektista 
kaikki yhdessä innostumalla tavoitteet voidaan jopa ylit-
tää. Leirikoulun yhteydessä voidaankin järjestää jotain 
ekstraa, josta ei vielä alkuun osattu haaveilla. Kun leiri-
koulu lopulta on toteutumassa, on tärkeä kiittää kaikkia 
yhteisesti ja iloita saavutuksesta. Onnistuminen vahvistaa 
uskoa siihen, että yrittäminen kannattaa ja että yhteistyöl-
lä voimme saavuttaa upeita asioita. Myös leirikoulun pää-
tyttyä on hyvä kokoontua perheiden ja opettajan kesken 
yhteen kuulemaan oppilaiden kokemuksia. Vanhemmat 
voivat silloin iloita siitä, että yhteinen ponnistelu kannatti.
Kotiin tulee tyytyväisiä lapsia ikimuistoisten kokemusten 
kera. Niitä voi hyvillä mielin muistella vielä pitkäänjälki-
käteen.

Lue myös aiheeseen liittyvä artikkeli osoitteessa: van-
hempainliitto.fi/artikkelit/perusopetus-vanhempien kuk-
karolla.



Pajulahti sijaitsee luonnon keskellä, 
järven rannalla

Pajulahti tarjoaa leirikouluja ympäri 
vuoden, ja syys- ja talviajalle on edul-
lisempi sesonkihinta
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Liikuntakeskus Pajulahti Lah-
dessa tarjoaa leirikouluja ym-
päri vuoden. Olympiatason val-
mennus- ja liikuntakeskuksena 
Pajulahden vahvuus on sen la-
jitarjonnan monipuolisuus. Pe-
rinteisien liikuntalajien lisäksi 
suosikkeja ovat mm. tanko- ja 
kuplafutis sekä uudistettu seinä-
kiipeily ja jousiammunta.

”Olemme rakentaneet malliohjel-
mat jokaiselle vuodenajalle, mutta 
halutessaan luokka pääsee myös 
itse valitsemaan suosikkilajinsa”, 
kertoo Pajulahden leirikoulumyyn-
nistä Sandra Sälke-Matilainen jat-
kaen: ”Leirikoulumme ovat täyden
palvelun paketteja sisältäen majoi-
tuksen opistotasossa, monipuoli-
sen liikuntaohjelman noin 5 x 45 
min / päivä sekä ateriat aamiaises-
ta iltapalaan.

Pajulahden leirikoulut: 
Kuulostaa koululta, tuntuu seikkailulta!

Olemme myös mahdollistaneet 
edullisemman sesongin syksylle 
ja talvelle. Pajulahden ohjaajat an-
tavat myös parhaat liikuntavinkit 
mukaan luokan arkeen.”

Pajulahtea ympäröi ainutlaatuinen 
luonto, polkureitistöt, laavut sekä 
kaunis järvimaisema. ”Kaikki pal-
velumme sijaitsevat kävelymatkan 
päässä toisistaan, ja erillisiä kulje-
tuksia leirikoulun aikana ei tarvita. 
Rantasaunamme lämpenevät ma-
joittujille vähintään kolme kertaa 
viikossa, mutta lasten kestosuo-
sikki uiminen onnistuu säällä kuin 
säällä uimahallissamme.” Pajulah-
ti järjestää myös seikkailupedago-
gisia leirikouluja, joissa keskity-
tään luonnon keskellä elämiseen ja
kokemiseen. Perinteiseen leirikou-
luun voidaan lisätä iltapala nuoti-
olla tai laavuretki ilman erillistä 
maksua.



Pajulahdessa sijaitsee Suomen suurin 
kiipeilypuisto, Pajulahden Seikkailu-
puisto, joka sisältyy leirikoulujen hin-
taan keväästä syksyyn 

Pajulahden Olympic & 
Paralympic Training 
Center status mahdol-
listaa lähes kaikki ur-
heilulajit kaikkien lei-
rikoululaisten iloksi

Pajulahti kehittää la-
jitarjontaa koko ajan 
asiakaspalautteiden 
perusteella, ja uusi kii-
peilyseinä rakennettiin 
vuonna 2018

Pajulahden leirikoulu on yhdistelmä sisä- ja ulkoaktiviteetteja

Sijainti keskellä Etelä-Suomea, 
vain reilun tunnin ajomatkan pääs-
sä pääkaupunkiseudulta on yksi 
tärkeä syy, miksi Pajulahti valitaan 
usein leirikoulukohteeksi. ”Kuka-
pa haluaisi viettää leirikoulupäi-
vän linja-autossa istuen”,pohtii 
Sandra. Toinen valintaan vaikutta-
va tekijä on Pajulahdessa sijaitse-
va Suomen suurin kiipeilypuisto. 
Vierailu puistossa sisältyy leiri-
koulujen hintaan keväästä pitkälle 
syksyyn. ”14 rataa, 177 tehtävä-
elementillä takaavat, että Pajuke-
tun jäljissä seikkailtavaa löytyy 
kaiken tasoisille koululaisille”, 
kertoo Sandra. Leirikoulujen li-
säksi seikkailupuisto on suosittu 
luokkaretkikohde.

Pajulahden leirikoulu soveltuu 
myös erityisryhmille. ”Olemme 
Paralympiakomitean virallinen 
kumppani. Tämä tarkoittaa sitä, 
että iso osa palveluistamme ovat
esteettömiä. Ammattitaitoiset oh-
jaajat ja liikuntaa tukeva välineistö 
takaavat onnistuneet leirikouluko-
kemukset kaikille.”

Lahden alue on täynnä mie-
lenkiintoisia vierailukohtei-
ta yhdistettäväksi Pajulahden 
leirikouluun kuten Ponitaivas, 
Lahden hiihto- sekä tv- ja ra-
diomuseot sekä useampi koti-
eläinpuisto.

Pajulahden leirikoulut: 
Kuulostaa koululta, tuntuu seikkailulta!



SEIKKAILUA LEIRIKOULU METSÄTÄHDESSÄ

Seikkailutoiminta tuottaa paitsi elämyksiä myös ainakin kasvavaa itseluottamusta, voimaantumista, yh-
teenkuuluvuutta, ystävyyttä ja yhteistoimintakykyä yhdessä koko luokalle ja erikseen jokaiselle oppilaalle.

Seikkailusta merkittävää hyötyä yksilöl-
le, luokalle ja koulutyöhön
Aktiviteetit meressä, rannalla, metsässä ja kallioilla 
avaavat aivan uusia näköaloja ja kokemuksia  ym-
päristöstä ja luonnosta. Pelkkä luontokin on seik-
kailua ainakin niille, jotka siellä harvemmin kulke-
vat.
Monissa seikkailutoiminnoissa tunteet voivat nous-
ta pintaan ja itsesuojeluvaisto joutua koetukselle 
kun päästään tekemään ennen kokemattomia ja en-
nalta arvaamattomia asioita yhdessä koko luokan 
kanssa. Ehkä hiukan ardenaliiniakin virtaa ja myös 
pulssi voi hetkellisesti kohota, mutta myös leveät 
hymyt ja riemunkiljahdukset kuuluvat kuvaan kun 
on irrottauduttu arjesta digilaitteineen.

Seikkailupainotteisessa leirikoulussa luokan sisäi-
set voimasuhteet usein tasoittuvat sillä seikkailu voi 
tuoda esiin uusia kykyjä ja ominaisuuksia joista ei 

Esimerkiksi vesistön ylitys omatekoisella välineel-
lä vaatii runsaasti yhteistyötaitoja. Tavallisesti joku 
rakennustiimissä ottaa johdon käsiinsä, jotkut in-
nostuvat rakentamisesta ja joku saattaa haluta sivus-
takatsojan roolin. Alussa voi ilmassa olla epäilystä 
siitä, pystytäänkö vesistöä lainkaan ylittämään. 
Kuitenkin rakentamisen edistyessä alkaa innostus 
ja luottamus lisääntyä, ja lopulta kaikki ovat täysil-
lä mukana projektissa. Yhteistyö huipentuu siihen, 
että lautta lasketaan vesille ja ylitys alkaa.

Seikkailusta hyötyä arkielämään
Jotkut oppilaat ovat havahtuneet huomaamaan että 
koulussa ei ehkä opiskellakaan vain koulua varten vaan 
opituille taidoille ja tiedoille voi olla käyttöä myös kou-
lun seinien ulkopuolella.              
Tämä on voitu huomata esimerkiksi jos on laskettu ve-
sistön ylitystä varten rakennetun lautan kantavuutta tai 
kuinka monen oppilaan painon voisi jyrkännelaskeutu-
misen varmistusköysi kestää katkeamatta.

On hauska ja jännittäväkin kokemus kun koko luokka 
hyppää yhdessä mereen ja kiipeää pelastuslautalle. Ai-
nakin se on melkein kaikille aivan uusi kokemus. Me-
ripelastustaidoista saaattaa olla hyötyä muuallakin kuin 
vain valtamerillä. Lisäksi toiminta jättä kaikille osallis-
tujille myös yhteisiä muistoja, joita ei aika heti haalista!

ole osattu aavistaakaan. Samoin joku, joka on mie-
lipiteillään saattanut ohjailla koko luokan toimintaa 
luovuttaakin nyt auliisti omaa arvovaltaansa myös 
muille oppilaille.

Seikkailu antaa uudenlaiset silmälasit
Seikkailutoiminta tukee oppilaiden empatiataitoja, 
sillä osallistujat oppivat tuntemaan toisensa uu-
dessa valossa ja huomaavat toisissaan aivan uusia 
piirteitä. He voivat ymmärtää paremmin toisiaan ja 
sitä miksi he käyttäytyvät tietyllä tavalla. ”Vaik me 
ollaan oltu yhdessä monta vuotta vasta nyt opin tun-
temaan open ja kaverit paremmin”, kommentoi eräs 
oppilas leirikoulun päättyessä.
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Alkusammutuksen harjoittelu ja oppi-
minen on myös jännittävää saikkailua, 
jota taitoa ei toivoisi koskaan tarvitse-
vansa. Ainakin oma rohkeus harjoit-
telussa kehittyy ja tämä tulee esiin jos 
joutuu joskus tositilanteeseen!

Ensiaputaitojen harjoittelukin on mo-
nien mielestä jännittävää ja sen voi ko-
kea myös huimaksi seikkailuksi.

Seikkailu vahvistaa itseluottamusta

Jyrkänteeltä laskeutuessaan oppii voittamaan 
itsensä ja saa lisää rohkeutta ja itseluottamusta 
jota voi tarvita myöhemmin monissa elämänsä 
tilanteissa. (Tai jo heti seuraavissa koulun ko-
keissa.)

Kun sepän pajassa takoo punaheh-
kuista rautaa ja siitä syntyy kuin syn-
tyykin voiveitsi tai tekee nahkatöitä 
ja muuta askartelua voi huomata ettei 
peukalo ole ainakaan aivan keskellä 
kämmentä. Ja voi rohkaistua muihin-
kin jopa oman mukavuusalueen ulko-
puolisiin toimintoihin.

Lisää seikkailusta 
leirikoulussa: 
www.leirikoulu.net
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Edellä lainattu ote rakastetusta ”Lokki Joona-
tanin” tarinasta liittyy varsin kiinteästi seikkai-
lukasvatukseen. Kokonaisvaltainen, kannus-
tava ja elämys- ja seikkailupedagoginen ope-
tuksen/kasvatuksen toteutus mahdollistaa sen, 
että Joonatanin esimerkkiä seuraten oppijat 
rohkaistuvat toteuttamaan oman elämänsä tar-
koitusta. Meistä voi kasvaa oivallisia, viisaita 
ja taitavia luontokappaleita. 

Taustoitusta; elämys- ja seikkailupedagogii-
kalla/seikkailukasvatuksella turvallista toimin-
nallisuutta opetukseen, ohjaukseen ja kasva-
tukseen
Elämys- ja seikkailupedagogiikka tai toisin 
ilmaistuna seikkailukasvatus levisi Suomeen 
1990-luvulla. Toki luonnossa liikkumista ja 
toimimista oli käytetty osana kasvatus-, sosi-
aali-, nuoriso- ja opetustyötä aiemminkin. Esi-
merkiksi eräperinteellämme on vuosisataiset 
juuret, mutta seikkailukasvatuksesta alettiin 
kuitenkin puhua vasta tuolloin. 

Nyt 2010-luvulla Suomessa toteutettavan seik-
kailukasvatuksen teoreettisina lähtökohtina 
ovat suomalaiset ja kansainväliset elämys- ja 
seikkailupedagogiikan teoriat ja traditiot sekä 
kokonaisvaltaisen, reflektiivisen, kokemuksel-
lisen ja konstruktivistisen oppimisen teoriat. 
Oppimisympäristönä menetelmässä on usein 
luonto ja siellä toimiminen ja liikkuminen.
Seikkailukasvatuksen traditioon liittyvät kan-
sainvälisesti tarkasteltuna norjalainen ”frilufts-
liv”- ja ruotsalainen ”utomhuspedagogik”-kä-
sitteet sekä saksalainen ”Erlebnispädagogik”-
suuntaus eli elämyspedagogiikka, ja englan-
ninkielisellä alueella käytetty ”Outdoor Ad-
venture Education” eli seikkailukasvatus. 

Friluftsliv on Norjasta lähtöisin oleva muualle 
maailmaan levinnyt käsite, joka voidaan nähdä 
laaja-alaisesti elämäntapana. Norjalaisille fri-
luftsliv merkitsee tapaa viettää yhteistä aikaa 
perheen kanssa, tilaa hengittää ja kokemusta 
vapaudesta sekä jännitystä ja unelmia, ja se 
koetaan lahjaksi, jonka vanhemmat voivat an-

taa lapsilleen (Dahle 2007, 25–27). Flemmenin 
(1992) mukaan friluftsliville on tyypillistä va-
paasti itseoppien oppia taitoja, esimerkiksi hiih-
toa. Oppimisessa korostuu oppijoiden tutkiva ja 
kokeileva luonne, aidot leikit, luonnon koulu, 
sopiva jännitys, innostava ympäristö ja yhteis-
toiminnallisuus sekä elämykset. 

Myös ruotsalaiseen utomhuspedagogik-käsit-
teeseen kuuluva aidoissa tilanteissa tapahtuva 
konkreettisiin kokemuksiin ja reflektion vuo-
rovaikutukseen perustuva oppiminen (Linkö-
pings Universitet, Institutionen för kultur och 
kommunikation, 2015) on läheisessä suhteessa 
seikkailukasvatukseen.

Elämyspedagogiikan juuret löytyvät reformi- 
eli vaihtoehtopedagogiikasta. Useiden tutkijoi-
den mukaan menetelmässä on olennaista vai-
kutusten kokonaisvaltaisuus. Telemäki (1988, 
19) korostaa elämyspedagogiikassa hahnilaisen 
kasvatuksen arvoperustaa eli päätä, kättä ja sy-
däntä. Pää, käsi ja sydän voidaan ilmaista myös 
tietämisenä, toimimisena sekä tunteiden ja tun-
temusten kokemisena. 

Elämyspedagogiikassa oppiminen mahdollis-
tuu kokonaisvaltaisten elämysten avulla, ja se 
perustuu näkemykseen jokaisessa ihmisessä 
olevasta hyvästä, jota voidaan kehittää saaden 
aikaan kasvua. Yksilölle sopivasti mitoitetut 
haasteet, kokemuksellisuus ja kokonaisvaltai-
suus kuuluvat elämyspedagogiikkaan. Ihminen 
nähdään ajattelevana, tuntevana ja tekevänä 
kokonaisuutena. Oppimisympäristönä on usein 
luonto. Erätaidot, seikkailu ja ryhmätehtävät 
toimivat oppimisen välineinä. Elämyspedago-
giikassa ryhmä merkitsee yksilölle paljon, sillä 
ryhmän kautta yksilö saa palautetta toiminnas-
taan ja itsestään, ja tätä kautta sekä yksilö että 
ryhmä voivat kehittyä ja oppia uusia toimintata-
poja. Menetelmässä palautekeskustelut, reflek-
tointi, toimivat opittujen asioiden arkeen linkit-
täjinä eli niiden avulla tavoitellaan siirtovaiku-
tusta arkeen. Elämyspedagogiikassa uskotaan, 
että voimaantuneet ihmiset ottavat vastuuta niin 
itsestään, toisista kuin ympäröivästä yhteiskun-
nasta. (Outward Bound Finland ry 2015.) 

Englanninkielisillä alueilla puhutaan seikkai-
lukasvatuksesta tai toisin ilmaistuna käytännön 
seikkailupedagogiikasta. Hopkins ja Putnam 
(1997, 3–8) toteavat, että seikkailukasvatuk-
sella on pitkät ja huomattavat perinteet aina 
Odysseuksen seikkailuista Platonin ja Rous-
seaun kautta nykyaikaan. Kasvatusfilosofeista 
ja psykologeista John Dewey, Jean Piaget ja 

Jerome Bruner nostivat kokemuksen, joka 
liittyy oleellisesti seikkailukasvatukseen, 
keskeiseksi peruspilariksi opetuksen ja kas-
vatuksen teorioissa. 

Hopkins ja Putnam (1997, 226–227) näke-
vät erityisesti holistisen mallin seikkailu-
kasvatuksesta merkityksellisenä. Holisti-
seen kokonaisvaltaiseen malliin kuuluvat 
minä, me ja ympäristö. Siinä yksilön vastuu 
on tärkeää, ja seikkailukasvatuksen avulla 
ihminen on matkalla vastuullisen itsensä 
löytämiseen itsekkään minän sijaan. Reflek-
tion avulla seikkailukokemuksista löytyy 
niin henkilökohtaisia, sosiaalisia kuin glo-
baaleja ulottuvuuksia, ja muutoksia itsetun-
temukseen on saavutettavissa. 

Karppinen ja Latomaa (2015, 287) nostavat 
esille eräperinteen merkitystä suomalaiselle 
tavoitteelliselle seikkailutoiminnalle. Hei-
dän mukaansa Erlebnispädagogik-perinne 
ja Outdoor Adventure Education -perinne 
sijoitettuna suomalaiseen eräperinneajatte-
luun ja -käytäntöön muodostavat ulkoilmas-
sa tapahtuvasta toiminnasta ainutlaatuisen 
arvojen, ajattelun ja toiminnan kokonai-
suuden nimenomaan Suomessa. Elämys- ja 
seikkailupedagogiikka on siten Suomen 
omia luonnonoloja kunnioittavaa tavoitteel-
lista pedagogiikkaa.

Luonnollisesti elämys- ja seikkailupeda-
gogiikan on oltava turvallista kaikissa ti-
lanteissa. Vaikka seikkailukasvatuksessa 
osallistuja kohtaa itselleen uusia ja yllätyk-
sellisiä asioita eli menetelmälle tyypillisiä 
tunnusmerkkejä, tulee opettajan olla niistä 
etukäteen tietoinen. Opettajan tehtävänä 
on ohjata uusiin kokemuksiin huomioiden 
sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen 
turvallisuus. 

Seikkailukasvatuksella tavoitellaan koke-
musten kautta hankittuja positiivisia muu-
toksia ihmisen toiminnassa, ajattelussa ja 
tunteissa sekä näiden avulla tapahtuvia 
muutoksia mahdollisesti myös yhteisöis-
sä (ks. Karppinen 2005, 25). Seikkailuista 
aiheutuvan jännityksen on oltava harkittua 
ja hallittua. Opetuksessa/kasvatuksessa me-
netelmän toteutuksessa on tärkeää pitäytyä 
maanläheisessä niin fyysisesti kuin henki-
sesti ja sosiaalisesti turvallisessa kaikille 
oppijoille soveltuvassa edullisessa toimin-
nassa. 

Liikuntatieteiden tohtori / opinto-ohjaaja / 
terveystiedon aineenopettaja, opettaja-tutkija

Ajatuksia virittämään

”Joonatan ajatteli – Kuinka paljon elämässä 
nyt onkaan sisältöä! Meidän ei tarvitse enää 
yksitoikkoisesti lentää raahustaa kalastusaluk-
sen ja rannan väliä, vaan elämässä on tarkoi-
tusta! Me voimme kohota pois tietämättömyy-
destämme, havaita olevamme oivallisia luon-
tokappaleita, joilla on älyä ja taitoa. Meistä 
tulee vapaita! Me opimme lentämään!” 
(Bach)

Maarit Marttila

SEIKKAILUKASVATUKSEN  PERUSTEITA
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Omassa väitöstutkimuksessani (2016) elämys- 
ja seikkailupedagoginen luontoliikunta tarkoit-
ti erityisesti suomalaiseen eräperinteeseen ja 
luontoliikuntaan tukeutuvaa kaikille opiske-
lijoille sopivaa elämyksellistä kokemukselli-
sen ja konstruktivistisen oppimisen teorioihin 
pohjautuvaa kokonaisvaltaista, reflektiivistä 
pedagogiikkaa. Siinä keskiössä ovat ryhmän 
toiminta ja vaihtelevat roolit sekä yhteistyö 
opiskelijoiden, opettajien ja eri toimijoiden 
välillä, yksilön huomioiminen, kunnioittava 
kohtaaminen, positiiviset oppimiskokemukset 
ja tunne-elämykset, liikkuminen, luontosuhde, 
uskon vahvistaminen oppijan omiin kykyihin 
oppia ja siirtovaikutus arkeen reflektion avul-
la. Menetelmässä huomioidaan eri aistikana-
vat oppimisen mahdollistajina. Oppijan omaa 
vastuuta oppimisestaan ja toisista ihmisistä ke-
hitetään unohtamatta tiedollista, taidollista tai 
arvojen ja asenteiden oppimista.
Menetelmä siis tuo kokonaisvaltaista, turval-
lista toiminnallisuutta osaksi opetusta ja kas-
vatusta.

Miksi ja miten seikkailukasvatusta?

Seikkailukasvatuksesta tehtyjen tutkimusten 
tulokset ovat kannustavia. Menetelmä näyttää 
tukevan yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita, kou-
luviihtyvyys parantuu, poissaolot vähenevät 
ja liikunnan määrä lisääntyy. Menetelmä sopii 
opetussuunnitelmien toteuttamiseen eri kou-
lutusasteilla ja erilaisille oppijoille. (Marttila 
2016.) Seikkailukasvatuksella on ollut myön-
teisiä vaikutuksia muun muassa oppimiseen 
motivaation kautta ja yhteistyöhön (ks. mm. 
Karppinen 2005).

Liikunta osana elämys- ja seikkailupedago-
giikkaa sekä luonnon hyvinvointivaikutukset 
siihen yhdistyneenä ovat niin oppimisen kuin 
terveyden näkökulmasta tärkeitä syitä lisätä 
menetelmää osaksi kouluopetusta ja kuntou-
tusta sekä hoito- ja sosiaalityötä. Eri näkö-
kulmista liikuntaa (ks. esim. Fjørtoftin 2004; 
Haapala 2015a, 2015b; Hirvensalo 2015; 
Huotari 2012; Syväoja 2014), luonnon hyvin-
vointivaikutuksia ja luontoliikuntaa (ks. mm. 
Laukkanen 2010) sekä elämys- ja seikkailu-
pedagogiikkaa tarkastelevat tutkimukset ja yh-
teenvedot (ks. mm. Karppinen 2005; Marttila 
2010) tukevat tätä käsitystä.

Toiminnalliset menetelmät ovatkin 2010-lu-
vulla löytäneet paikkansa eri koulutusasteilla 
etenkin uudistuneiden opetussuunnitelmien 
myötä. Turvallisia, tavoitteellisia ja ammatilli-
sesti ohjattuja elämyksellisiä ja seikkailullisia 
toimintoja toteutetaan edelleen myös nuoriso- 
ja sosiaalityössä sekä kuntoutuksessa ja tera-
piassa. 

Sosiaali- ja nuorisotyössä menetelmää on 
käytetty sekä syrjäytymisen ehkäisyssä että 
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
kuntoutuksessa. Muun muassa Erityisen vai-
keahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutki-
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Seikkailukasvatusta voidaan lisäksi toteuttaa 
lähiympäristössä ilman erityisvarusteita. Se 
ei ole taloudellisestikaan kallista, mikäli esi-
merkiksi kouluissa oppiaineiden integrointia 
ja yhteisopettajuutta toteutetaan tarkoituk-
senmukaisesti ja suunnitelmallisesti sekä 
lähellä olevaa ympäristöä käytetään moni-
puolisesti osana opetusta. Menetelmää voi-
daan soveltaa kuhunkin kouluun ja erilaisille 
ryhmille ja oppijoille sopivalla tavalla, mikäli 
yhteistä tahtoa löytyy.
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Pohjoismaisen leirikouluneuvoston (NLR) kesäseminaari 
Suomenlinnassa 24.-28.7.2019
Nordiska lägerskolrådets (NLR) sommarseminarium 
i Sveabog den 25-28 Juli 2019

Pohjoismaisen leirikouluneuvoston perinteinen 
kesäseminaari oli viime kesänä Suomenlinnassa 
Suomen leirikouluyhdistyksen isännöimänä. Osan-
ottajia oli kaikista Pohjoismaista yhteensä 
23. Seminaarin ohjelmassa oli erilaisia leirikou-
luaktiviteetteja sekä NLR:n vuosikokous, jonka 
pöytäkirja on seuraavassa:

Årsmøte NLR 2019
Rapport fra landene:
DANMARK:

Effektivisering i den danske skolen, økt fokus på 
og målrettet bruk av midler. Flere undervisningsti-
mer for lærerne. Flinkere til å dele på pedagogiske 
opplegg. Mangfoldige læringsmiljøer. 2,5 % er 
spes.barn. Leirskole er fortsatt en grunnleggende 
del av skolegangen. Reduksjon av leirskoler. 
Lærerne har fått avtale for arbeid ved leirskole-
opphold. Barna reiser gratis med Dansk Jernbane.
Hvilende forening. Forsøkt å lage en strategi for å 
bli en aktiv forening. Arbeider med en hjemmeside 
som skal opp i 2019. Skal kontakte naturskolefol-
ket/naturveiledere i Danmark. 

FINLAND:

Lägerskolföreningen i Finland arrangerar ca. 50 
lägerskolor per år på Sveaborg. 40 lägerskolcenter 
är medlemmar i Lägerskolföreningen i Finland. 
Vår tidskrift utkommer med 2 nummer i året. Vår 
hemsida skall förnyas.
Föreningen fick i år 15000€ i understöd från Ut-
bildningsstyrelsen. Vi har arbetat med nya strate-
gier och mål för att förhoppningsvis kunna uppnå 
fordringarna för att bli ett statligt ungdomscenter. 
Föreningen ordnar årliga kurser för personalen på 
medlemscentren. Nästa kurs har som tema även-
tyrspedagogik.
I vår nya läroplan nämns lägerskola flera gånger 
som ett pedagogiskt alternativ, alltså kan man säga 
att lägerskolan mår rätt så bra i Finland.

ISLAND:

I Island barna betaler for mat og rom. Islands 
kommune betaler undervisning. 3500 elever på 
Reykjaskóla i fjor. Kan ikke ta inn flere. Det betyr 
at 8 – 10 skoler ikke kan komme. Reykjaskóla ble 
30 år i 2018. Hvert land fikk hver sin fine jubi-
leumsvimpel. Trenger flere lærere på Reykjaskóla. 
Neste års NLR-samling blir på Reykjaskóla 23. 
– 27. juli 2020.

NORGE: 

Status Leirskole i Norge 2018 var et spesielt år 
med 50 års jubileum, bokutgivelse og tildeling 
av Den norske friluftslivsprisen; Friluftslivets 
Hederspris. 
2019 har fortsatt enda bedre; med lenge etterleng-
tet politisk gjennomslag for LOVFESTING, den 
store saken for NLF gjennom mange år. Det har 
vært en lang kamp som vi har jobbet intenst, syste-
matisk og målbevisst med. Stortinget fattet vedta-
ket den 11. juni, etter 2. gangs behandling som det 
må være når det innføres en ny lov i Norge.  
Leirskole er nå kommet inn som en ny lovparagraf 

i Opplæringsloven, og ingen kommuner i Norge kan 
lenger kutte elevenes leirskoleopphold. 
Det var mer enn full støtte i Stortingssalen, for 
opposisjonen fremmet et ennå sterker  motforslag 
identisk med ordlyden vi ønsket oss: 
«Kommunen skal tilby elevane eit leirskuleopphald 
eller eit tilsvarande opphald med minst fire overnat-
tingar i samanheng.»

Flertallsregjeringen vedtok: 
§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskole-
opphald eller annan skoletur 
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopp-
læringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan 
skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Intensjonen er likevel også fra regjeringens side 
at den norske leirskoletradisjonen skal videreføres 
med 4 døgns opphold, mandag til fredag, i et nytt 
miljø med naturen som læringsarena, selv om det 
ikke vil være lovbrudd å gi elevene en annen skole-
tur av 3 døgns varighet. 
Vi har tett kontakt med regjeringen som sier de vil 
følge utviklingen nøye og gjøre evt. endringer i 
loven dersom vi ser en uønsket utvikling mot korte-
re opphold. 

Det som nå er lovfestet er de samme nasjonale 
rammene som vi har hatt fram til nå, og som har lagt 
grunnlaget for vår 50-årige leirskoletradisjon.
Det vi nå har oppnådd i Norge er mer enn vi kunne 
håpe på, og noe som vi i flere politiske møter har 
fått beskrevet som urealistisk av sentrale politikere 
på Stortinget.
Det nordiske leirskolesamarbeidet er brukt i ar-
gumentasjonen for å sikre tilbudet. Vi håper at 
gjennomslaget i Norge kan brukes og vises til for 
å styrke leirskoletilbudets posisjon i flere nordiske 
land.

NLF har hatt et aktivt år med flere store saker:
Prosess med fornyet anbefaling og medlemskap i 
NLF for perioden 2019-2023
Økt pågang av nye steder som ønsker å drive leirs-
kole. Hove leirskole utenfor Arendal er den siste 
nye.
NLF`s nasjonale leirskolekurs og landsmøte uke 45 
på Frøya Havleirskole. Deltakere fra andre land er 
velkomne.
Arbeid med ny netteside. 
Arbeid med retningslinjer for båtbruk på leirskoler 
i samarbeid med Sdir og Næringsdep. NLF har fått 
gjennomslag for en midlertidig dispensasjon slik 
at den etablerte båtaktiviteten på kystleirskolene 

har kunnet bli gjenopptatt i påvente av egnet 
regelverk.
Støtte til bygging av tradisjonsbåter. (180.000 kr 
til Knattholmen og 270.000 kr til Grøtavær)
Støtteerklæring til nordisk UNESCO-søknad; 
Nordisk klinkbåttradisjon som del av menneske-
hetens immaterielle kulturarv.
Samarbeidsavtale med Norsk Friluftsliv, den sto-
re paraplyorganisasjonen i Norge med nær 1 mill. 
medlemmer fordelt på 17 store organisasjoner.
Fornyet samarbeidsavtale med Utdanningsfor-
bundet, den store og sterke lærerorganisasjonen 
i Norge. 

SVERIGE:

Samarbeid med Sverige: 
Rapport fra besøk til Naturskoleföreningens sam-
ling og årsmøte i Höör, 10.-11. april 2019
Målsetting:  
Opprette kontakt med uteskolemiljøet i Sverige 
og stimulere til svensk deltagelse i NLR
Vi hadde et timeslangt godt møte før seminarstart 
med hele styret i Naturskoleföreningen. De var 
lyttende og spørrende interessert i vår aktivitet, 
både nasjonalt og nordisk. Spesielt arbeidet i 
Norge for lovfesting av leirskoletilbudet. Na-
turskolene har det som en drøm for sitt tilbud i 
Sverige. 
Naturskoleföreningen er positive til et videre 
samarbeid, og meldte interesse for å delta på vårt 
NLR-seminar. 
Selve seminaret på Åkersberg hadde stort faglig 
fokus på «utomhuspedagogik» med ulike work-
shops. Bl.a.: Tang og tare som mat. Ekspedisjon 
til «Storkakademien»- et prosjekt i Stiftelsen 
Skånska Landskap og til Fulltofta Naturcentrum.
Foredrag om risikofylt lek v Ellen Beate Hansen 
Sandseter fra Dronning Mauds Minde. Interes-
sant om betydningen av fri lek. (Risikomestring 
= ulykkesforebygging.)
Neste år avholdes seminaret 4. – 6. mars i Sunds-
vall med vinter som tema, og vi er velkommen 
til å delta.
Vi fikk også invitasjon til den store høstkonferan-
sen «Ute er inne» den 29.-30. aug. i Jönköping, 
arrangert av «Utenavet», det svenske nettverket 
for uteskole. Verdt å sjekke! (Konferansen avhol-
des hvert 2. år med opptil 1000 deltagere. Påmel-
dingsfrister er 28. juni og 12. august.)



Tervetuloa!

O H J E L M A
Torstai 24.10.2019
Saapuminen lounaalle
12.00 Lounas Marttisissa
13.00-13.30 Jäsentapaamisen avaus, puheenjohtaja Juha Kuronen
13.30-14.30 Luento: Seikkailukasvatuksen perusteet Maarit Marttila, Tredu
14.30-15.00 Päiväkahvit ja majoittuminen
15.00-17.00 Ulkoaktiviteetteja Marttisen tahdissa
17.00-18.00 Päivällinen 
18.00-20.00 Leirikouluverkoston kehittäminen – keskustelua ja ryhmätöitä
20.00-22.00 Mahdollisuus saunomiseen ja illanviettoon

Perjantai 25.10.2019
8.00-9.00 Aamiainen
9.00-10.00 Seikkailukasvatusverkoston esittely, Heli Escher
10.00-12.00 Aktiviteetteja: alaköysirata ja pulmatehtäviä
12.00-13.00 Lounas
13.00 Tilaisuuden päätös
13.30 Suomen leirikouluyhdistyksen syyskokous

Osallistumismaksu 100 €, jäseniltä 70 € (sisältää majoituksen ja ateriat)
Ilmoittaudu: sly@suokki.fi 30.9. mennessä

LHT - Posti Oy
Posti Green

  JÄSENTAPAAMINEN JA SEIKKAILUKASVATUSKOULUTUS

Suomen leirikouluyhdistys järjestää opettajille ja leirikoulutoimijoille kurssin, joka kä-
sittelee seikkailukasvatusta leirikoulun ohjelmassa. 
Kurssi järjestetään Nuorisokeskus Marttisessa 25.-26.10.2019.
Kurssin jälkeen pidetään Suomen leirikouluyhdistyksen syyskokous, jonka materiaali 
lähetetään jäsenille myöhemmin.


