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Per-Elof Boström är borta
Föreningens hedersordförande Per-Elof ( Pelle ) Boström togs hastigt ifrån oss i maj. Pelle var föreningens andra ordförande
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Finland vill hedra minnet av Pelle som var en banbrytare inom lägerskolverksamheten.

YMPÄRISTÖKASVATUS
LEIRIKOULUSSA

Y

mpäristökasvatuksella pyritään tukemaan sellaista
elinikäistä oppimisprosessia, että ihmisten ja ihmisyhteisöjen arvot ja toimintatavat ovat linjassa
kestävän kehityksen kanssa. Kasvatuksella pyritään
kehittämään oppilaiden tietoja ja taitoja, jotta he
oppisivat ymmärtämään kestävän kehityksen merkityksen
koko maapallon tulevaisuuden kannalta. Lapsista ja nuorista
tulee kasvattaa elintavoiltaan ympäristövastuullisia. Samalla vahvistetaan lasten ja nuorten luontosuhdetta ja luodaan
valmiuksia kestävään elämäntapaan. YK:n ympäristökonferenssissa Tbilisissä vuonna 1977 hyväksytyt ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat edelleen käyttökelpoisia perusperiaatteita: Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden
riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä.
Mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen,
asenteiden, sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen. Luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä
toimintamalleja.
Opetussuunnitelmissa käytetään pääasiassa termiä kestävän kehityksen kasvatus, joka sisältää kaikki sen eri ulottuvuudet. Kestävän kehityksen kasvatus on myös rinnakkainen
käsite ympäristökasvatukselle, sillä niiden tavoitteet ovat samoja. Joskus kuitenkin on ollut nähtävissä, että käsite ympäristökasvatus tarkoittaa enemmänkin pelkästään kestävän
kehityksen ekologista ulottuvuutta. Tämä näkyy selkeästi
koulujen ympäristökasvatusprojekteissa. Haluankin tässä
painottaa, että Leirikoulu-lehden edellinen numero käsitteli
kulttuuriperintökasvatusta, joka edustaa myös yhtä ympäristökasvatuksen aluetta: kulttuuriympäristökasvatusta.
Suomen leirikouluyhdistys oli ensimmäinen järjestö, joka
otti käyttöön termin ympäristökasvatus. Tämä on tietenkin
varsin ymmärrettävää, sillä ympäristökasvatus tapahtuu
luonnollisimmin juuri aidoissa ympäristössä, ei pelkästään
luokkahuoneissa. Pian tämän jälkeen perustettiinkin Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, joka toimii alan asiantuntijajärjestönä. Molemmilla mainituilla järjestöillä on samat
kasvatukselliset tavoitteet.
Suomen leirikouluyhdistys on korostanut jäseninään oleville
leirikoulutoimijoille ympäristökasvatuksen merkitystä. Tämä
on tapahtunut sekä materiaalien että koulutuksien muodossa. Periaatteena tulee olla se, että jokainen leirikouluja vastaanottava keskus toimii itse niin hyvin kestävän kehityksen
mallina, kuin mahdollista. Tällainen mallintaminen on jo sinänsä tärkeä impulssi leirikoulussa vierailevalle luokalle.
Opettajille: Tervetuloa lähimpään yhdistyksemme jäsenenä
olevaan leirikoulukeskukseen toteuttamaan ympäristökasvatusta käytännön tasolla!

MILJÖFOSTRAN
PÅ LÄGERSKOLA

M

ed miljöfostran försöker man stöda ett
livslångt lärande som leder till värderingar
som hållbar utveckling står för. Genom
miljöfostran försöker man utveckla elevernas kunskaper och färdigheter så att de
lär sig förstå hur viktig en hållbar utveckling är för hela
jordklotets framtid.
Barn och unga bör fostras till miljömedvetenhet i sin livsföring. Samtidigt stärks deras förhållande till naturen och
därmed skapas förutsättningar för en hållbar utveckling.
Målen för miljöfostran, som godkändes på FNs miljökonferens i Tblisi 1977, är fortfarande användbara:
Att fostra till en tydlig medvetenhet och omsorg om de
ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska faktorernas
beroende av varandra både i stads- och lantmiljöer.
Att göra det möjligt att var och en kan få den kunskap,
de färdigheter, värderingar och attityder som behövs för
att kunna skydda och förbättra miljön. Att skapa nya verksamhetsmod
eller för alla angående miljön.
I läroplanen används huvudsakligen termen ”fostran till
hållbar utveckling”som innehåller begreppets alla dimensioner. Fostran till hållbar utveckling och miljöfostran är
parallella begrepp ty målen är de samma. Ibland uppfattas det dock som om miljöfostran endast innefattas i
den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Detta syns
klart i skolornas miljöprojekt. Jag vill här poängtera att senaste nummer av tidningen Lägerskola behandlade kulturarvsfostran, som också representerar ett område inom
miljöfostran, nämligen kulturmiljöfostran.
Lägerskolföreningen i Finland var den första organisationen som tog i bruk termen miljöfostran. Detta är ganska
förståeligt för miljöfostran lämpar sig bäst ute i naturen,
inte enbart i klassrummen. Ganska snart grundades Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Båda organisationerna har samma mål angående miljöfostran.
Genom utdelning av material och genom skolning har Lägerskolföreningen i Finland poängterat betydelsen av miljöfostran för de lägerskolaktörer som är föreningsmedlemmar. Principen borde vara den att alla lägerskolcenter
fungerar så bra som möjligt enligt målen för hållbar utveckling. Då centret är ett gott exempel på hållbar utveckling kan lägerskolklasserna få betydelsefulla insikter om
vad det hela går ut på.
Till lärarna : Välkomna att förverkliga miljöfostran i praktiken på något av våra medlemscenter.

Juha Kuronen
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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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38. Peräpohjolan Opisto
Kivirannantie 13 - 15
95410 Tornio
Puh. 050 5694396
www.ppopisto.fi
koulutus@ppopisto.fi

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
taiga@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

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

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
34800 Virrat
Puh. 03-485 1927 Fax. 03-485 1925
leirikoulut@marttinen.fi
www.marttinen.fi/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/
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
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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. Ähtäri Zoo Ähtärin eläinpuisto
Karhunkierros 150
63700 Ähtäri
Puh. 030 6215224
info@ahtarizoo.fi
www.ahtarizoo.fi
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37
35
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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

36
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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. Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhantie 15
46910 Anjala
Puh. 020 - 6116201
nuorisokeskusanjala@
ankkapurha.fi
www.nuorisokeskusanjala.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/

37. Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167
15560 Nastola
044-7755313
asiakaspalvelu@pajulahti.com
www.pajulahti.com/ryhmat/leirikoulut/
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Miksi kannattaa tulla
leirikouluun juuri
Ähtäriin?

Ähtäri
Zoo ja sen lähiympäristö erilaisine palveluineen tarjoavat

hyvät mahdollisuudet opetuksellisesti
mielekkään, mutta myös viihdyttävän
ja sujuvan leirikoulun järjestämiseen.
Eläinpuistossa on mahdollisuus kohdata
yli 50 eläinlajia puistomaisissa olosuhteissa. Suomalainen luonto on vahvasti
läsnä. Samalla voi tutustua uhanalaisten lajien suojelutyöhön mm. pandojen,
lumileobardin, vesikon ja metsäpeuran
myötä. Kotieläintila havainnollistaa monipuolisesti mistä ja millä tavoin ruokaa
saadaan ja miten sitä tuotetaan. Kaiken
lähtökohtana on oppilaslähtöisyys: eläinpuistossa kaikkia aisteja aktivoiva ympäristö on omiaan herättelemään oppilaan

omaa kiinnostusta ja tunteita, joiden
pohjalle oppiminen rakentuu. Ähtäri Zoo
tarjoaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuksia
joko täysin opettajan omien suunnitelmien mukaan, tai räätälöidymmin puiston ja
muiden alueen toimijoiden kanssa.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet voivat keskittyä eläimiin ja niihin liittyviin
ilmiöihin, mutta näistä aiheista on mahdollista löytää hyvin monia eri näkökulmia. Luonnonsuojeluun ja luontoarvoihin ja kestävään kehitykseen liittyvät
seikat ovat toiminta-ajatuksemme keskiössä, ja ne nousevat esiin lukuisilla eri
tavoilla puistovierailun aikana. Ympäristö itsessään on hyvin luonnonmukainen,
eläinlajistossa on panostettu meidän ilmastollemme tyypillisiin eläinlajeihin, ja
ympäristöarvot huomioidaan toiminnan
eri osa-alueilla, kuten vaikkapa jätehuollossa”, toteaa Ähtäri Zoon oma eläinlääkäri Heini Niinimäki.
Biologia ja muut luonnontieteet ovat tietenkin itsestään selvä osa puistovierailua,
mutta leirikoulun Ähtäri Zoossa ei tarvitse rajoittua ainoastaan niihin. Leirikoulu
Ähtäri Zoossa antaa ikäryhmästä riippuen hyviä mahdollisuuksia pohtia vaikkapa alueen elinkeinorakennetta ja tutustua erilaisiin yrittäjyyden muotoihin.
”Haluaisin nostaa esille myös sen, että
Ähtärin eläinpuistossa voi leirikoulun
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yhteydessä kehittää nykypäivänä
tärkeää monilukutaitoa: tietoa on
saatavissa eri muodossa ja erilaisista lähteistä, näin vaikkapa pandojen
ympärille on helppo rakentaa myös
erilaisia medialukutaidon oppimiskokonaisuuksia. Erilaisten ryhmätöiden avulla voidaan kehittää edelleen
paitsi tiedonhaku- ja viestintätaitoja,
myös yhteistyötaitoja sekä ilmaisua”
Heini Niinimäki kertoo.
Eläinpuistossa toteutuu toimintaan
perustuva opetus monin eri tavoin.
Puistokierros sinällään on jo toiminnallinen. Eläimiin tutustuminen
kannustaa myös rauhoittumaan ja
havainnoimaan - tarkkailukin on
toimintaa! Lisäksi Ähtäri Zoo järjestää leirikoululaisille ennalta varaten
erilaisia ohjatumpia toimintahetkiä,
lypsämisen alkeista eläinten jätös-

ten tunnistamiseen tai maatilan
kylvötöistä erilaisiin tiedollisiin ja taidollisiin kilpailuihin.
”Huomioittehan, että vaikka
Ähtäri Zoo voi järjestää opastettuja kierroksia ja ohjattua
tekemistä lapsiasiakkaat monin
tavoin huomioiden, tarvitsevat
luokkaretkiryhmät aina mukaansa riittävän määrän aikuisia valvojia, jotta kierros sujuu
kaikille mukavasti ja turvallisesti Puiston kävijäohjeisiin
ja ajankohtaisiin tiedotteisiin
onkin hyvä tutustua etukäteen
sivuillamme www.ahtarizoo.fi”
muistuttaa Heini Niinimäki.
Leirikoulukäynti kannattaa aina
pohjustaa hyvin miettimällä
jo ennen vierailua oppilaiden
kanssa heidän toiveitaan ja tavoitteitaan sekä mielenkiinnon
kohteitaan. Samoin aihepiirin
ympärille tulisi palata vielä
vierailun jälkeenkin mm. työstämällä yhdessä oppilaiden
kanssa heidän leirikoulussa
dokumentoimiaan
materiaaleja oppilaiden portfolioihin.
Näin leirikouluvierailu tarjoaa
pitkäksi aikaa materiaalia opetuksen tueksi. Eri ikäryhmät
löytävät omat suosikkijuttunsa
puistosta, joten toistamalla retki vaikkapa muutaman vuoden
kuluttua saavat oppilaat myös
mahdollisuuden seurata ja havainnoida omaa kehittymistään.
Tarvittavat palvelut ovat kaikki
lähellä, majoitus, ruokailu, kylpylä puiston naapurissa Hotelli
Mesikämmenessä. Matkailualueen ytimessä toimii myös seikkailu- ja kiipeilypuisto Flowpark. Yhteistyössä Ähtäri Zoon
kanssa järjestetty leirikoulu on
opetuksellisten mahdollisuuksien lisäksi mukava elämys.
Lea Lahtinen
Viestintäpäällikkö
+358 30 6215234
lea.lahtinen@ahtarizoo.fi
Snowpanda Resort
Ähtäri Zoo Oy Ähtärin matkailupalvelu
Karhunkierros 150, FI-63700
ÄHTÄRI
+358 44 7310 114
resort@ahtarizoo.fi
www.ahtarizoo.fi
www.hotellimesikammen.fi

Ostossimulaattori innostaa
hidastamaan ilmastonmuutosta

Leirikoulu Metsätähden ympäristökoulussa käytetään
suomalaista SimShop ostossimulaattoria.

Ostossimulaattorissa tehdään ostosvalintoja ja kassalla
kuitteihin tulee eurojen tilalle tuotteiden aiheuttamat
päästöt ja kuluneet luonnonvarat
Moni saattaa hätkähtää kun
ostoskoreja vertailtaessa huomaa
miten suuri merkitys omilla
ostosvalinnoilla voi olla.
Kuitteja vertailemalla ja eri tuotteita
kokeilemalla saa selkeän käsityksen
mitä tuotteita kannattaisi suosia ja
mitä välttää
kun haluaa toimia
ympäristöystävällisesti,
vähentää päästöjä ja hidastaa
ilmastonmuutosta ja myös vähentää
luonnonvarojen kulutusta.

Millainen vaikutus olisi jos koko koulun kaikissa
perheissä tehtäisiin valintoja ympäristön näkökulmasta
tai entä jos päinvastoin?
SimShop on käyttäjän räätälöitävissä ja esimerkiksi
luonnonvarojen tilalla (tai lisäksi) siinä voidaan arvioida
tuotteita esimerkiksi eettisyyden kannalta tai vaikkapa
tuotteiden aiheuttamaa veden kulutusta!
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Mitä mieltä muut ovat ryhmien
valinnoista?
Entä jos valitaankin naudanlihan
tilalle broileria?
Tai miten kasvisburgerin
ympäristövaikutukset eroavat
tavallisesta hampurilaisesta?

ja vähentämään luonnonvarojen
kulutusta.

Vanhan ajan koulupäivä. Opettajatar
ja oppilaat tarkastavat tehtäviä.

Ostosten ympäristövaikutukset näkyvät konkreettisesti
ja kiinnostavalla tavalla.

Leirikoulu Metsätähdessä ovat tuotteet hyllyssä
pakkauksineen ja viivakoodeineen ja niitä valitaan
pienryhmissä ostokoriin. Toiset ryhmät pyrkivät
vähentämään päästöjä ja luonnonvarojen
kulutusta, mutta toisten on määrä olla välittämättä
ympäristöarvoista.

Esimerkiksi päästöjen vaikutusta voidaan SimShopilla
konkretisoida usealla eri tavalla.

Kaksi kiloa kaurahiutaleita kierrätettävässä
paperipussissa tuottaa pakkausjätettä aika
niukasti verrattuna kahteen kiloon kaurahiutaleita
kartonkipakkauksissa joissa on jokaisessa vielä erillisiä
annospusseja.
Nuorten innostus ympäristöasioihin näkyy usein myös
koko perheiden asenteiden ja käytännön valintojen
muuttumisessa.
Ympäristökoulussa katetaan myös kaksi erilaista
syntymäpäiväjuhlapöytää jotka selventävät erityisesti
pakkausten merkitystä.
Pakkauksillakin on suuri merkitys, vaikka sisällön
vaikutus ympäristölle onkin yleensä pakkausta monin
verroin olennaisempi.

SimShop- ohjelmistosta lisätietoja ja pari videotakin
löytyy osoitteesta www.simshop.fi
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Keijo Salenius – narratiivinen kokemus
seikkailukeskuksen syntymisestä tiettömän
taipaleen taakse

O

VALINTANA VASTUULLISUUS RAKKAUSSUHDE
LUONTOÄIDIN KANSSA

ulangan kansallispuisto on suosituimpia matkailukohteita Suomessa. Eikä ihme, kansallismaisemien
rykelmä on pakkautunut pienelle
alalle. Karhunkierroksen polku rytmittää nähtävyyksiä sopivin välimatkoin. Patikka vie
Valtavaaralta Konttaiselle,
Myllykoskelta
Kallioportin kautta Oulangan meanderoivalle
joelle, Oulangan kanjonista Napapiirillä sijaitsevaan Karhunkierroksen Luontokeskukseen.
Vesiputouksia Suomen TOP10 listalta löytyy
useita, Jyrävä ja Kiutaköngäs tunnetuimpia.

valintamme oikea – mutua oli paljon ilmassa.
Tahtotila tehdä erilaista oli riittävän suuri.

Tällaisessa ympäristössä fossiiliset polttoaineet, metelöinti ja roskaaminen eivät tunnu soveliaalta. Kun juhannuksena 2001 kahahdimme veneellä tulevan perusleirimme rantaan, oli
jo päätetty aloittaa rakkaussuhde Luontoäidin
kanssa. Taustamme oli hiihtokeskuksessa ja tekeminen enemmänkin luonnon hyväksikäyttämistä päivittäin. Asiakkaitamme olivat yritykset, miehet ja toisten rahoilla matkailleet.

Myös sauna ja palju lämpiävät hakekontista.
Paljuhan on nykyään pakollinen lihasten rentouttamisvälineenä.

Suunnittelu
Kohderyhmäksi valitsimme itse matkansa
maksavat naiset, perheet sekä nuoret. Seikkailukasvatus otettiin alustaksi, vuodesta 2006
alkaen tärkeimpänä toteutustapana Lapin
Elämysosaamiskeskuksen LEO-menetelmä.
”Merkitsevä kokemus” oli siis tavoitteemme
niin leirillä kuin aktiviteeteilla ja ruualla.
Koska Juumajärven rannalla ei ollut tietä eikä
sähköjä eikä kännykkäkenttää – vain uhanalaisia kasveja, valkoinen hiekkaranta, yli sata
vuotta vanhat polut Myllykoskelle ja Paanajärvelle – suunnittelu lähti todella puhtaalta
pöydältä.
Lähdimme rohkeasti tekemään perinteeseen
kiinnitettyä leiriä, jonka jalanjälki olisi positiivinen. Hyppäsimme kaksi sukupolvea taaksepäin kaikessa mahdollisessa. Matkailussa
hiilijalanjälki (climate change) ei ollut vuonna
2001 merkittävä päätöksenteon pohja – silti
nämäkin heikot signaalit voi ottaa huomioon.
Tutkimme monta monituista kohdetta Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa löytääksemme
oikean tavan edetä. Emmekä tienneet, oliko
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Tekniikan valinta on iso ratkaisu, koska näiden
kanssa tulee elää rakennuksen elinkaaren ajan.
Lämmitys hakekontilla olikin luonnollinen valinta. Energiajae on lähistöltä ja hukkaan menevästä puuaineksesta tehty. Lattialämmitys
valittiin myös mukavuuden takia: mikä hienompaa kuin lomalla ollessaan heitellä märät
vaatteet lattialle illalla ja nostaa ne päälle aamulla kuivina ja keveinä.

Digital detoxing tuli luonnostaan. Kännykkäkenttä vahvistui syksyllä 2006 niin paljon, että
sähköpostit sai avattua. Asiakkaille annoimme
käyttöön wifin 3 vuotta sitten ja sekin toimii
vain ruokasalissa. Asiakkaiden vaatimus sosiaalisen median käyttöön kasvoi niin suureksi,
että yksi modeemi piti laittaa vapaasti käytettäväksi. Huoneisiin asti kenttä ei yllä.
Ulkovalot eivät tulleet kysymykseen koska revontulet täytyy nähdä. Ratkaisuksi löydettiin
alaspäin suunnatut 0,5W tehoiset led-valot,
jotta portaissa kulkeminen olisi turvallista.
Mitään äänentoistolaitteita ei tietenkään hankittu kuten ei televisioita, radioita, minibareja,
sanomalehtiä tai aikakauslehtiä. Mottomme
”Kaukana kavala maailma” mukaisesti koko
negatiivinen maailma jätettiin linnunpesämme
ulkopuolelle.

Rakentaminen
Terveellinen, hengittävä rakennus. Hirttä 4 kilometriä, jokainen puu yksittäin valittuna Posion Yhteismetsästä, paikallaan rakennettuna,
käsittelemättömänä luonnon muokkaamaksi
jätetty. Puuta, betonia, alumiinia ja lasia. Ei
muovia, ei haitallisia kemikaaleja.
Keittiöön panostimme paljon. Ruoka on tärkeä
osa meitä. Hyvä ja maukas ruoka on tehty paikallisista raaka-aineista paikan päällä. Maku
tulee tuntien mittaisesta valmistusajasta.

Kauneus on elämässämme tärkeää, ilman
taidetta emme voi elää. Luonto on taidetta
ja täynnä kauneutta. Siksi panostimme koristeelliseen puun käyttöön. Nilapuupinnat
toivat elämäämme iloa.

Aktiviteetit
Moottorikelkat ja mönkijät jäivät entiseen
elämään. Samalla jäivät kilpaileminen, äijämäisyys ja uhoaminen. Tilalle tulivat seikkailu ja oman itsensä voittaminen. Vaihdos
oli yllättävän vaikea, oppaille muutos oli tosi
iso. Aiemmin kontaktia asiakkaaseen ei juuri
ollut – nyt pitikin löytyä kykyä olla sosiaalinen ja saada porukka nauramaan.
Hiljaisuudessa suoritettavat lajit soveltuvat
kansallispuistoon. Koskenlaskussa käytettävät 2- tahti perämoottorit vaihdoimme sähköperämoottoreihin ja kuulimme olevamme
ainut koko maailmassa.
Soft adventure on seikkailulajiemme yhteinen nimittäjä. YK aloitti vuonna 2009 näiden
tilastoinnin, sitä ennenkin oli pehmolajeja
mutta määrää tai määrän muutosta ei tiedetty.
Nykyään soft adventure on nopeimmin kasvavia matkailuosioita. Lumikengät, kanootit,
kiipeily, selviytymistaidot, koskenlasku, …
meilläkin voi harrastaa monenlaista vaikka ei
ole merta eikä vuorta lähimaillakaan. Ja harrastaminen aina pienryhmissä.
Kestävän kehityksen motto on ”Älä osta”.
Siksi annamme leirimme asiakkaille talvivarustesetin, jolla he selviävät -38 asteen pakkasessa. Useimmat ulkomaiset asiakkaamme
eivät toiste käy näin kylmässä eikä heidän
ole järkevää ostaa varusteita lyhyttä käyntiä
varten. Etenkään lasten ja nuorten, jotka kasvavat puolen vuoden päästä ulos vaatteistaan.

Ylläpito
Jokapäiväinen tekeminen (destination management) ratkaisee hiilijalanjäljen määrän. Sekajätteen raju vähentäminen - ostamalla oikein, lajittelemalla ja kierrättämällä mahdollisimman paljon - on tärkeää kaikille meille,

etenkin suurille toimijoille koska vaikutuskin
on suuri. Veden säästäminen ei meillä ole
tarpeen koska olemme Kitkajoen vaikutusalueella. Kitkajärvi on Euroopan suurin lähde ja alueella sadanta paljon suurempi kuin
haihtuminen. Silti veden sotkeminen ei tule
kuulonkaan.
Kemikaalien välttäminen kokonaan tai sitten
luonnonaineista tehtyjen kemikaalien vähäinen käyttö ovat mahdollisia meille kaikille.
Fossiilisesta energiasta luopuminen onnistuu
myös lukuun ottamatta ajoneuvoja, joihin ei
löydy vaihtoehtoista polttoainetta arktisen
alueen sekä pitkien etäisyyksien kohteissa.
Sähkön voi ostaa Eko-Sähkönä, jolloin se on
tuotettu uusioenergiana.

Oppiminen
Luonto on erinomainen koulu. Havainnoitavaa löytyy koko ajan. Luonto-osaaminen kasvaa oppaan mukana, kun retkellä voivat olla
orkideat tai kanalinnut tutkimuksen kohteena. Tracking eli jäljestäminen on viimeistä
huutoa maailmalla. Opit, mikä eläin on jättänyt jälkensä, mitä tehdessään, milloin ja etenkin miksi ihmeessä juuri tässä kohtaa.
Oppaamme jakavat luonto- ja perinnetietoa
niin perusleirissä kuin muissakin leireissämme (tätä nykyä Savottakämppä, entinen
metsästysleiri Huotinniemi ja Karhunkierros
Luontokeskus). Leirien erilaisuus on rikkaus.

Kulttuuria ja paikallisuutta tuomme vahvasti
esille kaikissa näissä, jokaisessa eri näkökulmasta.
Basecamp on moderni tukikohta Myllykosken
lähellä. Leirielämä on helppoa ja omatoimisuuden tarve vähäistä. Vuonna 1956 perustetun
Oulangan kansallispuistoon liitettiin Kitkanniemi vuonna 1989. Basesta pääset helpoiten
tuolle lajirikkaalle alueelle, jossa nähtävyydet
eivät lopu.
Tukkilaiskulttuuri Savottakämpällä on täynnä
elämää ajalta, jolloin elintaso oli toisenlainen,
elinolosuhteet todella vaativat ja päivittäinen
tekeminen aina luonnossa. Rakennus ja esineet
vuosikymmenten takaa kertovat tarinoita sen
ajan nuorten elämästä – mentiinhän savotoille tosi nuorena, monesti jo 13-vuotiaina. Savottahommia voi opetella vaikkapa tekemällä
polttopuita – näillä sauna saadaan lämpimäksi. Kerrossängyt mahdollistavat 32 majoittujaa. Savotta sijaitsee Uopaja-purolla. Kulku
Oulankajoelle tapahtuu drumliinien poikki,
jääkauden jättämä muodostelma yhdistyy
meanderointilampiin ja kokonaisuuden nimi
on Uopaja. Metson soidinpaikka on vanhassa
kuusikossa. Kanahaukka on voinut syödä teeren täällä.
Huotinniemen hirvenmetsästysmajalla omatoimisuutta tarvitaan paljon, kun leiri on ilman
sähköjä ja juoksevaa vettä. Ampuminen on
vaihtunut valokuvaukseen. Lisäarvona on Ve-

näjän rajan mystiikka sekä upea Oulankajoki.
Paanajärven kansallispuistoon on muuutama
kivenheittoa. Siskonpetipaikkoja sisältä löytyy yli 20, saliin syömään kerralla yli 30.
Karhunkierros Luontokeskus on Oulangan
kansallispuiston pohjoisosan tukikohta. Sallan puolen laajat aapasuot liitettiin 1982 Oulangan kansallispuistoon. Luontokeskuksessa
voimme tutustua suonäyttelyyn.
Vapaaehtoistoiminta kansallispuistossa
Kansallispuistot rakentuvat julkisin varoin
tapahtuvaan ylläpitoon. Käynti suomalaisessa kansallispuistossa on ilmaista. Jotta puistot ja luonto yleensä pysyy luonnollisena,
roskaamista ei tule sallia eikä muutenkaan
luonnonrauhan rikkominen. Lisäksi Metsähallituksen yhteistyökumppaneille on määritelty laatukriteerit.
Jotta voimme tehdä enemmän ja auttaa lisäksi puiston henkilökuntaa, olemme vuodesta
2009 entisöineet Kärpäskelhän perinneniittyä
Kitkajoen varrella. Niitty oli ollut kyläläisten käytössä vuoteen 1955 asti. Heinää oli
niitetty lehmille ja lampaille. Isojaon vahvistuttua käyttö loppui ja metsittyminen on
vallannut rantaniityt. Perinnemaiseman avaaminen kansallispuistoon tuo perhoset ja muut
hyönteiset iloksemme. Kulttuuri täydentää
ihmeellistä luontoa. Yli 20 eri kansallisuutta
ja satoja vapaaehtoisia on toteuttanut itseään
niityllä oppaidemme johdolla.

Kansainvälinen huomiointi
Koska liikevaihdostamme kertyy yli 90 prosenttia ulkomaalaisilta, on
luonnollista olla mukana myös kansainvälisessä auditoinnissa. Ulkomaiset
auditoinnit ohjaavat toimintaa kestävän kehityksen ja vastuullisen
toiminnan aitoon suorittamiseen. Lisäksi uskottavuus nousee huomattavasti.
Ensimmäinen auditointimme oli syksyllä 2005.
Vuonna 2011 Basecamp Oulanka sai VESTAS palkinnoin Europan johtavana
vastuullisen toiminnan matkailukohteena. Vuonna 2014 saimme TripAdvisorin
GreenLeaders-ohjelmassa GOLD statuksen ja olemme ainut näin korkealle
arvostettu napapiirin tasolla sijaitseva kohde. Vuonna 2016 pääsimme The
Long Run säätiön jäseneksi. The Long Run on maailman suurin yksityinen
luonnonsuojeluorganisaatio.
Leirikoulu-kohteena olemme olleet Abingdon Schoolille. Oxfordissa
sijaitseva perinteikäs koulu järjestää leirejä vastuullisen toiminnan kohteissa,
joissa paikallisuus, perinne sekä luontoarvot on tuotu vahvasti esille.

Kotiin viemistä
Tavoitteemme on meidän kaikkien asenteiden muuttaminen. Kunnioitus
Luontoäitiä kohtaan kasvaa luonnossa oppimisella ja esimerkkejä
havainnoiden. Kunnioituksen kautta muodostuu vastuullisen toiminnan
luonnollinen toteuttaminen meidän jokapäiväisessä elämässämme. Voimme
ottaa parhaat palat mukaamme vuosikymmenten takaisesta elämästä ja
toteuttaa kotona, koulussa sekä pihoilla luonnon mukaista elämää.
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Gemensamma upplevelser i naturen
stärker klassandan
Naturskolan Uttern har erbjudit naturskolverksamhet till barn och fortbildning till pedagoger i utomhuspedgogik och miljöfostran sedan 1986. I dag är vi en mobil naturskola med verksamhet i västra Nyland
och huvudstadsregionen. Personalen består av två fast anställda naturskollärare. Vi erbjuder naturskoldagar, program för naturskolklasser samt lägerskolor. Lägerskolprogrammen är uppbyggda på läroplansgrunderna, och sker nästan utan undantag utomhus.

Rätt start är viktig
Våra lägerskolpaket börjar alltid
med en hel dags inledning. Vi har
upplevt att det är väldigt viktigt att
gruppen har mycket tid att bekanta
sig med naturskolläraren och med
varandra, samt med lägergården
och naturen omkring den. Detta
gör vi genom lekar, samarbetsövningar, geocaching och tankestig
med efterföljande diskussioner.
Under dagen bryts isen, nya sidor hos klasskompisarna kommer
fram, och alla får möjlighet att
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få reflektera över sin egen roll i
gruppen. Lika viktigt och roligt
är det att för oss naturskollärare
att få tid att lära känna eleverna
och umgås med dem i mindre
grupper. Under den sista lägerskoldagen knyts lägerskolan alltid ihop genom avslutningslekar.
Gruppen delas in i lag och spelar
fartfyllda spel i skogen, där det
gäller att både samarbeta och tänka strategiskt för att hitta skatten
och vinna äran.

Flera olika dagsprogram
att välja mellan
För de övriga lägerskoldagarna
väljer gruppen tema på förhand,
ett tema per hellång lägerskoldag. Ett av våra populäraste teman
hittills har varit Ut i vildmarken,
och ofta har paddlingsturen med
paddlingsinstruktör varit dagens
höjdpunkt. Dessutom lär man sig
andra viktiga färdigheter som är
nyttiga att kunna då man rör sig i

naturen, som att göra upp eld på
ett säkert sätt och att orientera sig
i terrängen. Efter denna långa dag
utomhus med fysiskt program har
eleverna ofta sovit särdeles gott,
glada och stolta över att ha lärt sig
helt nya färdigheter. Vill man leva
vildmarksliv hela dygnet, kan vi
skräddarsy en Äventyrsvandring
för klassen. Ett annat mycket
populärt tema har varit Energin
på jorden. Då ger vi oss in på en
enorm helhet som ibland upplevs
svårbegriplig. Men vi tar oss an
frågan på ett praktiskt sätt -vad är
energi, var hittar man den och vart
tar den vägen? Vi spelar spel och
gör tekniska experiment där kreativitet, samarbete och händighet
förenas.
Om man däremot vill ut på havet
och är nyfiken på allt som lever där
ska man välja temat Upplev skärgården. Då får eleverna märka hur
människor, djur och växter både
under och ovan vattenytan, genom tiderna har levt i och anpassat
sig till den unika skärgårdsmiljön. Beroende på vilken lägergård
klassen är inkvarterad på, åker
vi till Ekenäs nationalpark och
Ekenäs naturum eller Älgsjölandets naturskydds- och rekreationsområde. Varifrån kommer maten
är det givna temat då man önskar
besöka en riktig lantgård och lära
sig mer om gårdens djur. Vi åker
till Rejböle gård och umgås med
husdjuren och får bekanta sig med
matens väg från gården till matbordet. På lägergården provar vi
på traditionellt hantverk som att
karda, spinna och tova med fårull.
Då temat är Livet i skogen inspireras vi av gamla sägner om skogen.
Vi undersöker växt- och djurlivet i
i närheten av lägergården och gör
skogsbruksuppgifter tillsammans
med en skogsexpert.

Vacker miljö och god mat
Lägerskolorna arrangeras så att
skolklassen tillsammans med
läraren och de andra vuxna inkvarteras på en västnyländsk lägergård. Rövass lägergård ligger
ute på Barösund, mitt i ett vackert
kulturlandskap med enorma knotiga träd, skog, åkrar och havet
intill. För att ta sig fram åker man
landsvägsfärja, och trots att den
endast räcker 5 minuter bidrar
den till känslan av att ett äventyr
börjar. Rosvik lägergård ligger
alldeles vid Pojovikens strand,
nära Ekenäs centrum men ändå
alldeles i sitt eget lugn. Där finns
en härlig sandstrand och djupa
skogar. Båda gårdar serverar god
och hemlagad mat. Vid dessa två
gårdar erbjuder vi lägerskolpaket
med övernattning, mat samt lägerskolprogram. Dessutom kan
vi ordna dagsprogram på andra
lägergårdar.

Naturskolläraren
blickar tillbaka
Själv är jag inne på mitt andra år
som naturskollärare. Redan nu har
många fina stunder från lägerskolorna etsats in i mitt minne. Jag
har sett många elever som hamnat

lite utanför sin bekvämlighetszon,
klarat det fint och vuxit som människor. Jag minns eleven som efter
ett långt experimenterande med
hur rotorbladen ska se ut, äntligen
lyckas alstra el med sitt självbyggda lilla vindkraftverk. Eleven som
först tvärvägrade paddling, men
sedan övervann sin rädsla för kallt
vatten och gungande kajaker och
upptäckte att det var riktigt skoj!
De där lite okoncentrerade eleverna som man först kanske inte ville ha nära öppen eld, men sedan
plötsligt skärpte sig totalt under
övningarna i eldsäkerhet. De där
klasserna som verkade lite vilsna
och inte så samstämmiga då de
anlände till lägerskolan, och som
åkte iväg som en sammansvetsad
grupp med gemensamma minnen
och mysiga naturupplevelser i bagaget. Låter detta som någonting
för er klass?

Julia Scheinin
Naturskollärare Luontokouluopettaja
Naturskolan Uttern
Natur och Miljö rf.
Tel. 045-880 4480
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Pohjoismainen leirikoulutapaaminen
Pohjoismaisen leirikouluneuvoston kesäseminaari pidettiin Langelandin saarella Tanskassa heinäkuun viimeisellä viikolla. Suomesta seminaariin osallistui
nelihenkinen delegaatio. Ensi vuonna on Suomen vuoro jälleen toimia kesäseminaarin isäntänä. Seminaari pidetään Suomenlinnassa heinäkuun viimeisellä
viikolla. Tällä sivulla muutamia kuvia tämän kesän tapahtumasta.

Langelandissa oli kylmän sodan aikana USA:n tukema vahva puolustusjärjestelmä. Suhteiden parannuttua sinne muodostettiin laaja sotamuseo ”Langelandsfort”. Kuvassa piikkilankaesteen takana oikealta
Suomen leirikouluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Kuronen, nuorisotyönjohtaja Elina Kokko ja varapuheenjohtaja Benita Björkell. Kuvan
otti pohjoismaisten asioiden sihteeri Tuija Laitinen.

Tanskalaiset isäntämme kiinnittämässä Pohjoismaisen leirikouluneuvoston
(NLR) lippua kurssikeskuksen parvekkeella. Toinen oikealta on Tanskan leirikouluyhdistyksen puheenjohtaja Marianne Just.

Nordiskt lägerskolmöte
Nordiska Lägerskolrådets ( NLR ) sommarseminarium hölls i år i slutet av juli på
Langeland i Danmark.Fyra finländare deltog. Nästa sommar står Finland värd för
sommarseminariet. Det hålls på Sveaborg under sista veckan i juli.
Här är några bilder från sommarens seminarium

Langeland on pohjois-eteläsuunnassa kulkeva kapea saari, jota
muuttolinnut käyttävät johtolinjanaan keväisin ja syksyisin. Tämän vuoksi saarella rengastetaan tuhansia lintuja vuosittain. Kuvassa seminaarin osanottajia määrittämässä kirjallisuuden avulla
rengastettavan lintulajin.

Langelandin ranta on pääosin karkeaa hiekkaa ja soraa. Heinäkuun
lopussa vesi oli varsin lämmintä, joten osanottajat kiiruhtavat tässä
etsimään sopivaa uimapaikkaa. Helteisen päivän päätteeksi se tulisi
olemaan virkistävä kokemus.
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