TOIMINTAKERTOMUS 2020
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. Jäsenkeskusten määrä nousi 2020 hieman
edellisen vuoden tasosta, ja yhdistyksen jäseninä oli vuoden lopussa 40 leirikoulukeskusta. Yhdistys
ylläpitää omaa leirikoulukeskusta Suomenlinnassa, jossa toteutetaan opetussuunnitelmaa tukevia
leirikouluja. Hostel- ja leirikoulutoiminnalla rahoitetaan leirikoulukeskuksen ylläpitokulut sekä tuetaan
yhdistyksen taloutta.
Vuosi 2020 oli sekä yhdistyksen että hostellin toiminnassa varsin poikkeuksellinen. Siitä piti huolen
Covid-19, joka aiheutti keväällä lähes kaikkien leirikouluryhmien ja myös muiden ryhmien
peruuntumisen. Samalla lopahti myös kansainvälinen matkailu, joka on ollut etenkin kesällä tärkeä
tulonlähde. Kesällä peruuntuivat myös kaikki viisi rippikoululeiriä. Syksyllä saatiin järjestettyä muutama
leirikoulu, mutta silloinkin saatiin useita peruutuksia. Pandemian vaikutuksista kerromme lisää osiossa
8. ”Talous”.

1. HENKILÖSTÖ
Suomen leirikouluyhdistyksen hallitukseen vuonna 2020 kuuluivat:
Puheenjohtaja:

Juha Kuronen

Varapuheenjohtaja:

Benita Björkell

Jäsenet:

Tuija Laitinen (Pohjoismaiden sihteeri)
Eija Pietilä
Sarianna Alho
Jenni Liikkanen
Klarika Sander
Thina Wikström (varajäsen)
Elise Kurtén (varajäsen)
Hallituksen sihteerinä toimi 31.8. saakka Elina Kokko ja sen jälkeen
Petra Miessmer.
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Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Seitsemän kokousta pidettiin etäkokouksina.
Ennen toimintavuoden päättymistä jättivät eronpyynnön Eija Pietilä, Jenni Liikkanen sekä Klarika Sander.
Eroamisen syynä oli yhdistyksen epävarma taloudellinen tilanne. Sääntöjen mukaan hallituksessa on
oltava puheenjohtajan lisäksi vähintään 4 jäsentä, joten varajäsenistä Elise Kurtén pyydettiin hallituksen
varsinaiseksi jäseneksi hallituksen loppukaudeksi.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 16.3.2020 Helsingin keskuskirjasto Oodissa ja siinä hyväksyttiin
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Syyskokous pidettiin etäkokouksena 12.11.2020.
Syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja valittiin
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Suomen leirikouluyhdistyksessä ja Hostel Suomenlinnassa työskentelivät vuonna 2020:
Elina Kokko

Nuorisotyön johtaja, kokoaikainen 31.8.2020 saakka

Petra Miessmer

Hostellijohtaja, kokoaikainen, vanhempainvapaalla 5.12.2019 – 18.10.2020

Olli Lassila

Hostellityöntekijä, 80% työaika

Joel Auvinen

Siviilipalvelusmies 3.2 - 18.12.2020

Abdullah Chatani

Siviilipalvelusmies 14.12.2020 alkaen

Juha Kuronen

Hostelli- ja keittiötyöntekijä, leirikouluohjaaja, osa-aikainen

Ari Matilainen

Tiedottaja, hostelli- ja keittiötyöntekijä, osa-aikainen

Sofia Majuri

Matkailualan perustutkinnon työssä oppija 24.8 – 30.11.2020

Hostellijohtaja Petra Miessmer jäi äitiys- ja vanhempainvapaalle 5.12.2019 alkaen. Sijaisena toimi Elina
Kokko, joka oli osa-aikaisesti lomautettuna 1.4. - 26.7.2020, Hän irtisanoutui 31.8. yhdistyksen
palveluksesta aloittaessaan opinnot Helsingin yliopistolla. Elina Kokko jatkoi tuntipalkalla hoitaen
lähinnä verkkosivujen päivitystä. Petra Miessmer palasi vanhempainvapailta virallisesti 19.10, mutta
hoiti välttämättömiä hallinnollisia tehtäviä jo heti Elinan jäätyä pois.
Hostellityöntekijä

Olli

Lassila

oli

kokoaikaisesti

lomautettuna

1.4.

–

30.7.2020.

Tiedottaja Ari Matilainen oli lomautettuna 1.4. – 30.6.2020.
Toimintasuunnitelman mukaisesti rekrytoidut leirikouluohjaaja sekä kokki purkivat työsuhteensa pitkän
lomautuksen vuoksi eivätkä käytännössä koskaan aloittaneet työskentelyä Suomenlinnassa.

2. JÄSENISTÖ
Vuoden lopussa Suomen leirikouluyhdistyksen jäseninä oli:
•

40 leirikoulukeskusta

•

15 henkilöjäsentä

•

9 järjestöä

•

Yksi kunta
Jäsenkeskusten määrä on kasvanut mutta järjestöjäsenien määrä vähentynyt yhdellä.
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3. TIEDOTUSTOIMINTA
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 3000kpl.
Yhdistyksellä on kaksikielinen esite, jossa kerrotaan tiiviisti yhdistyksen toiminnasta sekä esitellään
kaikki jäsenkeskukset kartalla. Hostel Suomenlinnalla on lisäksi oma esite hosteltoiminnasta sekä
sähköisissä viestimissä jaettava leirikouluesite.
Yhdistys julkaisee Leirikoulu – Lägerskola -lehteä, joka päätettiin julkaista vuodesta 2020 alkaen
ainoastaan

syyskuussa.

2020

lehden

teemoina

olivat

Itämeri

ja

ilmastonmuutos.

Lehden

päätoimittajana jatkoi Juha Kuronen ja taitosta vastasi Ari Matilainen. Jäsenille lähetettiin sähköpostitse
kolme ajankohtaisia tiedotusasioita sisältävää jäsenkirjettä vuoden aikana. Elina Kokko vastasi
jäsenkirjeiden toimittamisesta. Syksyn jäsentiedotteessa kysyttiin kaikilta jäseniltämme koronan
aiheuttamia vaikeuksia leirikoulutoiminnassa. Saimme joka kolmannelta keskukselta vastauksen.
Niiden mukaan ryhmien määrät olivat vuoden aikana pudonneet 60-80% tavanomaisesta.
Vuoden aikana osallistuttiin seuraaviin tapahtumiin:
-

Alkuvuodesta 2020 Leirikouluyhdistys osallistui Business Finlandin järjestämään Digiloikkakoulutukseen, joka oli suunnattu helsinkiläisille matkailuyrittäjille. Koulutuksen aikana
kehitettiin mm. nettisivujen hakukonenäkyvyyttä sekä somekanavia. Koulutus koostui
useammasta koulutuspäivästä ja se kesti kevään ajan. Koulutukseen osallistui myös muita
suomenlinnalaisia yrityksiä ja se oli samalla hyvä paikka verkostoitumiselle sekä jakaa
kokemuksia.

-

17.3.2020 Monimuotoisuusilta Tiedekulmassa. Juha Kuronen edusti yhdistystä.

-

Juha Kuronen osallistui Nuorisokeskus Metsäkartanon säätiön valtuuskunnan kokouksiin 22.2.,
27.4. sekä 24.11. Kaksi viimeistä kokousta pidettiin etänä.

-

9.6.2020 Ympäristökasvatusjärjestöjen tulevaisuuden visiointi -seminaari. Juha Kuronen
osallistui.

-

9.10.2020 Luontokoulu-päivä Helsingin OKL:ssa. Yhdistys osallistui toteuttamalla työpajan
etätehtävänä ”Luontopäivä Suomenlinnassa” PowerPoint esityksenä. Päivään osallistui 160
suomenkielistä ja 35 ruotsinkielistä opettajaksi opiskelevaa.

-

28.10.2020 Luonnon monimuotoisuuden seminaari Villa Elfvikissä. Juha Kuronen osallistui etänä.

-

12.11.2020

Leirikouluyhdistys

järjesti

jäsentapaaminen

webinaarina.

Aiheena

oli

”Kansainvälisten oppilas- ja opettajaryhmien vierailut leirikoulukeskuksissa. Alustajana oli Päivi
Antila Visit Finlandista. Toisena aiheena esiteltiin LYKE-verkoston toimintaa.
-

18.12.2020 osallistuivat Petra Miessmer, Olli Lassila ja Juha Kuronen Suomenlinnan hoitokunnan
järjestämään webinaariin, jossa esiteltiin verkkokaupan mahdollisuuksista Suomenlinnan
toimijoille.

-

Vuoden aikana Elina Kokko, Petra Miessmer ja Juha Kuronen osallistuivat myös useisiin muihin
hoitokunnan järjestämiin kehittämisseminaareihin. Osa niistäkin pidettiin etänä.

-

Elina Kokko toimi koordinoivana vastuuhenkilönä Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, johon
yhdistys ilmoittautui mukaan vuonna 2019.
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Pandemian vuoksi peruuntuneet tapahtumat:
-

Pohjoismaisen leirikouluneuvoston (NLR) kesäseminaari Islannissa peruuntui myös.

-

Kesäkuussa Nurmeksen Hyvärilässä oli tarkoitus järjestää opetusalan suuri tapahtuma ”UlosUt-Out”, johon yhdistys oli ilmoittautunut valmistelemalla työpajan yhdessä Suomen
Nuorisokeskusyhdistyksen ja Metsähallituksen kanssa. Tilaisuus siirtyi vuoteen 2021.

-

Keväällä yhdistys oli ilmoitettu osallistumaan luokanopettajapäiville, mutta tilaisuus jouduttiin
järjestäjän toimesta perumaan.

4. YHTEISTYÖ
Leirikoulutoiminnan puitteissa tehtiin edelleen yhteistyötä Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen kanssa
(SNK ry). Lisäksi yhdistyksen edustaja oli mukana luonto- ja ympäristökoulujen verkoston (LYKEverkosto) toiminnassa. Yhdistyksen nuorisotyön johtaja Elina Kokko oli mukana Suomen LYKE-verkoston
ohjausryhmässä.
Yhteistyötä Suomenlinnassa ja Helsingissä tehdään mm. Suomen Hostellijärjestön, Helsingin
matkailumarkkinoinnin (Helsingin tekijät), Suomenlinnan hoitokunnan, Ehrensvärd-seuran, sekä
muiden suomenlinnalaisten toimijoiden kanssa.
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

6. 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.
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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.
Hostellin toiminnasta ja sen kehittämisestä vastasivat vuonna 2020 nuorisotyönjohtaja Elina Kokko sekä
äitiyslomalta lokakuussa palannut hostellijohtaja Petra Miessmer. Elina Kokon päätettyä työsuhteensa
nimettiin Petra Miessmer yhdistyksen toiminnanjohtajaksi. Pitkien lomautusten ja toiminnanjohtajan
vanhempainvapaan vuoksi varsinaisia Henkilötyövuosia kertyi palkallisista työtunneista vain 2.
Markkinoinnissa

oli

tarkoitus

keskittyä

ympärivuotisuuden

lisäämiseen

ja

näkyvyyteen

nuorisotoimijana. Somemarkkinointia tehostettiin ja facebookissa julkaistiin useampi sponsoroitu
mainos. Yksittäisasiakkaita lähestyttiin lähinnä somen ja sähköisten myyntikanavien kautta.
Ryhmäasiakkaille markkinointia ei pandemian ja ryhmäkokoontumisten rajoitusten vuoksi suunnattu
muutamaa

somejulkaisua

enempää.

Leirikoulutoimintaa

mainostettiin

tammikuussa

Suomen

Urheiluliiton lehden kouluextrassa sekä elokuussa Opettaja-lehden retkioppaassa. Tavoitteet
ympärivuotisuuden parantamisessa eivät niin ikään täyttyneet pandemian vuoksi romahtaneen
kysynnän vuoksi. Hostellissa vieraili vuoden aikana yhteensä 25 ryhmää (ryhmiin on laskettu mukaan
leirikouluryhmät), kun vuonna 2019 ryhmiä kävi yhteensä 88. Hostel pidettiin kokonaan suljettuna 7. –
12.6.2020. Tänä aikana Elina Kokko vastasi vain saapuviin puheluihin.
Suuret investoinnit eivät tulleet lainkaan kyseeseen talouden romahdettua. Vuonna 2020 toteutettiin
hostellin alakerran ikkunoiden kunnostus, josta vastasi vuokranantaja eli Suomenlinnan hoitokunta.

leirikoulutoiminta
Hostel Suomenlinnan leirikoulutoiminnan tavoitteena on tarjota opetussuunnitelmaa tukevia ohjelmia
ja leirikoulukokonaisuuksia turvallisessa ja ainutlaatuisessa ympäristössä. Leirikouluohjelmien
teemoina korostuvat Itämeri ja saaristoluonto, historia sekä yhteistyötaitojen ja ryhmätoiminnan
kehittäminen. Ohjelmistosta on valittavissa leirikoulupaketteja sekä yksittäisohjelmia. Uusia ohjelmia
kehitettiin

vuoden

aikana

kaksi:

seikkailukasvatukseen

perustuva

”Suokin

tähtiretki”

sekä

kulttuuriperintökasvatukseen perustuva ”Suomenlinnan maailmanperintö”.
Leirikouluryhmiä oli vuonna 2020 yhteensä 14 (tähän on laskettu mukaan myös päiväleirikoulut), kun
vuonna 2019 leirikouluja oli yhteensä 43. Leirikoulujen yöpymisvuorokausia oli yhteensä 752, edellisenä
vuonna 1786. Kaksi leirikouluryhmistä tuli Uudenmaan ulkopuolelta.
Toteutuneet leirikoulut paikkakunnittain:
1.

Haukkamäen koulu, Karkkila

2 Lycée Saint Louis, Ranska

3

Pihlajiston alakoulu, HKI

4 Myllypuron alakoulu, HKI

5

Puotilan alakoulu, HKI

6 Käpylän peruskoulu, HKI

7

Övernäs skola, Mariehamn

8 Ohkolan koulu, Järvenpää

9

Iivisniemen koulu, Espoo

10 Järvenpään alakoulu, Järvenpää

11

Malminkartanon alakoulu, HKI

12 Komeetan koulu, Espoo

13

Rekolanmäen koulu, Vantaa

14 Leppäkorven koulu, Vantaa
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nuoriso- ja nuorisoalan ryhmät
Hostel Suomenlinnassa pidetään tärkeänä Leirikouluyhdistyksen toimipaikkana tärkeänä tarjota
palveluita etenkin nuorisoryhmille sekä nuorisotyön valtakunnallisille järjestöille. Palveluita tarjotaan
myös kansainvälisisille nuorisoryhmille ja nuorisoalan ryhmille pystytään tarjoamaan ALV-vapaat
hinnat. Kaikille Hostel Suomenlinnassa vieraileville ryhmille on tarjolla sekä esitteitä, että lehtiä
leirikouluyhdistyksen toiminnasta ja jäsenkeskuksista.
Vuonna 2020 useat nuorisoalan ryhmät joutuivat perumaan kokoustensa ja seminaariensa
järjestämisen ryhmien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vuoden 2020 aikana Hostel Suomenlinnan
palveluita kokouksien ja leirien järjestämiseen käyttivät seuraavat nuorisotyön järjestöt sekä
nuorisoryhmät:
1. Finn Church Aid 8Kirkon ulkomaanapu)
2. Kokoomuksen Nuorten Liitto
3. Schiller-Gymnasium Hamein
4. 5Rhytms / 5Rytmiä
5. Suomen Latu ry / Latunet-verkosto
6. Keravan seurakunta, rippikoululeiri
7. Kuurojen liitto ry

7.KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Pohjoismaisen leirikouluneuvoston perinteinen kesäseminaari piti järjestää Islannissa, mutta se
jouduttiin vallitsevan tilanteen vuoksi siirtämään kesään 2021.
Visit Finlandin kanssa järjestettiin kansainvälisen koulutusmatkailun videoseminaari kaikille yhdistyksen
jäsenille 12.11.2020. VisitEduFinn:n Suomenlinnassa pidettävät kansainväliset opettajaseminaarit
jouduttiin peruuttamaan.

8.TALOUS
Vuosi 2020 oli Suomen leirikouluyhdistyksen historian synkin koronapandemian vuoksi. Vaikka
riskianalyysiä tehdään vuosittain, yhdistyksessä ei osattu varautua näin pitkiin ryhmien kokoontumisten
rajoituksiin ja sen aiheuttamaan tulojen romahdukseen. Yhdistyksen toiminnasta valtaosan rahoittaa
sen ylläpitämä hostelli, johon rajoitukset osuivat 63 % liikevaihdon menetyksellä. Sopeutustoimia tehtiin
mahdollisimman paljon mm. lomautuksilla ja kulujen minimoinnilla. Tulonmenetykset olivat kuitenkin
niin merkittäviä, että toiminnan tulevaisuus olisi ollut vakavasti uhattuna ilman Valtionkonttorin
kustannustukea, jota lopulta saatiin toisella kierroksella merkittävästi joulukuussa. Tappioista
selviäminen ja toiminnan kannattavuuden nostaminen vuoden 2019 tasolle tulee viemään useamman
vuoden, sillä velkataakkaa kertyi mm. hostellin vuokrista ja Tyel-maksujen järjestelyistä.
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Suomen leirikouluyhdistyksen tulos laski vuoden 2019 positiivisesta 6338 € ylijäämäisestä tuloksesta
rajusti -37 850 € alijäämään. Varsinaisen toiminnan -25 711 € alijäämää ei kyetty rahoittamaan
varainhankinnan tuloksella, sillä sekin jäi - 12 138 € alijäämäiseksi.
Kaikkia yhdistyksen henkilöstökuluja (mukaan lukien varainhankinnan eli hostellin liiketoiminnan
henkilöstökulut) sopeutettiin lomautuksilla ja muilla järjestelyillä yht. 38 %. Muiden kulujen osalta
sopeutuksilla ja juoksevien kulujen (elintarvikeostot ja käyttötarvikkeet) tarpeen vähentyessä saatiin
säästettyä 27 % budjetoidusta. Koska kiinteissä kuluissa (mm. atk-laitevuokrat, kirjanpito, hostellin
vuokra) ei saatu merkittävästi helpotuksia, olivat ne kuitenkin liian suuret tuottoihin nähden. Kuluihin
sekä merkittävään liikevaihdon menetykseen perustuen yhdistys sai kustannustukea valtionkonttorilta.
Yhdistys sai ylimääräisiä kertaluontoisia pandemian vuoksi jaettavia avustuksia yht. 48 135 €
ELY-keskuksen kehittämisavustus (kesäkuu): 2 400 €
Valtionkonttorin kustannustuki 1 (kesäkuu): 3 253 €
Valtionkonttorin kustannustuki 2 (joulukuu): 42 482 €

SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYKSEN TULOS 2021

TUOTOT

VARSINAINEN TOIMINTA
Avustukset ja kustannustuet

61 136 €

Jäsenmaksut

4 300 €

Myyntituotot

75 833 €
-

53 077 €

Leirikoululähettiläs

-

22 062 €

Muut kulut

-

91 842 €

Tuotto- ja kulujäämä

-

25 711 €

KULUT

henkilöstökulut

TUOTOT

Myyntituotot

KULUT

VARAINHANKINTA

Henkilöstökulut

-

16 004 €

Muut kulut

-

43 695 €

Tuotto- ja kulujäämä

-

12 138 €

TILIKAUDEN TULOS

-

37 850 €

46 261 €

Ilmoitusmyyntituotot

1 300 €

7

