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YHDISTYKSEMME ARVOT

Suomen leirikouluyhdistys toteuttaa ja kehittää leiri-
koulutyötä ja muuta koulun ulkopuolella tapahtuvaa 
oppimista. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi 
pääsee leirikouluun ainakin kerran peruskoulun 

aikana. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

YHDENVERTAISUUS
Kohtaamme kaikki ihmiset samanarvoisena yksilöllisiin 
ominaisuuksiin katsomatta. Yhdenvertaisuus on pedago-
giikkamme kulmakivi ja pyrimme kaikessa toiminnassam-
me edistämään sen toteutumista.

YHTEISÖLLISYYS
Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta, vuorovaikutuksesta 
sekä osallistumisesta. Leirikoulutoiminta tukee kaikkia näi-
tä osa-alueita: toiminta kasvattaa nuoria ryhmässä toimi-
miseen erilaisissa tilanteissa kouluympäristön ulkopuolella. 
Näemme yhteisöllisyyden yksilön hyvinvointia lisäävänä 
tekijänä, ja ryhmässä toimimisen voimavarana sekä aikuis-
ten, että lasten keskuudessa. 

OSALLISUUS
Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevas-
sa päätöksenteossa ja heidän mielipidettään on kuultava. 
Leirikoulu tarjoaa oppilaille oivan tilaisuuden osallistua ja 
vaikuttaa koko prosessiin aina suunnittelusta varainkeruu-
seen. Pyrimme tukemaan osallisuuden toteutumista leiri-
kouluprosessissa tarjoamalla opettajille tietoa sekä valmiita 
työkaluja toiminnan toteuttamisen tueksi.

HYVINVOINTI
Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja koko-
naisvaltainen hyvinvointi koostuu kaikista näistä osa-alueis-
ta. Leirikoulutoiminta on luonteeltaan kokemuksellista ja 
oppimisen keskiössä ovat pää, käsi ja sydän – ajatus, toi-
minta sekä tunteet. Ulkona oppiminen ja aktiivinen toimi-
juus tukee sekä fyysistä, että psyykkistä hyvinvointia, ryh-
mässä toimiminen sekä yhteisöllisyys puolestaan edistävät 
yksilön sosiaalista hyvinvointia. Toiminta kannustaa nuoria 
terveellisiin elämäntapoihin.

KOKEMUKSELLISUUS 
Leirikoulutoiminta pohjautuu kokemukselliseen oppimiskä-
sitykseen, jonka keskiössä ovat oppijan omakohtaiset ko-
kemukset sekä niiden reflektointi. Parhaimmillaan toiminta 
tuottaa elämyksiä sekä onnistumisen iloa, mikä tuo positii-
visia vaikutuksia myös arjen koulutyöhön.

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA
Kaiken toimintamme lähtökohtana on kestävä elämäntapa 
ja siihen kasvaminen sekä kasvattaminen. Huomioimme 
toiminnassamme kestävän kehityksen ekologisen, talo-
udellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. 
Toimintaamme ohjaa vuosittain päivitettävä kestävän kehi-
tyksen ohjelma konkreettisine tavoitteineen. Viestimme ja 
kannustamme kestävään elämäntapaan kaiken toiminnan 
yhteydessä. 

VÄRDEGRUNDERNA FÖR 
LÄGERSKOLFÖRENINGEN 

Lägerskolföreningen i Finland genomför och utvecklar 
lägerskolverksamheten och annan undervisning utan-
för skolan. Vårt mål är att varje barn har möjlighet att 
gå på lägerskola minst en gång i grundskolan.

JÄMLIKHET
Vi bemöter alla individer som likvärdiga oberoende av indivi-
duella olikheter. Jämlikhet är stommen i vår  pedagogik och 
vi strävar efter det i all vår verksamhet.

GEMENSKAP
Gemenskap uppstår genom förtroende, växelverkan och de-
laktighet. Lägerskolverksamheten stöder alla dessa delområ-
den : verksamheten fostrar unga  att agera i grupp vid olika 
tillfällen utanför skolmiljön. Vi anser att gemenskap stärker 
individens välmående och är även en drivande kraft i samar-
betet både bland barn och vuxna.

DELAKTIGHET
Barn och unga har rätt att medverka i beslut som angår dem 
och deras åsikter bör beaktas.
Lägerskolan erbjuder eleven ett utmärkt tillfälle att vara 
delaktig i hela processen allt från planering av lägerskolan 
till penninginsamling för lägerskolan. Vi försöker stöda ele-
vernas delaktighet i lägerskolprocessen genom att erbjuda 
lärarna kunskap och färdiga verktyg för att kunna genomföra 
en lägerskola.

VÄLMÅENDE
Människan är en psyko- fysisk-social helhet. Människans  
välmående består av alla delområden. Lägerskolverksamhe-
ten baserar sig på erfarenhetslärande och tyngdpunkten är 
huvud, hand och hjärta – tanke, aktivitet och känsla. Studier 
utomhus och en aktiv medverkan  förstärker både det psykis-
ka och fysiska välmåendet. Gruppgemenskapen igen stärker 
det sociala välmåendet. Verksamheten sporrar de unga till 
hälsosamma  levnadsvanor

ERFARENHETSLÄRANDE
Lägerskolverksamheten grundar sig på erfarenhetsläran-
de där elevernas egna erfarenheter  och reflektioner står i 
centrum. Erfarenhetslärande ger upplevelser och glädje i att 
lyckas. Detta inverkar positivt på det vardagliga skolarbetet.

HÅLLBAR LIVSSTIL
Utgångspunkten för all verksamhet är att fostra barn och 
unga till en hållbar livsstil. I vår verksamhet uppmärksammar 
vi alla  dimensioner i en hållbar livsstil, den ekologiska, eko-
nomiska och den sociala.Vår verksamhet styrs av vårt pro-
gram för hållbar utveckling. Programmet har konkreta mål 
och det uppdateras årligen. I hela vår verksamhet försöker vi 
sporra till en hållbar livsstil.
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Etelä-Pohjanmaalla aukesi 
harmaa ja sateinen aamu 
kun hyppäsin junan kyytiin. 
Oli marraskuun alku, jo-

ten lunta ei ollut vielä näkynyt Etelä-
Pohjanmaan leveysasteilla. Oulun 
asemalla juna kyyti vaihtui autoon, 
ja matka pohjoiseen jatkui. Määrän-
päänä oli Muonion Utkujärven ma-
jat aivan Suomineidon kainalossa. 
Olin matkalla Työttömien ay-jäsen-
ten tukiyhdistys Tatsi ry:n ja Palkan-
saajien hyvinvointi ja terveys –ry:n 
yhteistyössä järjestämälle Pysy-
vään muutokseen -jaksolle.  Jaksolla 

Taito pysähtyä

minä toimin yhtenä työntekijöistä. 

Koko matkan Oulusta Muonioon 
jännitettiin sitä, missä kohtaa lumi-
raja alkaa. On tunnustettava, että 
marraskuun alussa lunta ei vielä 
Muoniossakaan ollut kinoksittain, 
harvinaista kyllä. Silti Lapin puh-
dasta ilmaa tuntui olevan helpompi 
hengittää. Liikuimme kurssilaisten 
kanssa Utkujärven ympäristössä 
esitellen paikkoja. Välillä pysäh-
dyttiin ja suljettiin silmät kuulos-
tellen niin luonnon ääniä kuin 
omaa tasaista hengitystä. Ympä-
röivä rauha oli  täydellinen. 

Pysyvään muutokseen -jaksoil-
la käytetään arvo- ja hyväksyn-
täpohjaista lähestymistapaa, 
jonka ytimessä on osallistujan 
omat arvot ja tavat voida hyvin. 
Lisäksi osallistujilla on mahdol-
lisuus tutustua uusiin ihmisiin, 
saada tietoa ravinnosta ja liikkua 
yhdessä. Tavoitteena on panos-
taa osallistujan hyvinvointiin ko-
konaisvaltaisesti tämän omista 
lähtökohdista käsin. 

Arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lä-
hestymistavan taustalla on tut-
kimusnäyttö siitä, että valmiiksi 
annetut tiukat säännöt ja oh-
jeet liikunnan ja ravitsemuksen 
suhteen, toimivat usein paljon 
heikommin kuin ihmisen omis-

ta arvoista nousevat valinnat. Toi-
nen tärkeä oivallus on muutokseen 
liittyvien vaikeiden tunteiden hy-
väksyminen ja salliminen. Se, että 
hankalatkaan tunteet eivät ole este 
muutoksen onnistumiseen, vaan 
niiden kohtaamista voidaan ope-
tella esimerkiksi tietoisuustaitojen 
avulla. Pysyvään muutokseen -jak-
sot ovat mitä ihanteellisin paikka 
opetella juuri tätä.

Annukka Kalliokoski
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Kykyä pysähtyä huomaamaan ympäröivä kauneus voi opetella. 



 
Utkujärven majoilla järjestetään 
myös monia muita leirejä laidas-
ta laitaan, niin nuorille kuin työs-
säkäyvillekin samoin kuin työelä-
män ulkopuolella oleville.  Leirejä 
järjestetään niin itsenäisesti kuin 
yhteistyössä toisten tahojen kans-
sa.  Alkuaikoina (70-luvulla) olot 
Utkujärvellä olivat alkeellisia, ja 
osalla yöpyminen tapahtui ulkona 
teltoissa. Mutta ajan saatossa, lä-
hinnä nuorten talkooleirien voimin, 
Utkujärvelle on rakentunut upeat 
puitteet lämpimine paritaloineen, 
rantasaunoineen ja paljuineen. 
Talkooleirit tarjosivat nuorille tie-
tenkin myös tärkeitä kokemuksia 
uusista elämyksistä, toisiin tutus-
tumisesta ja itsensä voittamisesta. 
Yhtenä kaikkien leirien kantava-
na ajatuksena onkin, että uuden 
ja monipuolisen tekemisen lisäksi 
tärkeää ja antoisaa on myös pelkkä 
oleminen. Lupa olla uudessa ympä-
ristössä, olla puhtaassa luonnossa 
ja jylhässä maastossa, on jo itses-
sään vapauttavaa.   

Marraskuun hyvinvointikurssilla sää näyttäytyi  
pilvisenä, kunnes yhtenä päivänä  retkeilimme 
Olos-tunturilla ja nousimme sumun yläpuolel-
le. Lapin tunturimaisemat näyttivät parastaan; 
aurinko oli kirkas ja lumi rinteillä hohtavaa. 
Pakkastakaan ei ollut liiaksi, joten ihmisillä oli 
mahdollisuus varata mieluinen vaellusreitti. 
Lopuksi päästiin yhdessä kodalle paistamaan 
makkaraa ja lämpimiä voileipiä sekä nautti-
maan pannukahvia. 

Vielä muutamaa kuukautta myöhemminkin 
huomasin muistelevani tuota aurinkoisen 
tunturin rauhaa ja hiljaisuutta. Kaiken kiireen 
keskellä on välillä vaikea pysähtyä vetämään 
keuhkot täyteen.  Usein kiire ei synny vain työn 
määrästä vaan myös aistiärsykkeiden tulvasta, 
tarpeesta pysyä mukana sosiaalisen median 
keskusteluissa ja olla kaikesta jotain mieltä.  

Tämän vastakohtana on pysähtyminen ja ym-
pärillä olevan ihmetteleminen.  Joskus tätä 
varten tarvitaan kuitenkin tilaa oman arjen 
ulkopuolella.  Utkujärven majat ovat tähän 
ihanteellinen paikka; halusipa sitten hiihtää, 
lasketella tai vain vaeltaa luonnossa ja pysäh-
tyä täyttämään kuksan tunturipuron raikkaalla 
vedellä.
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Utkujärven majat muuttuvat helposti moneen erilaiseen 
käyttötarkoitukseen. Leirien, leirikoulujen, kokousten 
ja muiden tilaisuuksien järjestäminen on helppoa hyvän 
varustelun ansiosta.
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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
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SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS -
LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND ry

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
leirikoulut@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
info@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
info@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
044 7755206
www.pajulahti.com/leirikoulut
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
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Miten nuoren leirikoululaisen saa 
innostumaan ideoinnista? Tähän 
lähdin ensimmäisenä etsimään 
vastausta.  Innostavat leirikoulut 
–hankkeessa. Nuorten osallistami-
nen leirikouluohjelmien kehittämi-
seen on yksihankkeen tavoitteista.
Vuoden mittainen hanke nuori-
so- ja matkailukeskus Hyvärilässä 
käynnistyi etsimällä ja kehittämäl-
lä toiminnallisia menetelmiä, joilla 
keräisimme ideoita syksyllä leiri-
koululaisiltamme.

Syntyi Ideakaruselli ja kutsuimme 
neljä eri leirikoululuokkaa osallistu-
maan siihen. Yhdessä tunnissa yh-
denleirikoulupäivän lopuksi nuoret 
eläytyivät, kertoivat mielikuviaan 
ja assosioivat nopeatempoisessa 
jatoiminnallisessa ideakarusellissa. 
Silmät peitettyinä pimeyteen eläy-
tyen. Jäistä lunta käsissään talvea 
muistellen. 

Erilaisiin leirikouluun liittyviin sa-
noihin reagoiden. Leirikouluaktivi-
teeteista oman mielikuvansa tai
mielipiteensä näyttäen.. Lopuksi 
vielä jokainen Ideakaruselliin osaa 
ottanut luokka sai kotitehtäväkseen 
unelmoida omien toiveidensa
mukaisen leirikoulun ja tallentaa 
jollain tavoin sen Hyvärilään lähe-
tettäväksi.

Siis hihat ylös ja toimeen!

Ideat lähtivät jalostumaan Hyvä-
rilän ja ympäröivien mahdolli-
suuksien mukaan. Uudet talvilei-
rikouluun jasoveltaen muidenkin 
vuoden aikojen leirikouluihin 
sopivat ohjelmat syntyivät luon-
tevassa yhteistyössäHyvärilän 
leirikouluohjaajien, paikallisen 
ensiapuosaston vapaaehtoisten 
sekä nurmekselaisen talliyrittä-
jän kanssa.

Tunnelmallinen ja rauhallinen 
Lyhtypolku on iltaohjelma, jossa 
pimeä, pelottavakin, metsä koh-
dataanyhdessä ja luodaan sinne 
tunnelmaa. Tallataan yhdessä 
kaunis polku, joka koristetaan 
lyhdyillä. Ollaan hiljaisuudes-
sa, luontoa kuunnellen. Yhdessä 

Teksti:
Minna Tuhkalainen 
Innostat leirikoulut –hanke (OKM)
Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä

Talvileirikoulua nuorten reseptillä

Ensin nuoret innostuvat ide-
oimaan. Sen jälkeen ideat vai-
vataan leirikouluohjelmiksi. 
Ja sitten ohjelmia maistellaan 
talvileirikoulussa.
Idea sieltä – toinen täältä



ryhmän kanssa tehtävä pieni sukellus 
pimeään metsään rauhoittaa ja rohkai-
see.

Eräs ideakarusellissa mukana ollut 
nuori kirjoitti kuvauksen tuoksujen 
tunnistustehtävästä. Idea kehittyi ha-
ju-ja tuntoaistin avulla ratkaistavak-
si pulmaksi, jossa saadaan kokemus 
myös siitä, miltä tuntuu toimia ilman
näköä. Hajupurkit on mitä suurimmas-
sa määrin yhteistyötaitoja vaativa ja 
kehittävä.

Talvisella luontoretkellä pelottavat 
uhat, kuten paleltuminen, palovammat 
tai viiltohaavat, johtivat ensiaputaitoja 
kehittävään ja kertaavaan ohjelmaan 
– Ensiapuretkeen. Varmuus omista 
kyvyistä hädänkinhetkellä vahvistavat 
itsetuntemusta.

Koska nuoret turhan usein kokevat 
ympäristökasvatukseen liittyvät tie-
dot ja taidot tylsiksi koulujutuiksi, 
muttatoisaalta mieltävät älylaitteet 
innostaviksi välineiksi, oli luontevaa 
suunnitella Hyvärilän leirikouluym-
päristöönoma seppo.io –sovelluksella 
pelattava ympäristökasvatuksellinen 
Hyvärilän Digiseikkailu.

Eläinten läheisyys, hoivaaminen ja nii-
den kanssa toimiminen tuli ilmi paitsi 
ideoissa myös ratsastustunnilleosallis-
tuneiden leirikoululaisten kanssa kes-
kustellessa. 
Kun Hyvärilän yhteistyökumppanina 
toimiva talliyrittäjä pystyy tarjoamaan 
osaamistaan ja tehtävään sopivia eläi-
miä, on vain mielikuvitus ollut rajana 
kehittäessä erilaisia hauskoja ponioh-
jelmia (kuten Ponikoulu ja Ponidisco), 
joissa tärkeintä ovat eläimen ja ihmi-
sen välinen yhteistyö sekä hevosen 
positiiviset vaikutukset ihmiseen.

Kokeillaan,maistellaan!

Pilottitalvileirikouluihin etsimme nel-
jä erilaista luokkaa. Nuorimpina esi-

kouluryhmä, alakoululaisina neljäsluokka, yläkoululaisina 
suomalaisten ja venäläisten nuorten muodostama projektiryh-
mä sekä vanhimpinalukiolaisten valinnainen luontoliikunta-
ryhmä.

Erilaisten leirikouluryhmien kanssa pääsimme testaamaan oh-
jelmia niin, että sovitimme niitä paitsi ikäryhmän myös esi-
merkiksi sään mukaan. 

Pilottiryhmien kanssa tuli todistetuksi, että innostavassa leiri-
koulussa se jota pelottaa, rohkaistuu, se jota tympii, innostuu 
ja se jolle juttu on jo tuttua, kokevat jotain uutta.
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tikkupulla.

Ruokaa                                                                                                                                                

Nuorisokeskus An-
jalassa järjestetään 
vuosittain noin sata 
leirikoulua. Jokainen 

leirikoulu on oma, ainutlaatuinen 
kokonaisuutensa, jonka luovat 
oppilaat, opettaja, ryhmän muut 
aikuiset sekä nuorisokeskuksen 
henkilökunta. Yhdessä tekeminen 
ja ryhmän yhteistyön vahvistami-
nen ovat tärkein osa leirikoulua. 
Mutta miten näihin tavoitteisiin 
pyritään? No vaikkapa ruokaa lait-
tamalla!

Nuorisokeskus Anjalan suosituim-
piin leirikouluohjelmiin on parin 
vuoden ajan kuulunut ohjelma 
”Ruokaa tulilla”. Ohjelmassa val-
mistetaan, nimensä mukaisesti, 
luokan lounas tai päivällinen avo-
tulen äärellä. Miten ruoanvalmis-
tus on ryhmäyttävä prosessi? Hel-
posti! 

Leirikouluohjelmat Nuorisokes-
kus Anjalassa on suunniteltu toi-
minnallisiksi, kokonaisvaltaista 
oppimisprosessia tukeviksi koko-
naisuuksiksi. Oppilaiden osallis-
tuminen itse tehden ja kokien on 
ohjelmien tärkein tavoite. Lisäksi 
painotetaan ryhmätyö- ja neuvot-
telutaitojen kehittämistä. Ruoan 
valmistuksessa nämäkin tavoitteet 
toteutuvat. Monissa ohjelmissa 
työskennellään pienryhmissä, niin 
myös tässä ohjelmassa. 

Ennen leirikoulua luokka on jo 
valinnut ruokavaihtoehdoistam-
me heille mieluisimman. Ham-
purilaiset ovat olleet luokkien 
ehdoton ykkönen, tosin avotulel-
la valmistettu pizza on kirimässä 
kovasti hampurilaisten ohi. 
Ohjelman alussa luokka jaetaan 
pienryhmiin, joiden tehtävänä on 
valmistaa oman ryhmänsä ateria. 
Ryhmän sisällä jaetaan vastuu-
alueet eri oppilaiden kesken: nuo-
tiovastaava, tarvikevastaava, kel-
lokalle, pihvinpaistaja, pullalei-
puri ja muut työnimikkeet jaetaan 
jokaiselle. Tästä eteenpäin ryhmä 

on itse vastuussa toiminnastaan ja 
nuorisokeskuksen ohjaaja toimii 
vain taustalla huolehtien turvalli-
suudesta ja neuvoen tarvittaessa. 
Ryhmän työnjako ja vastuun anta-
minen oppilaille nostavat jo monel-
la kiinnostusta ruoan valmistusta 
kohtaan. Tavoitteeseen pääsemi-
nen, siis syötävän hampurilaisate-
rian valmistus, antaa keskittymis-
kykyä myös niille oppilaille, jotka 
mielellään vain kikkailevat muiden 
selkien takana. Ryhmän sisäinen 
keskustelu ja toisten kuuntelemi-
nen ovat todella tärkeitä. Mikäli 
nuotiovastaava ei saa viestiä peril-

t u l i l l a
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le pihvinpaistajille, että hiillos on 
valmiina, eivät pihvit ehdi paistua 
ajoissa. Tai jos kellokalle unohtaa 
seurata ajan kulumista, saattaa ma-
karonista tulla retkikeittimen katti-
lan pohjaan palanut möykky. Oh-
jaaja antaa työn edistyessä neuvoja 
ja positiivista palautetta ryhmien 
toiminnasta.

Kun viimein on jälkiruoan aika ja 
tikkupullavastaava on neuvonut 
ryhmäläisille pullan paistamista, on 
myös aika hengähtää ja antaa palau-
tetta, miten ryhmä onnistui omasta 
mielestään. Tässä vaiheessa moni 
huokaisee: ”Paras ruoka mitä olen 
syönyt – ja ihan itse tehty!”

Tee arvovalinta! Kun ostat palvelun meiltä, tuet samalla suomalaista 

nuorisotyötä. www.nuorisokeskusanjala.fi, Suomen nuorisokeskukset 

–innostava kohtaamispaikka kaikille nuorille.  www.snk.fi, 

Nuorisokeskus Anjalan taustalla oleva Ankkapurhan kulttuurisäätiö 

on Yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnallinen yritys-merkin myöntää 

Suomalaisen Työn Liitto. 

Itse tehty.
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Leirikoulu on oivallinen ja 
kannustava oppimisympäris-
tö sosiaaliselle kasvamiselle. 
Se edellyttää kuitenkin, että 
opettaja ja leirikouluohjaaja 
pyrkivät kaikin tavoin edistä-
mään luokan sosiaalisten tai-
tojen kehittämistä. Parhaiten 
tämä tapahtuu ryhmäyttämi-
sen avulla. Onkin selvää, että 
kaikki leirikoulut ovat otta-
neet tämän toimintamuodon 
ohjelmiinsa. Tavoitteena tu-
lee olla se, että oppilaat oppi-
vat tuntemaan yhä paremmin 
toisensa ja hitsautuvat kiinte-
äksi luokaksi. Leirikoulujakso 
ei tähän yksin riitä, vaan tar-
vitaan runsaasti jälkitöitä lei-
rikoulun jälkeen.

Mitä on ryhmäyttäminen?

Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan 
prosessia, jossa ryhmän jäsen-
ten keskinäistä vuorovaikutusta, 
luottamusta, viihtymistä ja tun-
temusta kehitetään ja tuetaan 
tietoisesti. Tätä voidaan helpos-
ti harjoitella leirikoulussa, jos-
sa luokka on kaksi tai useampia 
vuorokausia yhdessä. Juuri tämä 
tekeekin leirikoulusta erittäin 
merkittävän työkalun sosiaalisel-
le kasvatukselle. Ryhmäytymisen 
päätarkoituksena on saada oppi-
laat tuntemaan olonsa ryhmän jä-
seninä turvalliseksi ja mukavaksi. 
Kun tämä saavutetaan, tuntevat 
oppilaat viihtyvänsä ryhmässä ja 
voivansa esittää omia, jopa eri-
äviäkin, mielipiteitään. Ryhmäy-

tymisen kannalta on tärkeää, 
että oppilaat työskentelevät 
vaihtuvissa pienryhmissä, 
koska näin toimien oppilaan 
on helpompi löytää luokasta 
tovereita, joiden kanssa työs-
kentely tuntuu mukavalta ja 
mielekkäältä. Olisikin erittäin 
toivottavaa, että tähän liittyvä 
leirikoulujakso sijoitettaisiin 
lukuvuoden alkuun, syksyyn 
tai alkutalveen.

Syrjäytymisen ja eriarvoi-
suuden vähentäminen

Opettajilla ja leirikouluohjaajil-
la on keskeinen rooli ryhmäyt-
tämisessä. Heidän tulee kaikin 
tavoin pyrkiä osoittamaan, 
että he arvostavat oppilaita. 
Tämä edesauttaa puolestaan 
oppilaita arvostamaan tosiaan 
ja ratkaisemaan mahdollisia 
kiistakysymyksiä tai erimieli-
syyksiä keskustelemalla. On 
tärkeää, että luokassa syntyy 
jokaisen oppilaan kannalta 
tärkeä turvallisuuden tunne. 
Erityisen tärkeää on harjoitel-
la muiden huomioonottamista 
ja kunnioittamista heidän eri-
laisuuksista huolimatta. Leiri-
koulukeskuksissa pitääkin olla 
valmiuksia kehittää sellaisia 
ohjelmia ja harjoituksia, jotka 
tukevat tätä tavoitetta. Tässä 
lehdessä on kolmen leirikou-
lukeskuksen esimerkit heidän 
sosiaalisista harjoitteistaan. 
Näistä harjoitteista huoma-
taan, että keskukset ovat pa-
nostaneet turvallisuuden ja 
vuorovaikutustaitojen oppimi-
selle. Opettajan ja ohjaajan on 

Ryhmäyttäminen on sosiaalisen 
kasvamisen peruspilari 
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Ryhmäyttäminen on sosiaalisen 
kasvamisen peruspilari 

harjoitteiden myötä pystyttävä 
näkemään millaista kskustelua 
ja purkamista eri tilanteiden jäl-
keen tarvitaan.

Toiminnalliset harjoitteet

Ryhmäyttämisen kannalta on 
tärkeää, että toiminnalliset har-
joitteet ovat mielekkäitä ja oppi-
laiden kannalta hauskoja. Tällai-
sella toiminnalla pystytään par-
haiten edistämään hyvän ryh-
mähengen luomista ja samalla 
myös opettajan ja oppilaiden 
välistä vuorovaikutusta. Tär-
keää on etukäteen suunnitella 
harjoitteet niin, että ne antavat 
kaikille osallistuville mahdolli-
simman positiivisia kokemuksia. 
Leirikoulukeskukset ovat tässä 
mielessä hyvänä apuna opetta-
jalle, sillä heidän kanssaan on 
helppo suunnitella erilaisia oh-
jelmia. Useimmat leirikoulukes-
kuksemme ovat alan asiantun-
tijoita. Monet harjoitteet ovat 
joko leikkejä tai leikinomaisia 
aktiviteetteja, joten oppilaille on 
syytä kertoa etukäteen leikkien 
merkitys. Erityisesti yksi leik-
kien ja vastaavien toimintojen 
merkitys on siinä, että luokan 
oppilaat ovat kykeneviä toimi-
maan kaikkien muiden kanssa. 
Harjoitteiden jälkeen on tärke-

Ryhmätyöt opetuksessa

Leirikoulussa on sosiaalisten ta-
voitteiden lisäksi aina myös tie-
dollisia ja taidollisia tavoitteita. 
Niitäkin voidaan liittää ryhmäy-
tymisharjoitteisiin. Leirikoulu-
keskuksissa ohjaajien johdolla 
voidaan helposti käyttää aikaa 
oppimiseen leikkien ja erilais-
ten vuorovaikutuksen vahvis-
tamista tukevien aktiviteettien 
avulla. Näistäkin tämän lehden 
artikkeleissa on sopivia esimerk-
kejä. Itsenäinen tiedonhankinta 
joko parittain tai pienryhmissä 
kuuluu oleellisena osana leiri-
koulutoimintaan. Tähän liittyy 
myös havainnointi ja raporttien 
teko. Tärkeää on, että parilla tai 
työryhmällä on vastuu annetun 
tehtävän suorittamisesta ja ra-
portoinnista. Viimeksi mainittu 
voidaan toteuttaa myös leikin-
omaisesti, jolloin saadaan hel-
posti aikaan esimerkiksi mukava 
illanvietto, eli sosiaalinen akti-
viteetti. Opettajan, joka tuntee 
oppilaansa, on tärkeää miettiä 
työskentelyä varten sellainen so-
piva ryhmäjako, joka edistää op-
pilaiden välistä vuorovaikutusta.

Juha Kuronen
puheenjohtaja
Suomen leirikouluyhdistys ry

ää, että oppilaiden kanssa kes-
kustellaan siitä, miltä toiminta 
heistä tuntui ja miten yhteistyö 
sujui. Oliko ryhmässä joku, joka 
otti ”ohjat” ja toimi johtajana? 
Tällaisen keskustelun hyvä puo-
li on se, että leikkejä ja niiden 
ohjeistusta voidaan kehittää ja 
oppilaat ymmärtävät tulleen-
sa kuulluiksi. Mikäli opettaja 
ei tunne omaavansa riittävästi 
taitoja erilaisten toiminnallis-
ten ryhmäytymisharjoitteiden 
vetämiseen, on yhdistyksemme 
jäsenenä oleva leirikoulutoimija 
(keskus) oiva paikka asian hoi-
tamiseen.
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