LEIRIKOULU
koulun ulkopuolinen opetus

Opetttajille

2

2018

Kulttuuriperintökasvatusta
leirikoulussa

Pohjoismainen
seminaari

Kulturarvsfostran
i lägerskolor

Nordiskt
seminarium

För
lärarna

undervisning utanför skolan

LÄGERSKOLA

Suomen leirikouluyhdistys
Lägerskolföreningen i Finland ry

Julkaisija/Utgivare: Suomen leirikouluyhdistys ry.
Lägerskolföreningen i Finland rf.
Suomenlinna C 9, 00190 Helsinki
sly@suokki.fi
Puh/Tel 09 6847471/Hostel Suomenlinna

POHJOISMAISET SISARJÄRJESTÖMME:
VÅRA NORDISKA SYSTERORGANISATIONER

Vastaava toimittaja ja päätoimittaja:
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Juha Kuronen

NORSK LEIRSKOLEFORENING
NLF@leirskole.no
www.leirskole.no

Ilmoitushinnat - Annonspriser: Kokosivu/Helsida 650 €
1/2 siv./sid. 450 €, 1/4 siv./sid. 350 €,
Takakansi/Bakpärm 800 €
Jäsenhinnat: 1/1 siv 500 €, 1/2 siv 400 €, 1/4 siv 150 €
Takakansi/Bakpärn 600 €
Ilmoitukset - Annonser:
leirikoulu.sly@gmail.com
Kotisivu: www.leirikoulut.com
Paino: Kirjapaino Forssa Print Puh 03 42351
Yhdistyksen hallitus
Föreningens styrelse
Puh.joht/Ordf.
Juha Kuronen
juha@suokki.fi
Varapuheenj./Viceordf.
Benita Björkell
benita.bjorkell@gmail.com
Pohjoism.sihteeri/Nordisk sekr.
Tuija Laitinen
tuija.laitinen@salo.fi
Eija Pietilä
eija.pietila@snk.fi
Sarianna Alho
sarianna.alho@iki.fi
Jenni Liikkanen
jenni.liikkanen@ankkapurha.fi
Matilda Stirkkinen
matilda.stirkkinen@lukio.fi
Varajäsenet/Suppleanter
Thina Wikström, (thina.wikstrom@netti.fi)
Elise Kurtén, (elise.kurten@turku.fi)

Kansikuva:
Roolipeli Anjalan kartanossa

SVENSK LÄGERSKOLFÖRENING
hans.larsson@vastbergaskolan.com

DANSK LEJRSKOLEFORENING
marianne.just@ebbesen.mail.dk
ISLANDSK LEJRSKOLFORENING
skolabudir@skolabudir.is
www.skolabudir.is

Liity jäseneksi -Bli medlem!
Pankkiyhteys – Bankförbindelse
NORDEA FI45 20921800010665
Jäsenmaksut – Medlemsavgifter
Varsinaiset/Ordinarie 20,00 €
Leirikoulukeskukset/Centra 100 €
Kunnat/Kommuner 100 €
Järjestöt/Föreningar 30,00 €
Nuorisotyön johtaja
Elina Kokko
elina@suokki.fi
Hostellijohtaja, sihteeri
Petra Miessmer
petra@suokki.fi
Kunniapuheenjoht./Hedersordf.
Per-Elof Boström
Onerva Virtanen
Kunniajäsenet – Hedersmedlemmar
Torsten Sannamo
Jarl Stormbom
Jarl Streng

Suomen Hostellijärjestö ry on valinnut
HOSTEL SUOMENLINNAN vuoden 2018 hostelliksi!

Kulttuuriperintökasvatusta leirikoulussa
Kenelle projekti on tarkoitettu?

Tutkimusaiheita

Kulttuuriperintökasvatuksen projekti on suunnattu sekä
peruskouluille että toisen asteen kouluille. Projekti auttaa
myös merkittävällä tavalla muista kulttuureista tulleita oppilaita, joilla on näin tilaisuus perehtyä uuteen kulttuuriinsa.
Tämä varmaan osaltaan helpottaa myös kotouttamisessa.

Ota yhteys lähimpään leirikoulukeskukseen ja suunnittele
yhdessä keskuksen ohjaajan kanssa sopivasta ohjelmasta.
Leirikoulukeskuksemme auttavat mielellään tässä asiassa.
Kulttuuriympäristö on niin monipuolinen kohde, että sen
tutkiminen eri näkökohdista ei varmaan tuota vaikeuksia.
Vaikeudet ovat pikemminkin valinnassa. Hyviä esimerkkejä ovat historia ja kulttuuriperinteet, iäkkäiden asukkaiden
muistot ja tarinat, erilaiset rakennukset ja maamerkit, luontokohteet ja niissä tapahtuneet muutokset, kulttuurikasvien
esiintyminen nyt ja ennen, elinkeinot ja niiden kehittyminen
alueella, puistot ja puutarhat sekä viheralueet. Myös erilaisia henkilökuvia voidaan laatia vaikkapa alueen kirjailijoista,
taiteilijoista, tiedemiehistä, muusikoista, urheilijoista ja vaikuttajista. Ruokaperinne, muoti, murre sekä paikannimistö
voivat myös olla hyvin tutkimuskohteina.

Integroivaa opiskelua
Päätarkoituksena on saada oppilaat tietoisiksi omasta
kulttuuriympäristöstään ja sen merkityksestä. Jotta tässä
saavutettaisiin monipuolinen ja monitasoinen lopputulos,
on tärkeää, että useat oppiaineet osallistuvat projektiin ja
kukin omasta näkökulmastaan. Tällä tavoin toteutettuna
se voi yhdistää koko koulua tai ainakin sitä luokkayhteisöä,
joka projektiin osallistuu. Parhaiten tämä projekti onnistuu
jossain läheisessä leirikoulukeskuksessa. Tässä voidaan
käyttää siten normaalia koulun ulkopuolella tapahtuvan
opiskelun kolmivaiheista menettelyä: suunnittelu, toteutus
ja jälkityö.

Teemaviikko
Kulttuuriympäristö on myös sellainen aihealue, että sen
puitteissa voidaan koulussa hyvin järjestää kokonainen teemaviikko tai esimerkiksi yhden tai kahden luokan toteuttama leirikoulu omalla kotiseudulla. Oppilaat saavat ympäristön tutkimiseen taustamateriaalia ja valitsevat sen mukaan tutkimusaiheen ja –tavan. Projekti voi olla osa koulun
ympäristökasvatusta tai mediakasvatusta ja sen päätteeksi
tehdään vaikkapa juliste, julkaisu, lehtiartikkeli, näytelmä,
näyttely, video tms.

Mikä on kulttuuriympäristö?
Ympäristöministeriön julkaisun Suomen ympäristö 10/2009
(Leena Lähdenvesi-Korhonen) mukaan kulttuuriympäristö
on yläkäsite, jolla tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt sekä sille annetut
merkitykset ja tulkinnat sekä erilaiset nimeämiset. Kulttuuriympäristöä voidaan myös kuvata käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristö
on siten se kokonaisuus, jonka ihminen on muokannut mieleisekseen ja jota hän käyttää elämässään ja toiminnassaan.

Kotiseutuun liittyviä aiheita
Oman kotiseudun tutkimiseen liittyviä
aiheita on lukemattomasti. Monenlaisia
tutkimuksia voidaan tehdä haastattelemalla ihmisiä. Kulttuuriympäristöön
liittyy aina oleellisesti paikkakunnan nimistö. Moniin nimiin liittyy usein myös
paikkakunnan historiaa ja kulttuuria.
Katujen ja teiden nimistöä tutkimalla
saadaan jo aika paljon tietoa näistä molemmista. Tarkoituksena on selvittää
mitä kaikkea paikannimien takaa paljastuu. Onko nimistöä tehty erilaisten
paikkakunnalla vaikuttaneiden ihmisten, tapahtumien tai entisten nimien
mukaan?
Varsin mielenkiintoisen lähestymistavan kotiseudun kulttuuriympäristöön
tarjoaa myös kieli ja murre. Mitä murretta tai murteita alueella puhutaan?
Haastattelemalla vanhoja ihmisiä saatte
runsaasti tietoa siitä, millaista oli murre
aikaisemmin nykyiseen verrattuna. Selvittäkää myös, mitä uusia kieliä alueelle
on tullut maahanmuuttajien välityksellä
ja miten he ovat oppineet paikkakunnan murteen.
Oman mielenkiintonsa tarjoaa tietenkin
kotiseudun elinkeinoelämä. Millaisia
käsityöläisiä ja palvelunharjoittajia alueella on. Onko kalastajia, maanviljelijöitä tai metsänomistajia? Haastatelkaa
eri ammatinharjoittajia ja kyselkää heidän taustoistaan ja tulevaisuudestaan.

Kasvit kertovat paljon
Luonnonympäristö on myös osa kulttuuriperintöämme. Erityisesti ns. kulttuurikasvit kertovat paljon menneisyydestä. Mielenkiintoisen lisän tähän
kulttuurikasvien kirjoon tuovat ns. viljelykarkulaiset. Millaisia koriste- tai viljelykasveja on levinnyt alueelle ihmisten
pihapiireistä?
Vertaamalla alueen luonnonvaraisen
ympäristön ja ihmisen muokkaaman
ympäristön kasvilajistoa saadaan hyvä
kuva siitä, miten tällaiset alueet eroavat
toisistaan. Tutkimus kannattaa tehdä
käyttämällä ruutuanalyysia. Ruutuja
kannattaa ottaa tutkimukseen useampia ja ne voisivat olla neliömetrin suuruisia, valittuina eri paikoista ja laskettuna niiden lajimäärät sekä arvioituna
runsaudet käyttämällä sopivaa asteikkoa.
Jos halutaan keskittyä hieman suurikokoisempiin kasveihin, on tietenkin
mahdollisuus tutkia alueen puustoa.
Tutkikaa puistoja ja metsiköitä. Mitä
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puulajeja siellä kasvaa? Järjestäkää ne
yleisyyden mukaan. Haastatelkaa oppilastovereita ja muitakin ihmisiä kysymällä, mikä on heidän suosikkipuunsa.
Onko alueella selvästi muualta tuotuja
puulajeja?

Muinaismuistot ja perinteet
Alueellanne saattaa olla erilaisia muinaisjäännöksiä, kuten vanhoja asuinpaikkoja, pronssikautisia hautaröykkiöitä tai muinaislinnojen jäänteitä.
Paikkakuntanne museossa saattaa olla
myös erilaista perinne-esineistöä, jota
voi helposti tarkastella. Näistä voi laatia
paikkakunnan kulttuurihistoriaa valottavan kertomuksen. Mikäli alueella on
tehty arkeologisia kaivauksia, voidaan
selvittää, mitä niissä on saatu selville.
Miten ihmiset tällä alueella ovat ennen
eläneet?
Mielenkiintoisen lisän tähän perinneosaan antaa se, että oppilaat vierailevat kotiseutumuseossa tai tutustumassa jonkun käsityöläisen arkeen.
Tutkikaa myös paikkakuntanne kirkkoa.
Onko tämä nyt paikalla seisova kirkko
ollut siinä aina, vai onko siinä ollut aikaisemmin joku varhaisempi kirkko? Mitä
kertoo sankarihauta sodistamme?

Ruokaperinne on myös yksi kulttuurihistoriaa valloittavasti avaava kohde.
Millaisia ovat alueesi tyypillisimmät perinneruoat? Kartoittakaa asiaa myös
haastattelemalla ja keräämällä vanhoja
reseptejä. Järjestäkää leirikoulussa yhteistyössä keittiöhenkilökunnan kanssa
perinneruokailu. Käyttäkää mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita.
Mitkä urheilu- tai liikuntamuodot ovat
suosituimpia alueellanne nykyään? Miten siellä ennen liikuttiin tai urheiltiin?
Millaisia ovat olleet urheiluvälineet ennen ja nyt? Kerätkää vanhoja välineitä
ja pankaa ne modernien välineiden viereen näytteille. Leirikouluyhdistyksen
jäseninä olevat urheilu- ja liikuntaopistot antavat varmaan tähän osioon runsaasti apuja.
Suomen leirikouluyhdistyksen jäseninä olevista leirikoulukeskuksista
on yhteystiedot tässä lehdessä ja kotisivullamme: www.leirikoulut.com
Juha Kuronen

Kulturarvsfostran utanför skolan!
Vad är kulturmiljö?
Allt vad ni ser omkring er är er lokala
kulturmiljö. Dit hör hus, byggnader,
vägar, parker, stadsdelar med namn
och allt. Kulturmiljön är alltså den
miljö som människor har format och
som vi använder när vi lever och arbetar. Den är också en kombinerad
helhet mellan människor och naturen. Kulturmiljön har en stor betydelse för människors trivsel och känsla
av trygghet. Enligt Miljöministeriets
publikation ”Suomen ympäristö”
10/2009 (Leena Lähdevesi-Korhonen)
”Kulturmiljö är ett allmänbegrepp”.
Med det avses en miljö vars särdrag
avspeglar olika kulturskeden samt
växelverkan mellan människan och
naturen. Kulturmiljön innebär olika
kulturarv, som är viktiga att lära sig
känna.

Impulser och exempel
Hembygd
Intervjua människor för att utreda fem
eller tio källor till stolthet i er hembygd.
Det kan vara personer, byggnader eller
händelser. Utred också varför människor i er ort är stolta över just det här
sakerna.
Hurudan dialekt talas i ert område?
Ta reda på hur er dialekt avviker från
standardspråket och vilka nya språk
har kommit med invandrarna. Intervjua
gamla och nya invånare och samla material för det här språkprojektet.
En viktig del av kulturmiljön är namnen.
Många namn innehåller hänvisningar
till lokal historia och kultur. Eleverna
kan undersöka och kartlägga namnbeståndet i området. Vad kan man se bakom namnet? Vilka platser har fått sina
namn efter personer? Vilka efter händelser eller gamla ortnamn?
Olika företag och näringsstrukturen är
också viktigt att undersökas. Hurudana företag finns där? Namnge fabriker
med anställda, olika hantverkare, jordbrukare och fiskare. Sammanställ era
iakttagelser till en sammanfattning. Intervju ungdomen och utred vilka är deras drömyrken.

Växternas berättelser
Eleverna kan gruppvist undersöka
områdets växtbestånd. Vilka sällsynta
arter finns det i området? Vilka arter är
ursprungliga, vilka är introducerade?

Raseborgs slott
Vet man hur de har kommit hit? Man
kan naturligtvis göra ett herbarium
eller fotosamling av växtarter.
Växternas kulturhistoria betyder att er
närmiljö visar många spår av mänskligt inflytande. Vissa växter har planterats eller såtts för att användas som
näring eller bara som prydnad. Namnge sådana. Ta reda på vilka växter har
senare spritt sig till naturen. Har det
ordnats ängstalko för att skydda gamla
kulturmiljöer? Finns det områden där
kor eller får går på bete för att skydda
landsskapet?
Hurudan är den ursprungliga vegetationen i er ort jämförd med platser
som människor har bearbetat? Använd
rutfält i undersökningen. Gör en kvadratmeters rutor på olika ställen och räkna antalet arter, identifiera och bedöm
förekomsten av dem.
Undersök också parker och
skogar. Vilka barrträd och lövträd finns
det? Vilket träd är den vanligaste? Intervjua elever och fråga vilka är deras
favoritträd? Varför? Planera ett eget arboretum eller trädpark. Vilka träd tar ni
med i parken?

Olika uppgifter i en lägerskola
Kulturarvsfostran lyckas lättare om
man går ut av klassrummet. Ta kontakt
till någon lägerskolcentrum i närheten
och ta reda på vilken typ av program
som centret har. Alla orter har sådana
fornlämningar som gamla boplatser,

gravrösen, borgkullar och alla slags föremål som har hittats. Har det gjorts arkeologiska utgrävningar? Vad visar all
detta om livet förr i tiden?
Vilka maträtter är kända i orten? Ta
reda på matlagningstraditioner och
anordna en temavecka i skolan. Under
den veckan smörjer ni kråset med lokal
husmanskost.
Har ni kyrkan i byn? Undersöka den och
ta reda på när är den byggd och hurudan är dess historia. Är nuvarande kyrkan den ursprungliga eller har där stått
någon eller några äldre kyrkor? Varför
har man byggd en ny? Titta också på
kyrkogården. Vad berättar dess garvar?
Om där finns hjältegravar, berättar de
någonting om kommunens historia.
Vad? Eleverna kan intervjua och göra
en analys om hembygds nuläge och
framtid: Vilka är nuvarande styrkor och
svagheter? Vilka är framtida hot och
möjligheter? Visionera vad vill ni ha i ert
bostadsområde i framtiden.
Hur kunde hembygden vara trivsammare än nu? Gör ett projekt med dramat och teatern som medel. En elev
eller elevgrupp kan skriva ett manuskript som blir till ett skådespel. Ta med
också dans, musik, stillbilder med det
här temat, historia och människor. Det
är viktigt att uppföra skådespelet i skolan och möjligen för andra kommuninvånare.
Centren som är medlemmar i Lägerskolföreningen finns i denna tidning
och på våra hemsidor: www.leirikoulut.
com
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SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND ry
Tällä aukeamalla esittelemme yhdistyksen jäseninä olevien leirikoulukeskusten sijainnit ja
yhteystiedot. Tarkistakaa omat yhteystietonne ja ilmoittakaa välittömästi virheistä:
leirikoulu.sly@gmail.com
På detta uppslag presenterar vi kontaktuppgifter och position på de lägerskolcenter som är
våra medlemmar. Kontrollera att uppgifterna stämmer, om ej, ta omedelbart kontakt :
leirikoulu.sly@gmail.com
6. Nuorisokeskus Vasatokka
Angelintie 696
99870 Inari
Puh. 0400-670561
vasatokka@inari.fi
www.vasatokka.fi

1. Harrinivan Lomakeskus
Harrinivantie 35, 99300 Muonio
Puh. +358 400 155 100
info@harriniva.fi
www.harriniva.fi
6
4.Palojärven Lomakeskus
Hoikkaniementie 19
97240 Sonka
040 9321313
palojarvenlomakeskus@gmail.
com
www.palojarvenlomakeskus.fi
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5. Nuorisokeskus Syöte
Syötekylä
93280 Syöte
Puh. 08-815 4000
Fax. 08-815 4173
myyntipalvelu@syotekeskus.fi
www.pikkusyote.fi/fi/
nuorisokeskus
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8. Nuorisokeskus Villa Elba
Ungdomscentra
Sannanrannantie 60
67100 Kokkola/Karleby
Puh./Tel. 06-831 3400
elba@kokkola.fi
http://villaelba.fi/leirikoulut_ja_
paivaretket
11. GoVuokatti
Puh. 010 389 2208
myynti@govuokatti.fi
www.govuokatti.fi

2. Suomen Latu / Kiilopää
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä
Puh. 016-670 0700
kiilopaa@suomenlatu.fi
www.kiilopaa.fi
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12. Wild Taiga Kuhmo &
Suomussalmi
info@wildtaiga.com
www.wildtaiga.fi

3. Kuusamon keidas
Soivionjärventie 12
93600 Kuusamo
puh. 045 600 1349
toimisto@kuusamonkeidas.fi
www.kuusamonkeidas.fi

7. Lapiosalmen
erämatkailukeskus
Lapiosalmentie 9
97900 Posio
Puh. 0400-344545
lapiosalmi@saukko.fi
www.lapiosalmi.fi

10. Basecamp Oulanka
Myllykoskentie 30
93900 Kuusamo
Puh. 0400 509741
guide@basecampoulanka.fi
www.basecampoulanka.fi

9. Ibedcity Oy
Varpupolku 3
96910 Rovaniemi
041-5011229
booking.ibedcity@outlook.com

13. Pörkenäs lägergård
Pörkenäsvägen 565
68620 Jakobstad
Tel. 0500-369690
Fax. 06-729 3605
info@porkenas.net
www.porkenas.net

14. Kuortaneen Urheiluopisto
PL 49
63101 Kuortane
Puh. 06-516 6111
Fax. 06-516 6229
myynti@kuortane.com
www.kuortane.com

17. Nuorisokeskus Metsäkartano
PL 16
73901 Rautavaara
Puh. 040-839 6350, 040-839 6354
Fax. 017-780 026
info@metsakartano.com
www.metsakartano.com/nuoret/

20. Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16 (Perinnekylä)
34800 Virrat
Puh. 03-485 1927 Fax. 03-485 1925
leirikoulut@marttinen.fi
www.marttinen.fi/en/nuorisokeskus

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

21. Lomakeskus Pukkila
34870 Visuvesi
Puh. 03-472 6233
pl@parastalapsille.fi
www.lomakeskuspukkila.fi
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18. Nuorisokeskus Hyvärilä
Lomatie 12
75500 Nurmes
Puh. 013-687 2507
myynti&markkinointi
email: anu.tirkkonen@nurmes.fi
www.hyvarila.com/fi/nuoriso/
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26
37
35
27

29
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29. Leirikoulu Metsätähti
Tommilankatu 16
20300 Turku
Puh. 0400-226 454
Fax. 02-254 6287
info@leirikoulu.net
www.leirikoulu.net

28. Pensar Syd
Pensar Ängvik 181
21660 Nauvo
040 5764976
info@pensarsyd.com
www.pensarsyd.com

27. Saaristomeren luontokoulu
Sähkömäki 1, 21660 Nauvo
Puh. 02-410 6600 Faksi: 02-4106601
info@luontokoulu.fi
www.luontokoulu.fi

31
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31. Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
(019) 223 0300
info@kisakeskus.fi
www.kisakeskus.fi
32. Naturskolan Uttern
Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå
045 880 4480
lagerskola@naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi

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

24. Itä-Karjalan kansanopisto
Valoniementie
58450 Punkaharju
Puh. 015-572 11 Fax. 015-572
1220
ita-karjalan.kansanopisto@
ikko.fi
www.ikko.fi

36
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16. Nuorisokeskus
Piispala
43300 Kannonkoski
Puh. 0207 694300 Fax.
0207 694301
piispala@piispala.fi
http://virpi.recit.fi/esittely/

23. Kerimaan Lomakeskus Oy
Kerimaantie 65
58200 Kerimäki
015 555 0200
kerimaa@kerimaa.fi
19. Idän leirikoulu Ilomantsi
www.kerimaa.fi
Yhteyshenkilö: Tuija Lauronen
Möhköntie 210
82980 Möhkö
mohkonmanta@luukku.com
18
www.mohkonmanta.net

13

25. Kiilin leirikoulukeskus
64490 Siipyy
Puh. 040 - 684 5080
Fax. 06-222 5615
info@kilen.fi
www.kiili.fi www.kilen.fi

26. Koivuniemen Herra
Rantatie 116
29900 Merikarvia
Puh. 02-5511663, 0405338057
info@koivuniemenherra.fi
www.koivuniemenherra.fi

15. Ähtärinreitin Loma Oy
Karhunkierros 130
63700 Ähtäri
Puh. 06-539 3555 Fax. 06-539
3611
info@ahtarizoo.fi
www.ahtarizoo.fi

35. Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistotie 400
19120 Vierumäki
puh. 0105777119
johanna.skytta@vierumaki.fi
www.vierumaki.fi/
nuortenvierumaki

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

33. Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9
00190 Helsinki
Puh. 09-684 7471
hostel@suokki.fi
www.hostelhelsinki.fi/fi/
leirikoulut/

36. Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhantie 15
46910 Anjala
Puh. 020 - 6116201
nuorisokeskusanjala@
ankkapurha.fi
www.nuorisokeskusanjala.fi/
37. Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167
15560 Nastola
044-7755313
asiakaspalvelu@pajulahti.com
www.pajulahti.com/ryhmat/leirikoulut/

Lisäksi jäsenyhdistyksemme:
Ruotsissa:
Pensionat Mullfjället i Åre Ab
Karolinervägen 40,
830 15 Duved, Ruotsi
+46 647 200 04
info@mullfjallet.se
www.mullfjallet.se
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Päivä Helvetissä
Retkemme alkaa Lomkeskus Pukkilasta maittavan lounaan jälkeen Aamun aikana olemme
jo ehtineet kerrata jokamiehenoikeuksia ja käydä läpi tarpeellisia retkivarusteita. Retkellelähtijät kokoontuvat pihamaalle ja vaellus kohti
Helvettiä alkaa. Ensimmäinen etappimme on
patikoida Ison Helvetinjärven pohjoispäähän,
jota myös Helvetinperäksi kutsutaan.

Teksti: Kristian Palojärvi,
Lomakeskus Pukkila

Taival taittuu joutuin hiekkateitä ja metsäpolkua pitkin. Matkaa kansallispuiston suojeluille
maille on vain muutama kilometri.
Laskeutuessamme viimeistä mäkeä ja kaartaessamme loivasta mutkasta pilkistää kuusten
lomasta Helvetinjärvi laineineen näkyviin ja
se saa ryhmässä aikaan iloisia huudahduksia.
Järvestä laskeva Helvetinoja solisee kivenheiton päässä. Kanoottimme ovat kivikkoisella
rantamaalla tukkien päälle vedettyinä. Puemme melontaliivit, valikoimme sopivat melat ja
jakaannumme melontaryhmiin ja -pareihin.
Rotkojärven kalliot, metsät ja pirunpellot
kiehtovat
Rannasta avautuu mahtava näkymä kapealle
rotkojärvelle ja sitä onkin syytä hetken tarkastella; rannan korkeat ja pystysuorat kallioseinät sekä koskematon metsä tekee vaikutuksen.
Tälle rannalle onkin näitä maisemia tultu jo
1890-luvulla ihailemaan ja jatkettu taivalta
joko kävellen tai vesiteitse kohti Helvetinkolua. Aikoinaan paikalla on ollut jopa venekoppi, mistä matkailijat saivat tarvittaessa veneitä
käyttöönsä. Nykyään pääosa puiston vierailijoista saapuu kolulle Metsähallituksen huoltamia muita kävelyreittejä pitkin Kankimäestä
tai Haukanhiedalta. Järven rantoja pitkin kulkevat vanhat polut ovat haasteellisempia kulkea, mutta tarjoavat kuitenkin sitä enemmän
elämyksiä ja luonnonrauhaa.
Kun kanootit on saatu hetken aherruksen jälkeen vesille, lähdemme melomaan hieman itä-

Kannoottiretkellä näkee kansallispuiston jylhät
maisemat uudesta perspektiivistä.
Kuva: Aku Rissanen
rantaa seuraillen. Helvetinjärvi on muutaman
kilometrin pituinen, mutta sen kolun puoleinen
pää ei kuitenkaan ole näkyvissä järven voimakkaasti kaventuessa ja kaartuessa puolimatkan tienoilla. Järven noin 40 metrin syvyys tekee vaikutuksen kyselijöihin. Kolkko nimikin
herättää ihmettelyä, mutta vastaus siihen saa
odottaa vielä oikeaa aikaansa.
Lahonneita tai myrskyn kaatamia puita näkyy
paljon rantametsissä. Paikoin on talven lumikuorma painanut koivuja kaarelle rantaveteen
ja niiden alta voi puikahtaa kanootilla kuin sillan alta ikään. Sattuupa silmään myös koivun
kyljessä kasvavia taulakääpiä, joista oli puhetta edellisillan letunpaistossa Pukkilan kodassa,
kun tulta tehtiin perinteiseen tapaan tuluksilla
ja taulaa tarvittiin sytykkeeksi.
Jääkauden aikaansaaman pirunpellon ohitettuamme siintääkin jo kolun pieni punainen

Leirikoululaisia päiväretkellä
Helvetinjärven kansallispuistossa

päivätupa ja laituri näkyvissä. Edellisten kävijöiden jäljiltä rannan nuotiopaikalta nousee
vielä savua ilmaan tuulen hajotettavaksi. Tuvan näkeminen antaa lisävoimia loppukiriin
ja kanoottikuntien kesken syntyy kilpailua.
Rantautuminen täytyy suorittaa kuitenkin
varovaisesti ja halliten. Lopuksi liivit, melat
ja reput kootaan lähes satavuotiaan tuvan ulkoseinustalle räystään suojiin, vaikkei tänään
pitäisikään pisaroida taivaalta.
Uurastus on tehnyt tehtävänsä ja syömisiä
kaivetaan hyvällä ruokahalulla repuista esiin.
Nuotiopaikalle viritetään nokipannukahveja
aikuisväkeä varten ja valmistellaan makkaroidenkäristelyä.
Ylös pitkin Helvetinkolua
Kun eväät ovat löytäneet parempiin suihin,
on tullut viimein aika tutustua itse Helvetinkoluun – tai helvetinkouluun kuten useampikin on ensin erheellisesti kuullut. Suuntaamme rantaa pitkin eteenpäin lähes pystysuoran
kallion ja järven väliin jäävällä kaistaleella.
Askeleita on otettava kivikkoisessa ja juurakkoisessa maastossa varovaisesti. Muutamien kymmenien metrien jälkeen rotkon suu
putkahtaa esiin vanhojen kuusten vierestä.
Jylhään kallioon syntynyt vaikuttava sola
laskeutuu jyrkästi ylhäältä veteen asti. Nykytiedon valossa Helvetinkolu ja alueen rotkojärvet ovat syntyneet noin 150–200 miljoonaa
vuotta sitten maankuoren revetessä. On varmasti ollut melkoinen järistys!
Arviolta kaksi metriä leveän Helvetinkolun
pohja on louhikkoinen, mutta sitä pitkin voi
kulkea ylös asti. Suurien lohkareiden kohdalKuva: Marjukka Kähönen

la täytyy tosin tarttua kylmänkostean kallion pintaan ja avittaa matkaa käsin. Sykkeen
saa kapuamisen aikana varmasti nousemaan, mutta pieni hikoilu kannattaa, sillä
kokemus on mieleenpainuva. Välillä kannattaa pysähtyä hiukan hengitystä tasaamaan ja muistaa vilkaista myös alaspäinkin
ja vielä suoraan ylös – ja kenties huomata
miten kallion vastakkaiset seinämät toisistaan eroavatkaan.

Nuotiopaikalla levähdetään, syödään eväät ja tarinoidaan.

Helvetinjärven nimen tarina
Kaikkien päästyä turvallisesti kallion laelle, siirrymme kolun vierustaa viereiselle
näköalapaikalle, mistä aukeaa kaunis näkymä Helvetinjärvelle. Sitäkin maisemaa ovat
varmasti katselleet ja ainutlaatuisesta kallioluonnosta vaikuttuneet tunnetut suomalaiset alueella retkeilleet kulttuuripersoonat,
kuten seutua ikuistanut taidemaalari Akseli
Gallen-Kallela, kansallisrunoilijamme J.L.
Runeberg, säveltäjä Oskar Merikanto ja
suomalaisen valokuvauksen suuriin mestareihin lukeutuva I.K. Inha.
Palaamme portaita pitkin takaisin tuvalle ja keräännymme nuotion ääreen, missä
kahvi ja makkarat ovat valmiit nautittaviksi. Viimeistään nyt Helvetinjärven nimelle
täytyisi löytää jokin selitys ja näin myös
tapahtuu:
Kansantarun mukaan muinainen Ruokkeen
isäntä otti omin luvin Sipilän noidan merrasta hauen. Tästä sukeutui äijien välillä

Kuva: Marjukka Kähönen

kiivas taistelu, jossa ei säästetty sanoja eikä
aseita. Kahakan jälkeen tuhisi Sipilän noita
Ruokkeen äijälle: ”Tästä helvetin järvestä
ei tule haukia niin kauan kun minun kynteni ovat pehmeät.” Näin tapahtuikin ja vasta
aikojen kuluttua Ruovedellä oleskellut taiteilijakreivi Louis Sparre sai Helvetinjärvestä
mahtavan hauen.

kertaan. Varusteita aletaan kokoamaan lähtöä varten, omat melontaliivit etsitään taas
päälle ja kohta kanootit työnnetään vesille.

Kaikki eivät ole tyytyväisiä tarjottuun selitykseen ja keksiipä joku omankin. Liittyisihän Helvetinjärveen muitakin erikoisia taruja
ja tarinoita, mutta niiden täytyy jäädä toiseen

Retken päätteeksi perillä Lomakeskus Pukkilassa odottaa päivällinen, hyvin lämmitetyt rantasaunat sekä pulahdus Ruuhijärven
virkistävään veteen.

Vielä viimeinen silmäys rantaan ja paluumatka saa alkaa. Pian melat lävistävät hyvässä rytmissä vedenpintaa ja vauhti kiihtyy.

leirikoulu - 9 - lägerskola

Nuorisokeskus Anjala –
Lapset juoksevat,koska
vanhan ajan koulupäivänä
leikitään myös perinneleikkejä

N

uorisokeskus Anjala on
tehnyt pitkään kehittämistyötä kulttuuriperintökasvatuksellisten leirikouluohjelmien parissa.
Historia on Anjalassa
käsinkosketeltavan lähellä, sillä nuorisokeskus sijaitsee Anjalan kartanon pihapiirissä. Vanhat rakennukset, rajajoki
Kymijoki sekä Kustaan sodan taistelupaikat ovat vaikuttaneet nuorisokeskuksen ohjelmatarjontaan aina. Alueen
mielenkiintoista historiaa käsitellään
monissa eri ohjelmissa.
Suomen nuorisokeskuksissa on kehitetty jo usean vuoden ajan yhteistä
nuorisotyön toimintatapaa nuorisokeskusten toimintaympäristöön. Tämä niin
kutsuttu
nuorisokeskuspedagogiikka
pohjautuu nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja nuorikeskeiseen kasvatusja ohjaussuhteeseen. Toiminnalliset
ohjelmat ja kokemuksellinen oppiminen ovat tärkeitä menetelmiä nuorisokeskuspedagogiikan toteuttamisessa.
Myös kulttuuriperintökasvatuksellisissa
ohjelmissa painotetaan toiminnallisuutta ja lasten ja nuorten mahdollisuutta
vaikuttaa ohjelman kulkuun. Esimerkiksi kartanon työläisten ja isäntien kiistoja ratkova roolipeli on jokaisen ryhmän
näköinen. Lapset ja nuoret tekevät itse
omat ratkaisunsa ja lopputulos on aina
erilainen.

leirikoulu - 10 - lägerskola

Roolipelin lisäksi leirikoulussa voi
tutustua kiertokoulun elämään itse
tehden ja kokeillen. Regina-koulussa
opiskellaan kaunokirjoitusta rihvelitauluille kirjoittaen ja luetaan vanhoja
tekstejä. Välillä saattaa opettaja laittaa
kurittomimpia oppilaita nurkkaankin.
Ohjelma on mukana myös Kouvolan
kaupungin järjestämässä kulttuurikasvatustarjonnassa. Kouvolan 1. luokkien oppilaat tutustuvat kulttuuriperintökasvatukseen Regina-koulussa.
Oppilaiden palaute ohjelmasta on ollut innostunutta. Lapset ihmettelevät
opetusvälineitä, koulun pienuutta ja
pimeyttä. Koulupäivä on moniaistillinen oppimiskokemus: savu tuoksuu
kynttilän palaessa ja tulen humistessa
uunissa. Rihvelikynät kirskahtelevat ja
pellavaisen paidan kaulus kutittaa.
Myös uudempi aika on Anjalassa läsnä.
Aivan nuorisokeskuksen läheisyydessä
on Inkeroisten paperiteollisuusyhdyskunta. Paperin ja kartonginvalmistuksen historiaan voi tutustua Ankkapurhan teollisuusmuseossa. Entisaikaan
tehtaan palveluksessa oli myös seppiä,
jotka rakensivat varaosia koneisiin.
Edelleen museossa on mahdollista
nähdä seppien työnäytöksiä ja ihmetellä vastataottuja esineitä. Museon
Anjalan aikakone-24. Anjalan kartano
tarjoaa hienon ympäristön monipuoliselle toiminnalle. Käynnissä roolipeli.

lisäksi alueella on lukuisia Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, kuten
asuntoja, konttorirakennuksia ja toimiva alakoulu. Tämän alueen innoittamana Nuorisokeskus Anjalan ohjelmistossa on nyt myös arkkitehtuurista kertova
leirikouluohjelma. Ohjelmassa tutkitaan
arkkitehtuurin peruskäsitteitä itse kokeillen ja rakennellen.
Anjalan kartano on olennainen osa Nuorisokeskus Anjalaa. Kartanon kohtalo

kulttuuriperintö kuuluu kaikille
Vanhan ajan koulupäivä. Opettajatar
ja oppilaat tarkastavat tehtäviä.

ratkesi vuoden 2017 lopussa, kun paikallinen Regina Säätiö
osti kartanon. Ympyrä sulkeutui, kun kartanon perustaneen
suvun jälkeläiset ovat jälleen omistajina kartanossa. Nuorisokeskuksen taustalla toimiva Ankkapurhan kulttuurisäätiö
on nyt kartanon vuokralainen ja kartanon toiminnan kehittäminen voi jatkua. Kulttuuriperintökasvatus on tärkeässä
roolissa kehittämistyössä. Tavoitteena on luoda Anjalan kartanosta monipuolinen matkailukohde, jossa erilaiset historiaa elävöittävät tapahtumat ja työpajat tuovat jo kadonneen
ja myös elävän kulttuuriperinnön ihmisten lähelle. Anjalan
kartanon uusi aika on alkamassa.
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KUVA 1

Kulttuuriperintökasvatusta mobiilisti!
Hostel Suomenlinna on Suomen Leirikouluyhdistyksen
ylläpitämä leirikoulukeskus
Helsingin edustalla Suomenlinnan maailmanperintökohteessa. 39 petipaikan
hostelli tarjoaa leirikoulukokonaisuuksia ympäri vuoden.
Leirikoulukeskuksen
sijaitseminen maailmanperintökohteessa tarjoaa kulttuuriperintökasvatukselle
monipuoliset puitteet, sillä
aidossa kulttuurihistoriallisesti merkittävässä kohteessa tieto konkretisoituu.
Kulttuuriperintökasvatus ja
maailmanperintötietous kulkee Suomenlinnan leirikouluissa mukana ohjeistuksissa
sekä ohjelmissa. Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden kynnyksellä havahduttiin kuitenkin siihen,
ettei Hostel Suomenlinnan
leirikoulu - 12 - lägerskola

ohjelmistossa ole yhtäkään
täysin tähän teemaan liittyvää ohjelmakokonaisuutta.
Tästä syntyi kipinä ”Kulttuuriperintökasvatusta leirikouluun” -hankkeen käynnistämiseksi, jonka puitteissa
ohjelmakokonaisuus on kehitetty sekä tämä lehti julkaistu. Hankkeen tavoitteena
oli luoda kulttuuriperintökasvatusaiheinen leirikouluohjelma tabletteja hyödyntäen.
Sovelluksen
käyttöohjeet
tulee tämän jutun lopulla –
jokainen voi siis itse tehdä
omaan ympäristöönsä sopivan kulttuuriperintökasvatusohjelman sovellusta hyödyntäen!
Suomenlinnan kulttuuriperintökasvatusohjelma
sai
nimekseen ”maailmanperintöpeli”, sillä osa tehtävistä
liittyy vahvasti maailmanpe-

rintöteemoihin.
Ohjelma
rakennettiin Citynomadi-sovellukseen, jonka lisäksi ohjelmassa käytetään Applen
viestipalvelua
iMessagea,
jonka avulla ryhmät ovat
yhteydessä ohjaajaan. Ohjelma koostuu kymmenestä
tehtävästä, jotka on sijoitettu eri puolelle Suomenlinnaa. Pelissä luokka jaetaan
pienryhmiin, jotka omaa
tahtiaan suorittavat tehtäviä ja suunnistavat tehtäväpaikoille iPadeillä. Ryhmät
lähettävät
vastauksensa
iMessagella ohjaajalle, joka
vastaanottaa tehtäviä reaaliaikaisesti. Tehtävissä ryhmälle tulee erilaisia pohdinta- sekä tiedonkeruutehtäviä, lisäksi luovuutta pääsee
käyttämään valokuvaamalla
ja runoilemalla. Ohjelman
tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan kulttuuri-

perintöä sekä sisäistämään
maailmanperintötietoa paremmin. Lisäksi ohjelmassa
liikutaan Suomenlinnassa eri
paikoissa, joten ympäristökin
tulee tutuksi. Suomenlinnan
ala-asteen koulun 5-6 -luokka
testaa maailmanperintöpeliä
kansainvälisenä maailmanperintöpäivänä 18.4.2018.
Tee oma reittisi!
Citynomadi-sovellus toimii
sekä Applen että Androidin
laitteilla.
Suomenlinnassa
on käytössä Applen iPadit.
Reittejä pääsee tekemään ja
hallinnoimaan helposti myös
tietokoneella. Alla pikaohjeet
ensimmäisen reitin luomiseen!
1.
Luo
ensimmäisenä
tunnukset Citynomadi Web
Tuneriin (https://citynomadi.
com/api/tuner). Tunnusten
luomisen jälkeen pääset heti
luomaan ensimmäistä reittiäsi. Palvelu on ilmainen.

2.
Luo kohde painamalla
”Draw a marker” -näppäintä ja vie kohde haluamallesi
paikalle. Klikkaamalla paikkaa kartalla, kohde lukittuu
siihen. Voit myöhemmin siirtää kohdetta ”Edit layers”
-painikkeesta tai poistaa kohteen ”Delete layers” -painikkeesta. (KUVA 1)
3.
Lisää tämän jälkeen

kohteellesi sisältö. Voit valita sivutyypin kolmesta vaihtoehdosta, Helppo, Html tai
Monivalinta. Helpolla sivunluontityökalulla voit lisätä
kohteeseen tekstiä, linkkejä
sekä kuvia ja videoita. Monivalinta-vaihtoehdolla pystyt
luomaan kohteeseen monivalintakysymyksen. (KUVA 2)

KUVA 2
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4.
Jatka kohteiden ja sisältöjen
luomista, kunnes kulttuuriperintökasvatusreittisi on valmis! Käytä
monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja ja tee erilaisia tehtäviä. Tehtävät
voivat olla pohdintatehtäviä, monivalintoja, valokuvausta, runoilua,
piirtämistä… Hyödynnä kuvia, linkkejä ja videoita, jos niitä on saatavilla!
5.
Lataa laitteellesi Citynomadi
-sovellus ja lähde reitille! Kartalla
näkyy luomasi kohteet sekä oma
sijaintisi. (KUVA3)
Suomenlinnan maailmanperintöpelissä hyödynnetään lisäksi Applen iMessage -viestipalvelua, jonka
avulla ryhmät lähettävät vastauksensa, kuvansa ja muut tuotoksensa suoraan ohjaajalle. iMessage

KUVA 3

käyttää nettiä viestien lähettämiseen,
jolloin liikkuva nettiliittymä riittää.
Palvelu toimii vain Applen laitteiden
välillä, ja sitä varten jokaiselle laitteelle pitää luoda oma Apple ID. Citynomadi -sovelluksen ehdoton plussa on se, että reitit pystyy lataamaan
laitteelle myös Offline-tilaan, jolloin
laite ei välttämättä tarvitse nettiä.
Olemme todenneet tämän hyväksi
ominaisuudeksi etenkin Suomenlinnassa, jossa netin katvealueita tuntuu välillä löytyvän.
Helppokäyttöisen sovelluksen ominaisuudet löytävät parhaiten itse
kokeilemalla. Antoisia hetkiä kulttuuriperintökasvatuksen parissa ja tervetuloa Suomenlinnaan testaamaan
maailmanperintöpeliä!
Elina Kokko
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Suomalaista kansanperinnettä ja
kulttuurihistoriaa Metsätähdessä:

PAIMENSOITTIMET TÖRISEVÄT
LEIRIKOULUSSA
Paimensoittimilla on menneinä
aikoina ollut paljon musiikillista
nautintoa tärkeämpikin merkitys
paimenten ammattikunnalle. Ne
ovat nimittäin olleet pääasiassa
ajalta jolloin ei ollut aina aidattuja laitumia vaan palkatut paimenet
hoitivat kylän karjaa metsälaitumilla.
Soittimen tarpeellisuus ilmeni siinä että petoeläimet pelkäsivät ääniä, jotka eivät kuulu luontoon ja
niinpä useimmat paimensoittimet
onkin tehty juuri petoeläinten karkottamiseksi. Varsinkin sudet ja
karhut verottivat usein karjaa merkittävästi.
Muuten muinainen musiikki on
saattanut olla melko yksioikoista ainakin mitä tulee melodioihin.
On ollut itkuvirsiä ja runolauluja
ja niinpä vanhemmissa soittimissa
sävelasteikon laajuus ei ollut aina
niin tärkeä.
Tässä soi karhutorvi itäisestä Suomesta ja
kädessä tuohipäällysteinen oksaan kaiverrettu
Brelo niinikään Karjalan suunnalta. Kädessä
on myös Lävikkö, koka on alunperin lähtöisin
Koivistolta ja vielä vyöllä sonninsarvesta tehty
kumeaääninen torvi

Soitamme jokaista soitinta ja tutustumme niiden ääniin. Joku
soittimista kantaa hyvin järven yli
ja toinen kuuluu vain lähitieoolle.
Tämä aktiviteetti on samalla pieni
muinaissoittimien konsertti! Kuvittelemme miltä on tuntunut, kun
paimen on aamulla herännyt karjan kanssa mättäältä ja töräyttänyt
järven yli ja saanut heti vastauksena soiton toiselta paimenelta
”täällä sitä ollaan”.
Tarkastelemme myös eri soittimien rakennustapoja ja materiaaleja
joista ne on valmistettu. Usein

paimenen työvälineiksi oli riittänyt
pelkkä puukko
Kaikki taannoiset soittimet eivät
ole vain petoeläinten karkotukseen: esimerkiksi lehmätorvi on
erilaisten karjankutsu hoilausten
ohella kutsunut karjaa tai munainen soitin Julmu on ollut tärkeä
linnustajalle.
Paimensoittimiin tutustumiseen on
saattanut kuulua myös pieni ruokopillikurssi joka on lopuksi huipentunut luokan ruokopilliorkesterin
esitykseen.

Liikunnallinen leirikoulu
Tahkon jalanjäljissä
Voimistelijoita
Kaskelan edessä

Perhe on paras -kurssi

”Talo valkea keskellä hongiston, sinitaivasta pyrkii mi kohti,
se Suomen Urheiluopisto on, sen
tänne aatos yks’ johti – Sä Suomen mies ja nainenkin tää tieto
mielehes’ paina: Terve sielu ja
terve ruumiskin päämäärä on
korkehin aina.”
Vierumäen marssi.
Vierumäellä yhdistyvät niin huippu-urheilu kuin monipuoliset harrastukset ja hyvän olon liikunta.
Vierumäki on toiminut liikunnan
mekkana jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Yritys juhlikin vuonna 2017 jo 90-vuotista taivaltaan.
Vierumäki sai alkunsa urheilujohtamisen kehittämisestä
Vierumäki ja alueella sijaitseva Suomen Urheiluopisto ovat
syntyneet Suomen urheilun isän,
Lauri ”Tahko” Pihkalan ajatuksesta 1900-luvun alkupuolella.
Pihkala halusi kehittää ja koulutleirikoulu - 16 - lägerskola

taa Suomessa huippu-urheilun aatetta
eteenpäin vieviä urheilujohtajia. Suomen Urheiluopiston vihki käyttöön
Suomen tasavallan presidentti Kyösti
Kallio Vierumäellä vuonna 1937.
Lauri ”Tahko” Pihkala ajoi voimakkaasti myös lasten liikuntaa tukevia
toimia ja Pihkalan myötävaikutuksesta vietämmekin esimerkiksi jokavuotista hiihtolomaa. Jo useita
vuosikymmeniä pyörineet Vierumäen Perhe on paras -kurssit tukevat
Pihkalan ajatusta lasten ja perheiden
liikunnasta ja sen merkityksestä. Kuten Suomen Urheiluopiston isä Lauri
”Tahko” Pihkala asian ilmaisi: ”Liikuntaan liittyy hauskuuden velvoite” ja tämä ajatus elää vielä tänäkin
päivänä erityisesti lapsille ja nuorille
suunnatussa palvelutarjonnassa.

Vierumäen kaunis luonto lumosi opiston perustajat
Pihkala etsi Suomen Urheiluopistolle täydellistä paikkaa luonnon
ja sen monipuolisten mahdollisuuksien sekä hyvien liikenneyhteyksien keskeltä. Vierumäelle
tutustumiskäynnille
päästyään
opiston johto vakuuttui paikan
sopivuudesta välittömästi:
”Näimme alkavan kesän vihreydessä salolammen väreilevän syvällä edessämme, olimme hetken
hiljaisia poikia. Odottamaton näkymä voi saada ihmisen joko mykistymään tai huudahtamaan riemusta. Me nöyrryimme luonnon
kauneuden edessä. Vasta sitten,
kun olimme astelleet tässä juhlavassa hongikossa ja kierrelleet ja

kiipeilleet järvien rannoilla ja korkeilla harjuilla päädyimme yksimielisesti lausumaan: Tämä on se
paikka.” Akseli Kaskela, Suomen
Urheiluopiston ensimmäinen johtaja ja voimistelunopettaja.
Puhdas ja kaunis luonto on Vierumäen voimavara
Suomen Urheiluopisto sijaitsee
noin 20 kilometrin päässä Lahdesta ja 15 kilometrin päässä
Heinolasta. Opiston kangas on
osa niin kutsuttua toista Salpausselkää. Vierumäen ympäristö on
saanut muotonsa viimeisimmän
jääkauden sulamisvaiheen aikana tapahtuneen nopean ilmaston
kylmenemisen myötä. Vierumäen
luonto muodostaakin upean kokonaisuuden kumpuineen, suppineen, syvänteineen, lampineen ja
järvineen.
Vierumäellä koet historian havinaa
Vierumäellä löydät Suomen Urheiluopiston perustajien, johtajien
ja rehtoreiden nimillä varustettuja
rakennuksia, kuten Lauri ”Tahko”
Pihkalan mukaan nimetty Pihkala
ja Akseli Kaskelan mukaan nimetty opiston vanha päärakennus
Kaskela. Kaskela on museoviraston suojelema rakennus, joten
siellä pääset sukeltamaan Suo-

men Urheiluopiston historian ensimmäisille vuosille ja aistimaan opiston
alun henkeä.
Kaskelan rakennus toimi toisen maailmansodan ja Talvisodan aikaan myös
sotasairaalan osastona. Kaskelan Pallohalliin pystytettiin esimerkiksi vuodeosasto toipuville ja ”kylpysali” valjastettiin hollantilaisten avustuksella
Talvisodan aikaan leikkaussaliksi.
Vierumäki tänään
Vierumäeltä löytyy yhä maan monipuolisimmat liikunnan ja hyvinvoinnin
mahdollisuudet. Nykyään huippu-urheilun ja valmennuksen lisäksi Vierumäki tarjoaa kattavan valikoiman liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita niin

harrastelijaliikkujille kuin hyvän
olon metsästäjille.
Vierumäellä järjestetään leirikouluja, aikuisten liikuntakursseja,
erilaisia tapahtumia, turnauksia,
leirejä ja paljon muuta ympäri
vuoden. Ryhmien kanssa suunnittelemme aina ohjelman toiveiden
mukaan ja tutustutamme mielellämme innokkaita uusien lajien ja
tekemisen pariin. Lajivalikoima
ja mahdollisuudet ovat Vierumäellä maan parhaat!
Kiitokset: Tahko Pihkala -seura
ry, Hannele Impola, Mairit Pellinen ja Suomen Urheiluopiston
historia 80 vuotta, Kari Kaikkonen
Valkjärven rantaa
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