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SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS – LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND RY 
 
Suomen Leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry on toiminut valtakunnallisesti 
vuodesta 1975. Yhdistys on kaksikielinen ja sen tarkoituksena on toteuttaa ja kehittää 
leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun ulkopuolista oppimista valtakunnallisesti. Yhdistyksen 
tavoitteena on, että jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteen 
katsomatta. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm: 

- ylläpitämällä omaa leirikeskusta ja palvelemalla leirikoulujen lisäksi muita ryhmiä ja 
matkailijoita yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi 

- kehittämällä koulun ulkopuolista oppimista ja leirikoulutoimintaa 
- tiedottamalla alan ajankohtaisista asioista 
- järjestämällä koulutustoimintaa opettajille, yhdistyksen jäsenille sekä nuoriso- ja 

kasvatusalan ammattilaisille 
- kehittämällä pohjoismaista yhteistyötä 
- kehittämällä valtakunnallista toimintaa hankkeiden muodossa 
- Kehittämällä kestävän kehityksen työtä sekä ympäristökasvatusta nuoriso- ja 

kasvatusalalla sekä siitä viestimällä 

Vuosi 2022 oli yhdistykselle ennätyksellisen kiireinen ja yhdistyksen taloudellinen kehitys on 
erittäin positiivisen. Pandemiavuosien aikana syntyneet vuokravelat saatiin maksettua ja 
muuta velkaa lyhennettyä suunnitelman mukaisesti ja tulosennuste on erinomainen. Vuonna 
2023 panostetaan erityisesti yhdistyksen hanketoiminnan edistämiseen ja toteutetaan viimein 
välttämättömiä investointeja. Henkilöstöresurssiin ja henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään 
erityistä huomiota. Yhdistys jatkaa oman leirikoulukeskuksen / hostellin ylläpitämistä 
Suomenlinnassa, jossa leirikoulutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen eteenpäin.  

1. JÄSENISTÖ 

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan etsimällä ja tavoittamalla 
potentiaalisia uusia leirikoulutoimijoita mukaan verkostoon. Myös henkilö- ja yhteisöjäseniä 
pyritään houkuttelemaan lisää. Vuodelle 2023 ei tehdä jäsenmaksukorotuksia.  

Jäsenmaksut 2023 

Leirikoulukeskukset 110 € 
Henkilöjäsenet 25 € 
Yhteisöt ja yritykset 35 € 
Kunnat 110 € 
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Yhdistyksen nettisivuja ja niiden näkyvyyttä sekä kävijämäärää pyritään nostamaan. Yhdistys 
ottaa käyttöön myös uusia somekanavia Instagramin ja Facebookin lisäksi. Leirikoulu-
Lägerskola -lehteen myydään ilmoituspaikkoja, joista jäsenet saavat alennusta. Jäsenille 
lähetetään kolme jäsentiedotetta vuoden aikana sähköisesti. Vuonna 2023 järjestetään kaksi 
jäsentapaamista verkossa kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. 

2. HENKILÖSTÖ 

Yhdistyksen henkilöstöresursseja Kasvatetaan lähelle vuoden 2019 tasoa ja mikäli 
hankerahoitusta saadaan suunnitelmien mukaisesti, kasvatetaan resursseja sen sallimissa 
rajoissa hankkeen osalta.  Koko henkilöstö työskentelee useissa eri tehtävissä monialaisesti ja 
työaika suunnitellaan sekä käytetään tehokkaasti ja järkevästi.  

Yhdistyksen sekä Hostel Suomenlinnan toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa 
toiminnanjohtaja Petra Miessmer yhdessä nuoristyön vastaava Mila Sjöholmin kanssa.  

Hostel Suomenlinnassa työskentelee 20.3–15.10 hostellityöntekijä, joka vastaa hostellin 
perustoiminnasta, kuten aamiaisista, siisteydestä ja vastaanoton toiminnoista yhdessä 
siviilipalvelusmiehen kanssa. Ateriapalveluiden toteuttamisesta vastaa sesongin aikana ja 
tarvittaessa myös sen ulkopuolella Timo Kantelinen, joka laskuttaa työstään yhdistystä oman 
yrityksensä kautta. Timo valmisti aterioita ryhmille myös vuonna 2022. Yhdistyksen reservissä 
on aina vähintään kaksi työhön kutsuttavaa ekstratyöntekijää. Hallituksen puheenjohtaja Juha 
Kuronen vastaa leirikoulujen sekä muun leiritoiminnan ohjauksista yhdessä nuorisotyön 
vastaavan kanssa sekä auttaa keittiössä ja hostellin perustöissä. Sesonkiajalla tarjotaan 
mahdollisuus työssäoppimiseen yhdelle matkailu- tai nuorisoalan opiskelijalle kerrallaan.  

Toiminnanjohtaja: Jatkuva työsuhde 
Nuorisotyön vastaava: Jatkuva työsuhde: leirikoulut, yhdistyksen viestintä ja hanke 
Hostellityöntekijä: Määräaikainen työsuhde 20.3.–15.10. Työaika 80 % täydestä. 
Keittiötyöntekijä: Timo Kantelinen, sovittaessa (ulkopuolinen työsuhde, ostopalvelu) 
Siviilipalvelusmies: 11kk työpalvelu, Hostellityöntekijä 
Hallituksen pj: osa-aikainen työ: hallinto ja hanke, leirikoulujen ohjaukset sekä keittiö- ja 
hostellityö tarvittaessa. Leirikoulu-Lägerskola -lehden toimittaminen.  

3. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat toiminnanjohtaja ja nuorisotyön vastaava.  

Leirikoulu-Lägerskola -lehti julkaistaan yhtenä numerona syyskuussa 2023. Syksy on todettu 
tilastojen mukaan suosituimmaksi ajankohdaksi, jolloin leirikouluun liittyviä tietoja haetaan, 
joten painettu lehti toimii tietopakettina kouluille. Lehti jaetaan kaikkiin Suomen 
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peruskouluihin. Jotta lehden kulut pystytään kattamaan, aloitetaan sitova ilmoitusmyynti jo 
hyvissä ajoin keväällä. Ilmoitusmyynnistä ja toimituksesta vastaa lehden päätoimittaja Juha 
Kuronen ja lehden taitosta vastaa Petra Miessmer. Lehden teemana tulee olemaan 
kulttuuriperintökasvatus. 

Yhdistyksen nettisivuja päivitetään edelleen ja näkyvyyttä sekä kävijämääriä pyritään 
nostamaan. Yhdistys ja Hostel Suomenlinna selvittävät uusia Somekanavia Instagramin, 
Facebookin ja Youtuben rinnalle sekä vahvistavat näkyvyyttään LinkedIn.issä. Somekanaviensa 
näkyvyyttä ja seuraajia pyritään lisäämään myös maksetulla sisällöllä.  

Yhdistys osallistuu tammikuussa opetusalan suurtapahtumaan Educa-messuille omalla 
näyttelyosastolla sekä pitämällä puheenvuoron esiintymislavalla. Jäsenillä on mahdollisuus 
asettaa näytteille omia esitteitään ja tulla edustamaan keskustaan messuosastolle.  
Yhdistyksen ylläpitämä Hostel Suomenlinna osallistuu tammikuussa kansainvälisille 
matkamessuille ja keväällä kotimaan matkamessuille Suomen Hostellijärjestön pisteellä. 
Kesäkuussa 2023 yhdistys osallistuu valtakunnalliseen ulkona oppimisen tapahtumaan Ulos-
Ut-Out, omalla ohjelmallaan. Muihin tapahtumiin ja messuille osallistutaan harkiten vuoden 
aikana.   Yhdistyksen messumateriaalit uusittiin vuoden 2022 lopulla.  

4. HANKETOIMINTA 

Sly.n pitkäaikaista hanketta ”Ulos luokasta – leirikoululähettiläs” kehitetään merkittävästi. 
Hanke edistää leirikoulun käyttöä opetuksen eheyttämisen välineenä sekä avustaa opettajia 
leirikoulun suunnittelu- ja toteuttamistyössä. Projektissa työskentelevät hallituksen pj. sekä 
nuorisotyön vastaava. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää didaktisia toimintamalleja, 
joita tarjotaan jäsenistölle. Toimintakaudella 2023 hankkeessa tullaan keskittymään 
kulttuuriperintökasvatukseen sekä kulttuurisesti kestävään kasvatukseen. 

Tärkeimpänä hankkeen kehittämistoimena on vuonna 2022 käynnistetty kulttuurien välistä 
vuorovaikutusta lisäävän leiritoiminnan osahanke ”Minä, sinä, hän – yhdessä enemmän!”.  
Hankkeen tavoitteena on kulttuurien vuorovaikutusta ja kohtaamista sekä kestävää 
elämäntapaa edistävän leiritoiminnan järjestäminen nykyisen leirikoulutoiminnan 
lähtökohdista käsin. Hanketta on tarkoitus pilotoida alkuvuodesta 2023. 
Yhteistyökumppaneita ovat Suomenlinnan hoitokunta, Ehrensvärd-seura sekä Plan Suomi. 
Hanketta koordinoi nuorisotyön vastaava.  
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5. KOULUTUSTOIMINTA 

Jäsenten kouluttamiseen panostetaan järjestämällä luentotilaisuudet kevät- ja   
syyskokouksien yhteydessä. Tilaisuuksien teema ja sisältö päätetään lähempänä. 
 
Yhdistyksen kehittämä leirikoulutoiminnan ja ulkona oppimisen mahdollisuuksiin keskittyvä 
kansainvälisten opettajaksi opiskelevien koulutuskokonaisuus (HEAT) toteutetaan jälleen 
kesällä 2023. Tästä lisää kohdassa 7.  

Lisäksi osallistutaan Luontokoulupäivän järjestämiseen loka-marraskuussa Helsingin 
opettajainkoulutuslaitoksella pitämällä työpajaa. LYKE-verkosto järjestää kaksi kertaa 
vuodessa verkostotapaamisia, ja niihin pyritään osallistumaan, kuten muihinkin toimintaan 
liittyviin tapahtumiin. Lisäksi osallistutaan Allianssi ry:n järjestämiin tilaisuuksiin ja 
koulutuksiin. Kesäkuussa 2023 yhdistys osallistuu valtakunnalliseen ulkona oppimisen 
tapahtumaan Ulos-Ut-Out, omalla ohjelmallaan. 

6. YHTEISTYÖ 

Yhteistyötä jatketaan mm. Koululaisten vanhempien liiton, Opetushallituksen, Suomen 
Nuorisokeskusyhdistyksen ja Suomen luontokeskus Haltian kanssa. Luonto- ja 
ympäristökoulujen verkostossa (LYKE-verkoston) yhdistyksellä on edustus ohjausryhmässä.  

Uusia yhteistyökumppaneita haetaan pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhetyön yhdistyksistä 
sekä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusjärjestöistä.  

Merkittävin yhteistyökumppani majoitusalalla on Suomen hostellijärjestö, jonka hallituksessa 
ja markkinointityöryhmässä toiminnanjohtaja on jäsenenä. Muita tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat järjestöt, jotka palvelevat koulutusta ja kasvatusta sekä Visit 
Finland ja muut matkailualan järjestöt. Suomenlinnan hoitokunta, ravintolat ja muut 
organisaatiot ovat myös yhteistyökumppaneina tärkeitä leirikoulutoiminnan toteuttamiseksi. 
Näistä mainittavia ovat erityisesti Ehrensvärd-seura (kulttuuriperintö, opastetut kierrokset) ja 
ravintola Upseerikerho (sauna). 
 

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Pohjoismaisen leirikouluneuvoston kesäseminaari (NLR) järjestetään Islannissa heinäkuussa 
2023. Seminaarissa kehitetään maiden välistä yhteistyötä ja jaetaan hyviä käytänteitä. Hallitus 
päättää seminaariin osallistuvan kokoonpanon kevään aikana. Osallistuminen on myös 
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yhdistyksen jäsenille avointa ja osallistumismahdollisuudesta tiedotetaan jäsentiedotteiden 
yhteydessä. Pohjola-Nordenilta haetaan seminaarin osallistumiskustannuksiin avustusta. 

VisitEDUfinn:n kanssa jatketaan hyvin käynnistynyttä yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää 
ainakin yksi HEAT2023 – Helsinki Education in Action for Teachers -seminaari ulkomaisille 
opettajille ja kasvattajille. Seminaarissa esitellään suomalaista opetus- ja koulutusjärjestelmää 
sekä leirikoulutoimintaa. Leirikouluyhdistys vastaa leirikoulutoiminnan osuuksista, jotka 
järjestetään toiminnallisesti Suomenlinnassa ja kahdessa valitussa jäsenkeskuksessa. 

8. HOSTEL SUOMENLINNA 

Hostel Suomenlinna järjestää opetussuunnitelmaa tukevia kohtuuhintaisia leirikouluja, joiden 
ohjelmissa korostuu ryhmätoiminnan tukeminen, Itämeren saaristoluonto sekä 
Suomenlinnan historia ja kulttuuriperintö. Hostelliin ovat tervetulleita myös erilaiset 
nuorisoryhmät sekä matkailijat, yritykset ja yhdistykset ym. liiketoiminnan asiakkaat. 
Asiakkaille tarjotaan majoitus-, ateria-, leirikoulu- ja kokouspalveluita. Toiminta jaetaan ALV-
vapaaseen nuorisokäyttöön (varsinainen toiminta) sekä liiketoimintaan, joka katsotaan 
varainhankinnaksi. Hostellin ylijäämä kohdistetaan välttämättömiin investointeihin ja 
yhdistyksen kehittämiseen. Sen turvin huolehditaan myös leirikouluyhdistyksen 
taloudellisesta kannattavuudesta kokonaisuudessaan. 

Vuoden 2023 Budjetti pohjautuu positiivisen kehityksen jatkumiselle ja hyvin käyntiin 
lähteneeseen ryhmämyyntiin. Liikevaihdon odotetaan yltävän edellisvuoden tasolle, mutta 
kasvunäkymille maailmantilanne on vielä liian epävarma.  
Leirikoulu- ja muuta ryhmämyyntiä on tehty huomattavasti hyvissä ajoin ja rippikoululeirejä 
on varattu kesälle 3. Henkilöstöön voidaan panostaa edellisvuotta enemmän ja viimein 
päästään myös tekemään välttämättömiä investointeja tilojen viihtyvyyteen ja mukavuuteen.  
Liiketoiminnan hintoja tarkastellaan säännöllisesti kysynnän mukaan. Leirikoulujen ohjelmien 
hintoja sekä ateriapalveluiden hintoja nostetaan hieman mm. nousseiden elintarvikkeiden 
raaka-ainehintojen vuoksi.  

Viestinnässä ja markkinoinnissa keskitytään tuttuun tapaan ryhmien (etenkin nuorisoalan 
ryhmien) tavoittamiseen. Kohderyhmää lähestytään somemainonnalla sekä erilaisissa 
tapahtumissa ja messuilla. Edellisten vuosien aikana tarjouspyynnön jättäneitä ja vierailleita 
ryhmiä sekä muita nuorisoalan järjestöjä lähestytään sähköpostitse syksyllä. 
Leirikoulutoimintaa Suomenlinnassa mainostetaan syksyllä ilmestyvässä opettajan 
retkioppaassa sekä yhdistyksen omassa Leirikoulu – Lägerskola -lehdessä. Yksittäisasiakkaat 
tavoitetaan edelleen aktiivisesti sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Vuoden 2022 positiivisten 
vaikuttajamarkkinointikokemusten myötä yhteistyötä jatketaan ja pyritään myös lisäämään. 
Potentiaalista kohderyhmää tavoitetaan kansainvälisillä matkamessuilla sekä kotimaan 
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matkamessuilla hostellijärjestön pisteellä. Liiketoiminnan ryhmiä kohdataan tapahtumissa 
yhteistyössä Suomenlinnan muiden toimijoiden kanssa, Helsingin tekijät-verkoston kautta 
sekä maksetulla somenäkyvyydellä. Hostel Suomenlinna jatkaa tiivistä yhteistyötä 
Suomenlinnan toimijoiden sekä Suomen hostellijärjestön kanssa. Yhdistykselle ja Hostel 
Suomenlinnalle on tehty erikseen markkinointisuunnitelma.  
 
Hostel Suomenlinnassa pidetään vuosittain kehittämispäivä, jonka aikana käydään läpi kaikki 
asiakaspalautteet ja kartoitetaan niiden, sekä henkilökunnan omien ajatusten perusteella 
tulevat kehittämiskohteet. Päivän aikana palataan myös edellisen vuoden tavoitteisiin.  
 
Yhdistykselle ja Hostellille myönnettiin vuonna 2022 Sustainable Travel Finland – merkki, jonka 
merkittävänä työkaluna ylläpidetään jatkossa kestävän matkailun kehittämissuunnitelmaa. 
Suunnitelmassa on tavoitteet sekä mittarit niin taloudellisesti, sosio-kulttuurisesti, kuin 
ekologisestikin kestävälle toiminnan kehittämiselle. STF on Visit Finlandin kehittämä ohjelma, 
jolla vastataan kasvavan matkailuelinkeinon kestävyyden haasteisiin. 
 
2022 syksyllä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa laaditun restaurointi- ja 
korjaustarvesuunnitelman toimenpiteistä valtaosa toteutetaan keväällä ennen sesonkia. Tiloja 
mm. maalataan ja korjataan ja valaisimia uusitaan. Suihkutiloihin asennetaan vettä säästävät 
suihkut mm. ekologisen kestävyyden parantamiseksi, mutta myös siksi, että 2021 hostellin 
rakennukselle asennetun vesimittarin myötä vesilasku kohdistetaan jatkossa vuokralaiselle. 
Näin ollen vedenkulutuksen vähentäminen on myös taloudellinen tavoite. 

9. TALOUS 

Kaksi vuotta toimintaa rajoittanut Covid19-pandemia aiheutti mittavat sopeuttamistavoitteet 
seuraaville vuosille. Vuokravelkaa kertyi ja henkilöstössä tapahtui suuria muutoksia. 
Menestyksekkään vuoden 2022 aikana saatiin kuitenkin vuokravelat maksettua ja luotiin pohja 
toiminnan uudelle nousulle. Positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan ja liikevaihdon yltävän 
2022 tasolle. Leirikoululähettiläs -hankkeen edistämisen myötä tavoitellaan ensimmäistä 
kertaa useampia avustuksia, joiden turvin vuonna 2022 aloitettua uutta ”minä, sinä, hän – 
yhdessä enemmän” -toimintaa päästään konkreettisesti toteuttamaan.  
 
Strategian mukaisesti yhdistyksen on tarkoitus olla velaton tammikuussa 2024. Tulostavoite 
on riittävän ylijäämäinen, jotta kassalikviditeetti pysyy vahvana ja jatkuva kehittäminen on 
mahdollista. Tavoitteena on myös kasvattaa sijoituksia pankin rahastossa puskuriksi 
tulevaisuuteen. Henkilöstökulut nousevat osin hankkeen vuoksi ja osin henkilöstöresurssien 
noston vuoksi järkevälle tasolle velkataakan hellitettyä. Myös muut kulut nousevat kasvaneen 
myynnin ja hankkeen myötä. Suomen leirikouluyhdistyksen taloudellisena tavoitteena on, että 
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toiminta voidaan pääosin rahoittaa vastedeskin Hostel Suomenlinnan myyntituottojen sekä 
varainhankinnan (liiketoiminta) turvin. Toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden 
toteuttamiseen haetaan kuitenkin myös avustuksia eri tahoilta.  
 

SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYKSEN BUDJETTI 2023 

 

 

Leirikoululähettiläs -hankeavustukset 43 000 €      

Jäsenmaksut 4 700 €         

Myyntituotot 224 804 €    

henkilöstökulut 83 095 €-      

Leirikoululähettiläs -hanke 58 962 €-      

Muut kulut 109 930 €-    

20 517 €      

Myyntituotot 116 500 €    

Ilmoitusmyyntituotot 2 000 €         

Henkilöstökulut 35 304 €-      

Muut kulut 64 650 €-      

18 546 €      

39 063 €    

VARSINAINEN TOIMINTA
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Tuotto- ja kulujäämä

Tuotto- ja kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS
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