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Lähde mukaan
Kulttuuriperintökasvatusta
leirikouluun - hankkeeseen!

V

uosi 2018 on nimetty kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi Eurooppaneuvoston ja Euroopan parlamentin edustajien puolesta. Teemavuoden tavoitteena on
mm. edistää kulttuurin monimuotoisuutta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemavuoden puitteissa haluamme Leirikouluyhdistyksessä nostaa esille kulttuuriperintökasvatuksen kehittämisen ja edistämisen leirikoulutoiminnassa. Kulttuuriperintökasvatuksella edistämme
kulttuuriperintöön liittyvää osaamista sekä tuemme
oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja
kulttuuristen oikeuksien toteutumista.
Kulttuuriperintökasvatus nousee perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa esille osana laajaalaista osaamista. Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen
ympäristösuhteen rakentamiseen. Lisäksi erikseen
mainitaan koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen:
”Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä.”
Leirikouluyhdistys on hakenut Museoviraston avustusta (yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvät hankkeet). Hankkeen tavoitteeksi
on valittu kulttuuriperintökasvatuksen kehittäminen
sekä kulttuuriperintökasvatusta tarjoavista toimijois-

ta tiedottaminen. Hankkeen toimenpiteinä kehitämme kulttuuriperintökasvatusteemaisen leirikouluohjelman Suomenlinnaan. Ohjelmasta tulee mobiilipeli,
joka luodaan CityNomadi-sovellukseen. Dokumentoimme kaikki pelinluomisen vaiheet pelioppaaksi,
jota te kaikki voitte myöhemmin hyödyntää ja ottaa
sovelluksen käyttöön omassa toimintaympäristössänne.
Leirikoulu-Lägerskola -lehden numero 2/2018 ilmestyy toukokuussa 3000 kappaleen painoksena, joka
jaetaan jäsenten lisäksi kaikkiin Suomen peruskouluihin. Tämän lehden teemaksi olemme valinneet
kulttuuriperintökasvatuksen ja tavoitteenamme on
julkaista se aikaista laajempana numerona. Lehdestä tulee infopaketti kulttuuriperintökasvatuksesta ja
kulttuuriperintökasvatuksen tarjonnasta opettajille.
Miten teidän leirikoulukeskuksessanne näkyy kulttuuriperintökasvatus? Onko teillä leirikouluohjelmia,
jotka liittyvät alueenne tai yhteisönne kulttuuriperintöön? Artikkelit lehteen haluamme kerätä teiltä!
Julkaisemme 2/2018 numerossa vain kulttuuriperintökasvatusaiheisia juttuja. Artikkelipaikka varataan
sähköpostitse (sly@suokki.fi). Otamme ytimekkäiden
artikkeleiden lisäksi kuvia sekä ilmoituksia lehteen.
Tarkemmat lisätiedot löydätte sivulta 5.
Teidän monien toiminnassa on varmasti useita elementtejä, jotka liittyvät alueenne kulttuuriperintöön
ja tukevat kulttuuriperintöön liittyvää osaamista.
Kannustamme teitä kaikkia lähtemään mukaan kulttuuriperintökasvatuksen edistämiseen!
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Kom med i projeketet
” Kulturarvsfostran in i lägerskolan ”
Representanter i Europarådet och Eurparlamentet har
utlyst år 2018 till ett europeiskt temaår för kulturarvet. Målet med temaåret är
bl.a. att främja mångsidig
kultur, dialog mellan olika
kulturer samt social samhörighet. Inom ramen för
temaåret vill lägerskolföreningen utveckla och poängtera kulturarvsfostran i
lägerskolan. Genom kulturarvsfostran fördjupas kunskapen om vårt kulturarv
och eleverna får stöd i att
bygga upp en egen kulturidentitet.
I läroplansgrunderna för grundskolan är kulturarvsfostran en del av
en större helhet. Enligt läroplanen
skall eleven lära sig att förstå och
uppskatta kulturens betydelse för
omgivningen och utifrån det kunna
bygga en egen positiv kulturidentitet. Dessutom nämns speciellt undervisning utanför skolan : I skolgemenskapen och i undervisningen
utanför skolan lär sig eleverna upptäcka olika kulturella särdrag och
hur man handskas med dem på ett
naturligt sätt.
Lägerskolföreningen har sökt bid-

Gamla Ekenäs
rag från Museiverket för att kunna
utveckla kulturarvsfostran och för
att sprida information om aktörer
d.v.s. lägerskolcenter som jobbar
med kulturarvsfostran. För att nå
målet kommer lägerskolföreningen att bygga upp ett program på
Sveaborg med temat kulturarvsfostran. Det blir ett spel som görs på
appen CityNomad. Vi dokumenterar alla steg i spelet och sammanställer en guide som alla kan dra
nytta av och använda i den egna
omgivningen.
Tidningen Leirikoulu – Lägerskola nr. 2/2018 utkommer i maj i en
upplaga på 3000 ex. Den distribueras till alla medlemmar och till alla
grundskolor i Finland. Temat är
kulturarvsfostran och innehållet

kommer att vara mera omfattande
än förut.Tidningen blir som ett infopaket åt lärarna och skall innehålla
artiklar om utbudet på lägerskolcenter som kan stå till tjänst med
aktiviteter kring kulturarvsfostran.
Hur syns kulturarvsfostran på ert
lägerskolcenter? Har ni programpunkter som anknyter till ert kulturarv? Skriv till tidningen och berätta.
I nummer 2/2018 publiceras enbart
artiklar som berör kulturarvsfostran.Boka utrymme för din artikel i
tidningen per e-post ( sly@suokki.fi
). Vi tar gärna emot även bilder och
annonser. Närmare information
finns på nästa sidan.
Många av er har säkert flere element som kan förknippas med traktens kulturarv. Kom alla med och
utveckla kulturarvsfostran.

Billnäs Bruk

Leirikoulu-Lägerskola 2/2018
Artikkeliohjeet
Toukokuussa ilmestyvä Leirikoulu-lehti 2/2018 toteutetaan ”Kulttuuriperinnön eurooppalaisen
teemavuoden” merkeissä. Kuten Elina Kokko sivulla 3 kirjoittaa, odotamme saavamme jäseniltämme
aiheeseen liittyviä 1-2 sivun mittaisia artikkeleita kuvineen. Leirikoulukeskuksilla on varmasti
ohjelmissaan sellaisia aiheita, jotka liittyvät tähän teemaan. Lehti jaetaan kaikkiin peruskouluihin
maassamme, joten opettajilla on mahdollisuus etukäteen tutustua näihin ohjelmiin.
Mitä kulttuuriperintö on?
Kun mietitte omia ohjelmianne, saattaa seuraavista esimerkeistä olla apua artikkelia miettiessänne:

1.

Rakennukset, muistomerkit ja historialliset kohteet

2.

Maisemat ja luontokohteet

3.

Taidot ja luovat tuotokset (perinneleikit, -ruoat, laulut, liikunta jne.)

4.

Julkiset ja yksityiset kokoelmat

5.

Maailmanperintökohteet

Teemavuoden tarkoituksena on saada eurooppalaiset arvostamaan omaa kulttuuriperintöään ja
pitämään sitä voimavarana. Tarkoituksena on myös lisätä tietoisuutta historiasta ja yhteisistä arvoista.
Kertokaa artikkelissanne omista kulttuuriperintökasvatukseen liittyvistä ohjelmistanne.
Ne voivat olla pienimuotoisia tai laajempia kokonaisuuksia. Niistä kaikista toivomme saavamme
vihjeitä muille leirikoulutoimijoille.
Artikkelin laajuus: noin kaksi A4-arkkia normaalilla kirjoitusvälillä, fonttikoko 12.
Kuvat: 1-3 kuvaa (jos on) suurikokoisina, resoluutiolla 300. Tiedostomuodot PDF,TIF tai JPG
Lähetys: 1.4.2018 mennessä osoitteella leirikoulu.sly@gmail.com
Lisätietoja saatte lähettämällä kysymyksenne: sly@suokki.fi

Ilmoitukset
Lehteen 2(2018 tarkoitetut ilmoitukset on myös jätettävä 1.4.2018 mennessä.
Tämä lehti on tärkeä markkinointiväline, sillä opettajat tekevät hyvin usein toukokuussa
päätöksiä seuraavien vuosien leirikoulukohteista. Ilmoitusten tulee olla painovalmiita,
sillä toimituksessa emme voi niitä editoida. Mikäli jätätte myös artikkelin, voimme asettaa
ilmoituksenne artikkelin yhteyteen.
Ilmoitushinnat jäsenille ovat lehden sivulla 2: ¼ sivu 150 €, ½ sivu 300 €, 1/1 sivu 500 €.
Takakannen hinta on 700 €.

Anvisningar för artiklar och annonser
Tidningen Leirikoulu – Lägerskola 2 / 2018 som utkommer i maj har som tema ” Det europeiska kulturarvet .” Vi önskar av våra medlemmar artiklar ( 1-2 sid. ), samt bilder som berör det aktuella temat. Tidningen distribueras till landets alla grundskolor. Sålunda kan lärarna i god tid bekanta sig med utbudet
som finns. Har ni frågor, skriv till sly@suokki.fi
Annonserna till tidningen 2/2018 skall vara redaktionen tillhanda senast 1.4 2018. Detta nummer av
tidningen är betydelsefull för er marknadsföring emedan lärarna besluter redan i maj vart de åker på
lägerskola nästa läsår. Annonserna skall vara sådana att de är färdiga att tryckas för vår redaktion kan
inte editera dem. Om ni även lämnar in en artikel kan vi placera dem i samband med varandra.
Annonspriserna finns på s. 2 i denna tidning.
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Syyskokouksen satoa
Suomen
leirikouluyhdistyksen
sääntömääräinen
syyskokous
pidettiin 4.12.2017 Suomen nuorisokeskusyhdistyksen
toimitilassa
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin
talousarvio ja toimintasuunnitelma tälle alkaneelle vuodelle 2018 ja
valittiin puheenjohtaja sekä uudet
hallituksen jäsenet. Kokouksessa
päätettiin myös jäsenmaksuista.
Seuraavassa jäsenillemme tiedoksi
tärkeimmät syyskokouksen päätökset ja otteita toimintasuunnitelmasta.
Poimintoja toimintasuunnitelmasta
Toimintasuunnitelma
lähetettiin
jäsenille ennen kokousta ja se hyväksyttiin lähes sellaisenaan. Siihen
tehtiin vain pari pientä korjausta ja
lisäystä. Seuraavassa muutamia tärkeimpiä huomioita.
Jäsenistö
Yhdistys pyrkii lisäämään yhdistyksen jäseninä olevien leirikoulutoimijoiden määrää lähinnä sellaisille
alueille, joissa ei vielä sellaista ole.
Pitkän ajan tavoitteena voisi olla
noin 50 jäsenkeskusta, kun niitä tämän vuoden alussa oli 36. Leirikoulutoimijoiden lisäksi toivomme saavamme myös lisää henkilöjäseniä ja
ennen kaikkea uusia yhteisöjäseniä.
Viimeksi mainitut olisivat lähinnä
erilaisia opetus- ja koulutusalan järjestöjä. Jäseniksi voitaisiin hyväksyä
myös sellaisia liikeyrityksiä, jotka
tarjoavat erilaisia palveluita leirikouluryhmille. Jäsenmaksuja päätettiin korottaa, mutta vain maltillisesti. Korotuksen tarpeena oli näkyvyyden ja siihen liittyvän viestinnän
kasvaminen, koska yhdistyksemme
toimii myös kaikkien jäsenkeskustemme markkinoinnissa. Jäsenmaksuista kerrottiin jäsenkirjeessä joulukuussa ja laskutus on jo käynnistynyt.

Hallitus ja henkilöstö
Yhdistyksen toimintaa johtava hallitus sai muutamia uusia jäseniä
erovuoroisten tai eronpyynnön jät-
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täneiden tilalle. Yhdistyksen hallituksen lyhyt esittely:
Puheenjohtajana jatkaa Juha Kuronen, joka on yhdistyksen perustajajäsen ja monivuotinen toiminnanjohtaja. Puheenjohtajana hän
aloitti kaksi vuotta sitten ja toimii
myös Hostel Suomenlinnassa hallinto- ja erilaisissa työtehtävissä.
Muut hallituksen jäsenet ja heidän
taustajärjestönsä:
Benita Björkell, konkari ja luokanopettaja Turusta on ollut hallituksessa jo yli 30 vuotta. Benita on
toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana ja vastaa paljolti ruotsin
kielen asemasta yhdistyksessä.
Tuija Laitinen, biologian ja maantieteen opettaja Salosta. Tuija on
ollut myös yhdistyksen pohjoismaisten asioiden sihteeri ja hallituksessa kymmenisen vuotta.
Eija Pietilä edustaa Suomen nuorisokeskusyhdistystä (toiminnanjohtaja) ja aloittaa toisen kauden
hallituksessa. Eijalla on vankka kokemus valtakunnallisesta nuorisoja leirikoulutoiminnasta.
Sarianna Alho, Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry, aloittaa
myös toisen kauden. BMOL on yhdistyksemme vanhin järjestöjäsen,
koska tämän alan opettajat ovat

aina olleet leirikouluaktiiveja.
Jenni Liikkanen on leirikoulukeskuksen edustaja (Nuorisokeskus
Anjala) ja hallituksen uusi jäsen.
NK Anjala on eteläisen Suomen
suurin
leirikoulutoimija
joten
saamme tärkeää osaamista Jennin
kautta.
Matilda Stirkkinen on Suomen
lukiolaisten liiton uusi edustaja
hallituksessa. Matilda edustaa tärkeää oppilaiden näkemystä yhdistyksemme valtakunnallisessa toiminnassa.
Varajäsenet
Uusien sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kaksi varajäsentä, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan
kaikkiin kokouksiin, mutta saavat
äänivaltaa jonkun varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä.
Thina Wikström on yhdistyksen
perustajajäsen ja toiminut luokanopettajana Tammisaaressa Thina
on ollut yhdistyksen hallituksessa
sekä varsinaisena jäsenenä että
varajäsenenä yli 40 vuotta!
Elise Kurtén on toinen varajäsenemme. Elise on turkulainen
ruotsinkielisen alakoulun rehtori
(Sirkkala skola) ja ollut aikaisemmin myös hallituksen varsinaisena
jäsenenä.

Henkilöstö
Yhdistyksen vakinainen henkilökunta käsittää tässä vaiheessa kolme
henkilöä:
Petra Miessmer on restonomi ja
Hostel Suomenlinnan johtaja. Hän
vastaa hostellin markkinoinnista,
taloudesta ja henkilöstöstä. Matkailun kehittäminen kuuluu myös hänen tehtäväkenttään.
Elina Kokko, nuorisotyönjohtaja,
on yhteisöpedagogi ja ympäristökasvattaja. Hänen työkenttänsä on
leirikoulu- ja nuorisotoiminnan kehittämisessä sekä yhteydenpidossa
yhdistyksen jäseniin.
Petra ja Elina jakavat yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävät.
Ari Matilainen, tiedottaja. Hänen
tehtävänään on lehden ja tiedotteiden graafinen suunnittelu, taitto ja
valokuvaus. Ari toimii oman tehtävänsä ohella tarvittaessa myös Hostel Suomenlinnassa eri tehtävissä.

Leirikoulu-Lägerskola -lehti
Yhdistyksen tärkeimmät viestimet
ovat oma lehti sekä verkkosivut.
Leirkoulu-Lägerskola -lehdestä vastaavat Juha Kuronen (päätoimittaja)
ja Ari Matilainen (graafinen suunnittelu, taitto). Verkkosivuista vastaa pääasiassa nuorisotyönjohtaja
Elina Kokko. Verkkosivujen osoite
on edelleen www.leirikoulut.com.
Lehti ilmestyy edelleen neljä kertaa
vuoden aikana. Tämä nyt kädessänne oleva ensimmäinen numero, kuten vuoden lopussa ilmestyvä, ovat
sisäisiä tiedotuslehtiä. Toukokuussa
ja elokuussa ilmestyvät numerot
ovat leirikoulutoimintaan liittyviä
teemanumeroita. Toukokuun numeron teemana on kulttuuriperintäkasvatus. Siihen haluamme artikkeleita niiltä jäsenkeskuksilta, joilla
on tähän teemaan liittyviä ohjelmia:
perinneruokien valmistusta, vierailuja eri käsityöläiskohteissa tai kotiseutumuseoissa, perinneleikkejä,
kulttuurihistoriallisesti
tärkeisiin
kohteisiin tutustumista (esim. Maailmanperintökohteet) tms. Lukekaa
Elinan pääkirjoitus ja asiaan liittyvä
erillinen ohje!

Koulutus ja jäsentapaaminen
Yhdistys järjestää maaliskuussa
Helsingin yliopistossa opettajiksi
opiskeleville koulutusviikonlopun.
Sen tarkoituksena on innostaa tulevia opettajia ottamaan leirikoulu yhdeksi työkaluksi opetuksessa. Tämä
palvelee varmasti kaikkia leirikoulutoimijoita, sillä asiasta paremmin
tietävät nuoret opettajat ottavat
herkästi vastaan uusia haasteita,
jos niistä on riittävästi tietoa. Toivomme, että muiden yliopistokaupunkien lähellä toimivat keskukset
voisivat tulevaisuudessa toteuttaa
samaa. Tapaamme myös lähes 150
opettajiksi opiskelevaa ensi lokakuussa pidettävillä Luontokoulupäivillä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tiloissa.
Tästä asiasta keskustellaan varmasti tulevassa jäsentapaamisessa loppuvuonna. Tapaamisessa on
tietenkin myös muita ajankohtaisia
asioita. Tämä tapaaminen pidetään
jossain Keski-Suomessa. Pankaapa
muistiin! Lisäinformaatiota on tulossa elokuussa.

Talous
Tässä on vain lyhyt esitys talousarviosta vuodelle 2018. Jos joku
jäsenistämme haluaa tarkemman, sitä voi pyytää: sly@suokki.fi

Liikevaihto/tuotot

Hostel Suomenlinna 310 000
Yhdistyksen tuotot 12 500
Yhteensä 322 500

Henkilöstökulut

Hostel Suomenlinna 138 000
Yhdistys 6 000
Yhteensä 144 000

Muut kulut

Investoinnit 8 000
Hostellin muut kulut 145 000
Yhdistyksen kulut 15 200
Yhteensä 168 200
Tulos 10 300
Yhdistyksen
tilintarkastajaksi
valittiin edelleen Esa Myyrä
(tilintarkastustoimisto
Conaudit).
Juha Kuronen

Pohjoismaisen leirikouluneuvoston (NLR) kesäseminaari pidetään
ensi kesänä Tanskassa. Seminaarin
aika, paikka ja ohjelma tiedotetaan
myöhemmin. Olisi tärkeää saada
suomalainen delegaatio mukaan
myös tähän koulutukseen. Kesällä
2019 tämä seminaari on Suomessa
ja alustavasti on suunniteltu paikaksi Suomenlinnaa.

NLR:n osaanottajia
Anjalassa 2015
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