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Luonto-Liiton leirit ovat olleet eräs suurimmista elämääni vai-
kuttaneista asioista. Vaikka en itse ehtinyt lapsena leiriläisenä 
ollakaan, niin ensikosketukseni luontoleirielämään �6-kesäisenä 
keltanokkaisena ohjaajana vei täysin mennessään. Hienot leiri-
paikat ja luontoelämykset, vuotavat teltat ja kaatosateet, punkit 
ja auringonlaskut sekä huikean hauskat työkaverit ja mainiot 
leiriläiset tulivat vuosien varrella tutuiksi ja rakkaiksi. Nämä 
ainekset kuuluvat yhä luontoleirielämään. Jo leiritohinoista si-
vummalla on ollut ilo seurata, kuinka perinteikäs leiritoiminta on 
kehittynyt ja löytänyt uusia toteutuksen tapoja vuosien varrella. 
Leirien päätarkoitus ei kuitenkaan ole muuttunut. Itse asiassa 
luontoliittolaiset arvot, jotka myös leiritoimintaa ovat ohjanneet, 
näkyvät nykyisin tavalla tai toisella myös monessa muussakin 
yhteiskuntamme toiminnassa, kuten koulujen ja päiväkotien 
arkikäytännöissä, perusopetussuunnitelmassa sekä monen kau-
pungin ja kunnan strategiassa. Lisäksi viime vuosina on myös 
tutkittu ja alettu ymmärtää luonnon merkitystä hyvinvointiimme.  
Luonto-Liitto on ollut edelläkävijä lasten ja nuorten luontoharras-
tus- ja ympäristökasvatustoiminnassa.  Leirit ovat olleet monelle 
leiriläiselle ja työntekijälle merkittäviä elämänkokemuksia luoden 
uusia ystävyyssuhteita, opettaen uutta ja vaikuttaen monilla aina 
ammatinvalintaan asti. Ja auttamalla meitä huomaamaan, että 
luonto on tässä ja nyt ja että haluamme pitää siitä hyvää huolta.

Tämä uusi leirikansio auttaa hyvien luontoleirien järjestämisessä 
ja karikoiden välttämisessä. Kiitokset Lekatiimille hienon ja ar-
vokkaan kansion kokoamisesta ja päivittämisestä! 

Ikimuistoisia hetkiä leireillä!
�9.5.�0�5

Katja ”Huli” Lembidakis 
(leirityöläinen  �990-�998, 
Lekan �. painoksen toimittaja 
viime vuosituhannelta)

SaateSanat Lekaan
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1. MikSi LuontokokeMukSet  
   ovat tärkeitä?

Luonto-Liiton tavoitteena on edistää 
kestävää ja luonnon itseisarvon 
tunnustavaa elämäntapaa. Luontorak-
kaus ja ympäristövastuullisuus eivät 
kuitenkaan synny itsestään, vaan 
niiden kehittyminen tarvitsee tuek-
seen omakohtaisia luontokokemuksia. 
Lapsena syntyvä hyvä luontosuhde 
on pohja myöhemmälle luontoa kun-
nioittavalle elämäntavalle.

Luontoleiri on erinomainen väline lasten 
luontosuhteen kehittymisen kannalta. 
Leirillä lapset pääsevät itse havaitse-
maan, kokemaan ja ymmärtämään 
luonnon moninaisuuden ja sen merki-
tyksen meille kaikille. 

Luonnon MerkityS LapSeLLe

Nykyinen lasten kasvuympäristö on 
täynnä keinotekoisia virikkeitä, digi-
taalisia ärsykkeitä ja erilaisia sisäisiä 
ja ulkoisia paineita. Luontoleirillä lapsi 
pääsee hetkeksi irti ihmisen luomasta 
rakennetusta todellisuudesta ja saa 
mahdollisuuden havainnoida ympäröi-

vän maailman suurenmoisuutta omassa 
tahdissaan, vailla ylimääräisiä odotuk-
sia tai jatkuvia onnistumisen paineita. 
 Luontoleirit voivat tarjota lapselle 
valtavan määrän kokemuksia, jotka voi-
vat muokata hänen maailmankuvaansa 
pitkälle aikuisuuteen asti. Luontoleirin 
tarjoamat luontokokemukset voivat olla 
niin iloisia kuin ikäviäkin, mustikoiden 
poimimisesta märkiin kumisaappaisiin, 
mutta ne avartavat yhtä kaikki lapsen 
kokemusmaailmaa ja tietoisuutta ym-
päröivästä todellisuudesta.
 Ihmettely on lapsille luontaista. 
Parhaimmillaan luonto voi herättää 
lapsessa ihastuksen ja ihmetyksen 
tunteita, joille mikään ihmisen luoma 
ei voi vetää vertoja. Luontokokemuk-
set rakentavat ja voimistavat lapsen 
luontosuhdetta. Uskomme, että luon-
toleirillä koetut asiat vaikuttavat lapsen 
valintoihin ja kiinnostuksenkohteisiin 
myös myöhemmässä elämässä. Luon-
toleirien tarkoitus onkin, että lapsi 
omien havaintojen, kokemusten ja 
elämysten kautta ymmärtäisi luonnon 
merkityksen. 
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”Bengtsårin luonto yllättää kerta toisensa jälkeen. Ehkä 
mieleenpainuvin kohtaaminen tapahtui ensimmäisillä leireil-
läni, kun kesken iltapalaverin pensaikosta ryntäsi yhtäkkiä 
rytinän saattelemana kauris. Se pinkoi leiripaikan lävitse 
nukkuvan telttakylän vierestä ja katosi hämärään, ennen kuin 
kukaan ohjaajista ehti liikahtaakaan istumapaikoiltaan nuoti-
on äärestä.”

Matias K.
Bengtsårissa vuonna nakki

SoSiaaLiSen kaSvun paikka

Monelle lapselle luontoleiri on ryöppy 
ekoja kertoja: eka kerta poissa van-
hempien luota, eka kerta sienimetsäs-
sä, eka kerta, kun joutuu tiskaamaan 
käsin, eka kerta, kun pääsee hyppää-
mään kalliolta uimaan. Luontoleirillä 
lapsi saa mahdollisuuden harjoitella 
vastuun ottamista itsestään, tavarois-
taan ja kavereistaan. Lapsi oppii luot-
tamaan omiin taitoihinsa ja toimimaan 
erilaisissa tilanteissa ja porukoissa. 
 Leiri on hyvin sosiaalinen ympäris-
tö, jossa leiriläiset kommunikoivat sekä 
muiden leiriläisten että ohjaajien kans-
sa, solmivat kaveruussuhteita, ratkaise-
vat riitoja (ohjaajan johdolla, tietysti) ja 
oppivat muitakin, ehkä arkitodellisuu-
desta poikkeavia toimintapoja. Leirillä 
lapset näkevät erilaisia aikuisen malleja 
leiriohjaajien muodossa: jännästi pu-
keutuneita hippejä, toiminnan naisia 
ja pitkätukkaisia miehiä, hassuttelevia 
aikuisia ja tutkijatyyppejä.
 Lapset pääsevät myös tekemään 
leiriarkeen kuuluvia askareita yhdessä 

ohjaajien kanssa, mikä voi olla monelle 
uusi juttu. Luontoleirillä lapsi voi oppia, 
että ihmiset ikään, kokoon tai luonteen-
piirteisiin katsomatta ovat tasaveroisia 
ja yhtä arvokkaita.

Luonto vaikuttaa ihMiSen 
hyvinvointiin

Luontosuhteen ja sosiaalisten taitojen 
kehittymisen lisäksi luonnosta voi 
saada monenlaisia terveyshyötyjä, niin 
fyysisiä kuin psyykkisiäkin. Japanilai-
sessa tutkimuksessa on todettu met-
sässä oleskelun muun muassa laskevan 
sterssihormonien määrää veressä sekä 
alentavan verenpainetta ja sydämen 
lyöntitiheyttä. Luontokokemusten 
todettiin myös vahvistavan immuu-
nijärjestelmää, jonka hyvinvoinnilla 
on yhteys tartuntatautien ja muiden 
sairauksien vähenemiseen. Luontokoke-
mukset elvyttävät nopeasti stressistä. 
Luonnossa oleminen ja luonnon näke-
minen vaikuttavat myönteisesti myös 
stressaantumattomiin henkilöihin.
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 Yksittäinen luontoleiri ei voi 
muuttaa lasta Teräsmieheksi, poistaa 
tarkkaavuushäiriöitä tai tehdä soh-
vaperunasta himoliikkujaa. Leiri voi 
kuitenkin antaa lapselle kokemuksen 
luonnon hyvää tekevästä vaikutuksesta 
– ja ehkä rohkaista lasta hakeutumaan 
luontoon myös leirin jälkeen. Myös 
leiriläisen vanhemmille voi sopivassa 
tilanteessa mainita luonnon terveys-
hyödyistä, sillä heillä on suurin valta 
vaikuttaa luontokokemuksiin lasten 
normaalissa arjessa. 

Lukuvinkkejä

Korpela, Kalevi (�00�). ”Luontoym-
päristöt ja hyvinvointi”. Psykologia 
5/�00�.

Salonen, Kirsi (�0�0). Mielen luonto. 
Eko- ja ympäristöpsykologian näkökul-
ma. Green Spot.

 Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on 
osoitettu, että luonnonalueiden näkemi-
nen parantaa ihmisten testein mitatta-
vaa keskittymiskykyä. Keskittymiskyky 
puolestaan vaikuttaa elämänhallintaan 
eli kykyyn tehdä tärkeitä valintoja ja 
päätöksiä elämän arjessa – jopa tapaan 
ratkaista ristiriitatilanteita. Tutkimuksis-
sa on havaittu, että tarkkaavuushäiri-
ödiagnoosin (ADD tai ADHD) saaneiden 
lasten oireet lieventyvät, kun he leik-
kivät luonnossa. Lasten keskittyminen 
jokapäiväisiin askareisiin helpottuu, ja 
ohjeiden seuraaminen sekä tehtävien 
tekeminen loppuun sujuvat paremmin.
 Luontoympäristössä vietetty aika 
parantaa terveydentilaa välillisesti 
mahdollistamalla melkein huomaamatta 
liikkumisen. Muista leiriohjelman suun-
nittelussa reippaat juoksuleikit ja hipat! 
Jo pelkästään epätasaisessa maastossa 
käveleminen on hyvää liikuntaa, joka 
kehittää tasapainoaistia ja motoriikkaa. 
Myös ne lapset, joita koululiikunnan 
kilpailullisuus ei innosta, saavat luon-
nossa leikkimisestä, juoksemisesta ja 
kiipeilemisestä vapaan liikunnan iloa.
 Luonnossa liikkuminen antaa 
mielihyvää ja esteettisiä elämyksiä. 
Mieliala kohenee ja negatiiviset tunteet 
lievittyvät luonnonmaisemaa katselles-
sa ja luonnossa liikkuessa. Tutkimuk-
sissa on löydetty jopa viitteitä siitä, 
että ahdistus ja masennus helpottavat 
luontokokemusten aikana (K. Korpela 
�00�). Niin myönteiset kuin kielteiset-
kin tunteet tarttuvat ihmisestä toiseen. 
Tämä on ihmisten välisen syvemmän 
vuorovaikutuksen keskeinen mekanis-
mi. Kun luonto virkistää, rentouttaa ja 
lievittää stressiä, ihmisten kohtaaminen 
ja vuorovaikutus on sävyltään myön-
teisempää. Näin luontokokemukset 
tukevat myös sosiaalisten suhteiden 
hyvinvointia.

MuiSteLe hyviä 
LuontokokeMukSiaSi

Millaisia mukavia luontokoke-
muksia sinulla oli    
lapsena?

Millainen ympäristö oli?

Olitko yksin vai yhdessä mui-
den kanssa?

Millaisia luontokokemuksia 
haluaisit ohjaajana välittää ja 
mahdollistaa toisille?

•

•

•

•
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Leirin järjestämiseen tarvitaan koko 
joukko ihmisiä, jotka huolehtivat eri 
asioista. Leiritiimin kokoonpanon voi 
sopia leirikohtaisesti, mutta perintei-
sesti leireillä on esiintynyt seuraavia 
rooleja: 

Leirinjohtaja

Leirillä on johtaja tai johtajapari, joka 
hoitaa johtajan tehtävät yhdessä. 
Johtaja ei ole diktaattori, joka määrää, 
mitä tehdään, vaan ohjaajaporukan ve-
täjä, joka luotsaa tiimiä. Hyvä leirinjoh-
taja kuuntelee kaikkia alaisiaan ja hit-
saa porukasta toimivan kokonaisuuden.
 Leiriläisten näkökulmasta leirillä 
ei oikeastaan tulisi olla juurikaan eroa 
sillä, kuka on johtaja ja kuka ohjaaja. 
Johtajan tehtäviin kuuluvat ohjaajien 
valinta, yhteydenpito mahdollisiin mui-
hin työntekijöihin, leirien suunnittelu-
kokousten järjestäminen ja leirikirjeen 
kirjoittaminen. Johtajalla on päävastuu 
leirin turvallisuudesta, ympäristökas-
vatustavoitteiden toteutumisesta ja 
aikataulussa pysymisestä.

 Lisäksi johtajan tulee kirjoittaa 
leirin jälkeen leiriraportti ja työtodistuk-
set. Leirinjohtaja on myös yhteyshenki-
lö leirin toimijoiden ja piirin hallituksen 
tai leirikoordinaattorin välilä. Leirinjoh-
tajien tulee vastuukysymysten takia 
olla täysi-ikäisiä.

Leiriohjaaja

Ohjaajia on Luonto-Liiton leireillä aina 
yksi jokaista alkavaa viittä lasta koh-
den, eli tavallisesti noin �–6. Ohjaajien 
tehtävänä on leirin ohjelman suunnitte-
lu ja toteutus sekä leiriläisten viihtyvyy-
destä ja turvallisuudesta vastaaminen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa ennen 
leiriä ideoimista suunnittelukokouksissa 
ja leirin aikana ohjelman vetämistä.
 Ohjaajien tehtäviin kuuluu usein 
telttakummius eli erityisesti muutamis-
ta leiriläisistä huolehtiminen. Ohjaajat 
toimivat johtajien alaisuudessa, ja 
ohjaajaporukka voi yleensä suunni-
tella leiristä paljolti omien ideoidensa 
mukaisen. 
 Ohjaajille maksetaan työstä 
palkkio. Ohjaajien tulee olla vähintään 

2. LeirinjärjeStäjien    
   rooLit
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�5-vuotiaita. Täysi-ikäisillä ohjaajilla 
on joitakin tehtäviä, joita alaikäisillä 
ei vastuusyistä voi olla, esimerkiksi 
uimavalvonta. Muuten eri-ikäisten 
ohjaajien toimenkuvat ovat keskenään 
samanlaisia. 

apuohjaaja

Appari eli apuohjaaja on leirillä harjoit-
telemassa ohjaajana toimimista. Hän 
toimii ohjaajien ja johtajien alaisuudes-
sa. Periaatteessa apuohjaajan työ on 
paljolti samanlaista kuin ohjaajankin; 
apuohjaaja osallistuu leirin suunnitte-
luun ja toteutukseen muiden leirityön-
tekijöiden kanssa.
 Usein apuohjaajalla on vähemmän 
vastuualueita ja töitä kuin varsinaisilla 
ohjaajilla. Apuohjaajia ei lasketa mu-
kaan leirin ”miehitykseen” (varsinaisia 
ohjaajia tulee olla yksi viittä leiriläistä 
kohden ja apuohjaajaa ei lasketa tähän 
lukumäärään). Apuohjaajia on leirillä 
yleensä �–�, joskus ei yhtään. 
 Apuohjaaja on tavallisesti noin ��-
vuotias nuori. Apuohjaajalle ei makseta 
palkkiota.

kokki

Kokki on leirillä se henkilö, joka huo-
lehtii ruokien hankkimisesta ja ruoan-
laitosta. Yleensä leireillä on oma kokki, 
mutta joskus ruoka hankitaan isoista 
yhteiskeittiöistä, jolloin leirillä ei ole 
omaa kokkia.
 Kokki kuuluu leiritiimiin yhtä lailla 
kuin muutkin työntekijät, ja hänen-
kin mielipiteitään ja toiveitaan pitää 
kuunnella. Kokin auttaminen ja kiittä-
minen kuuluu jokaisen leirityöntekijän 
velvollisuuksiin.

apukokki

Apukokki on kokin apulainen, joka 
puuhastelee keittiössä. Myös apukokki 
on leiritiimin tasaveroinen jäsen. Kaikil-
la leireillä ei ole apukokkia, joten joskus 
ohjaajat pääsevät hoitamaan apukokin 
töitä.

henkiLökohtainen avuStaja

Joskus leiriläisille katsotaan tarpeel-
liseksi hankkia henkilökohtainen 
avustaja esimerkiksi ujouden tai ter-
veydellisen syyn perusteella. Avustaja 
on leiritiimissä lisäjäsen. Avustajan 
tehtävä voi vaihdella hyvinkin paljon 
leiriläisestä ja hänen tarpeistaan riippu-
en.  
 Avustaja voi olla muuten saman-
lainen ohjaaja kuin muutkin ohjaajat, 
mutta hän huolehtii erityisapua tar-
vitsevasta leiriläisestä aina kun tämä 
tarvitsee apua. Avustaja voi olla leiriläi-
sen apuna ja tukena myös tiiviisti koko 
leirin ajan.
 Avustajan tarpeesta ja toimenku-
vasta päätetään aina tapauskohtaisesti. 
Henkilökohtainen avustaja saa palkkaa.

Kuva: Ina Rosberg
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Leirityöntekijä, piiriaktiivit ja 
toiMiSto

Leirien etukäteisjärjestelyihin voi kulua 
yllättävän paljon aikaa ja energiaa, 
varsinkin, jos leirejä pidetään paljon. 
Eri piireillä on erilaisia käytäntöjä siinä, 
kuka leirien järjestelyistä vastaa piirin 
tasolla. Joissakin piireissä hallituslaiset 
saattavat vastata leirin järjestämi-
sestä itse ja joissakin piireissä voi 
olla vakituinen toimistotyöntekijä tai 
leirisesongin ajaksi erikseen palkattu 
leirityöntekijä. Leirien järjestämisestä 
päättää piirin hallitus varaamalla budje-
tista rahaa leirin järjestämiseen.

 Leirityöntekijä on yhteyshen-
kilö piirin hallituksen, leiriaktiivien, 
leiriläisten ja leirinjohtajien välillä. 
Leirityöntekijän tehtäviin voivat kuulua 
muun muassa johtaja- ja ohjaajahaun 
järjestäminen, leiripaikkojen valinta ja 
varaus, leirien mainostus, leiri-ilmoit-
tautumisten vastaanotto, laskuttami-
nen, puhelinpäivystys leirin aikana ja 
leirin vetäjien palkkioiden maksaminen. 

Kuva: Ina Rosberg
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Ennen kuin aletaan suunnitella leiri-
ohjelmaa, on tärkeää miettiä, kenelle 
ohjelma on tarkoitettu. Tässä luvussa 
on taustatietoa, jonka avulla on hel-
pompi huomioida leiriläisten tarpeet 
ikään, sukupuoleen, luonteeseen ja 
taustaan katsomatta. 

Jotta leiriohjelmasta saadaan toimiva, 
ohjaajien on syytä tietää, millaisia 
taitoja ja kykyjä eri-ikäisiltä leiriläisiltä 
voi odottaa.

vauvat ja taaperot

Vauvat vaativat leirillä yhden vanhem-
man tai muun aikuisen lähes jatkuvan 
huomion. Vauvat ovatkin perheleirillä 
usein vanhemman mukana yhteisessä 
tai vanhemmille suunnatussa ohjel-
massa. Vauvat eivät siis tarvitse omaa 
ohjelmaa, vaan muussa ohjelmassa ja 
leirin yleisissä puitteissa on huomioita-
va vauvaystävällisyys.
 Vauvat pitää huomioida esimerkiksi 
leiripaikan valinnassa (vaipanvaihto, 
pesu, imetys, hiljainen päiväunimahdol-
lisuus, retkeilymaasto), leirin päiväryt-

missä (päiväunet ja muu nukkuminen, 
ruokarytmi) ja siirtymisessä paikasta 
toiseen tai sisältä ulos (vauvojen puke-
minen, erityisesti talvella).
 Leirin ohjelman suunnittelu siten, 
että ohjelma sopii sekä yhtä lailla vau-
voille ja leikki-ikäisille kuin koulu-
ikäisille lapsille, voi olla hyvin haas-
tavaa. Ikärajoista on toki tarvittaessa 
hyvä joustaa, koska samassa perheessä 
voi olla eri-ikäisiä lapsia. Suosituksen 
muodossa esitetyt ikärajat kertovat 
leiriä harkitsevalle vanhemmalle, minkä 
ikäryhmän ehdoilla leirin ohjelma on 
ensisijaisesti suunniteltu. Jos leripaikka 
ei ole vauvaperheiden kannalta toi-
miva, perheleirin lapsille voi asettaa 
alaikärajan.

Leikki-ikäiSet

Leikki-ikäiset tarvitsevat vielä paljon 
valvontaa. Leikki-iässä voimat ja 
motoriikka kehittyvät ja lapset ovat 
innokkaita testaamaan niitä, mutta 
eivät osaa arvioida riskejä. Pienimmät 
saattavat vielä yrittää syödä kaiken 
mahdollisen hauskanvärisistä helmistä 

3. eriLaiSia LeiriLäiSiä
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sienikorin sisältöön. Leirillä hyvä sääntö 
onkin, että kaikessa ohjelmassa, jossa 
on leikki-ikäisiä lapsia, on valvomassa 
vähintään yksi ohjaaja tai muu aikui-
nen viittä lasta kohden. Haastavassa 
ohjelmassa ohjaajia tarvitaan tätäkin 
enemmän.
 Askarteluohjelmassa kannattaa 
ottaa huomioon se, että vaikka osa 
vanhemmista leikki-ikäisistä on jo 
näppäräsormisia, pienemmät ovat vielä 
hyvinkin kömpelöitä esimerkiksi saksien 
käytössä. Niinpä myös rauhalliseksi 
aiottu ohjelma voi olla leikki-ikäisten 
kanssa haastavaa ja edellyttää avuksi 
aikuisia.
 Leikki-ikäiset osaavat jo puhua, ja 
he ymmärtävät paljon, mutta heidän 
sanavarastonsa on vielä pieni eivätkä 
he jaksa keskittyä pitkiin ohjeisiin. 
Lapsilla ei myöskään ole vielä hyviä 
ryhmätoimintataitoja. He vasta opet-
televat toisen asemaan asettumista ja 
tarvitsevat aikuisen apua esimerkiksi 
pettymysten käsittelyssä. 
 Sadut ja mielikuvitus ovat leikki-
ikäisille tärkeitä, ja niitä kannattaakin 
hyödyntää leiriohjelmassa. 

pienet kouLuLaiSet (7–9-vuotiaat)

Pienet koululaiset ovat selvästi itse-
näisempiä kuin leikki-ikäiset. Suurin 
osa heistä pystyy huolehtimaan omista 
tavaroistaan ja auttamaan leirin hel-
poissa käytännön askareissa. Lapset 
tarvitsevat kuitenkin vielä paljon tukea 
ja muistuttamista. Useimmille leireille 
mahtuu pari lasta, jotka eivät koko 
viikon aikana löydä alusvaatteitaan 
repusta ilman apua.
 Itsenäisyyttä lisää se, että en-
simmäisen luokan jälkeen suurin osa 
lapsista osaa lukea, mutta esimerkiksi 
kellonaikojen kanssa tokaluokkalaisil-
lakin on vielä ongelmia. Vaikka pienet 
koululaiset osaavat jo melko hyvin hal-
lita tunteitaan ja neuvotella ikätoverien 
kanssa, he tarvitsevat ohjaajan apua 
esimerkiksi koti-ikävätilanteissa ja ka-
verien välisissä riidoissa.
 Ensimmäisen kouluvuoden aikana 
lasten taidot toimia ryhmässä ja kes-
kittyä kuuntelemaan ohjeita kasvavat 
valtavasti. Leiriarkea helpottaa, jos 
lastenleirille otetaan vain lapsia, jotka 
ovat jo aloittaneet ensimmäisen luokan.
 Leikki ja tarinat ovat pienille 
koululaisille yhä tärkeitä ja hyvä keino 
innostaa mukaan toimintaan. Vaikeasti 
hahmotettavia asioita kannattaa käsitel-
lä tarinallisesti.

”Leirin ekana yönä pienet tytöt herättivät yövahdin saattamaan 
heidät vessalle, koska pelkäsivät lepakoita. Yövahti koetti hälventää 
pelkoa sanomalla, että lepakot ovat oikeastaan vain vähän kuin lentä-
viä hiiriä. Ei toiminut, tytöt kun pelkäsivät hiiriäkin.”

Ilmari
Bengtsårissa 2010-luvulla
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iSot kouLuLaiSet (10–11-vuotiaat)

Isot koululaiset ovat jo taitavia, vahvoja 
ja oma-aloitteisia. Siinä missä �–9-vuo-
tias opettelee erilaisia taitoja, �0–��-
vuotias osaa ne jo hyvin. Hän jaksaa 
keskittyä pitempään ja ymmärtää melko 
monimutkaisia ohjeita. 
 Osalla isoista koululaisista alkaa 
olla jo tarve todistaa, etteivät he ole 
enää lapsia. Mukaan voivat tulla ko-
viksen elkeet ja kiinnostus nuorten 
maailmaa kohtaan. Heistä leikkiminen 
voi tuntua liian lapselliselta. �0–��-vuo-
tiaille kannattaakin antaa myönteisiä 
mahdollisuuksia näyttää, miten isoja he 
jo ovat. Heitä kannattaa ottaa mukaan 
leiriarjen tehtäviin, ja monille voi hyvin 
antaa myös kevyttä vastuuta nuorem-
mista leiriläisistä. 

MurroSikäiSet (12–14-vuotiaat)

Murrosikään liittyvät fyysiset muutokset 
alkavat usein näkyä jo ��-vuotiaana, 
ja ��–��-vuotiailla on meneillään iso 
muutos niin kehossa kuin mielessäkin. 
Useimmiten murrosikäiset pystyvät 
ruumiillisesti haastaviin ja keskittymis-
kykyä vaativiin tehtäviin, olipa kyse 
liikunnasta tai kädentaidoista. Käytän-
nössä murrosikäisten innostaminen 
haastavampaan ohjelmaan voi kuiten-
kin vaatia työtä. 
 Monille nuorille muuttuva kehon-
kuva tuo mukanaan tilapäistä köm-
pelyyttä tai epävarmuutta siitä, mihin 
oma keho pystyy. Murrosikäiset ottavat 
usein muiden nuorten mielipiteet hyvin 
vakavasti ja saattavat pelätä epäonnis-
tuvansa tai olevansa muuten ”noloja”. 
Ryhmäyttävät leikit ja ohjelmat ovat 
tärkeitä, kun toimitaan ��–��-vuotiai-
den kanssa.

 Koska nuoret voivat kokea leik-
kimisen liiian lapselliseksi, ohjaajien 
esimerkki on tärkeä. Ilta- ja aamurutii-
neihin vaikuttaa monien murrosikäisten 
lisääntyvä unentarve, joka aiheutuu 
aivojen voimakkaasta kehityksestä ja 
kiinnostuksesta valvoa yöt läpeensä. 
 Murrosikäisillä voi olla jo erin-
omaiset taidot pohtia monimutkaisia ja 
käsitteiden hallintaa edellyttäviä ym-
päristöasioita sekä keskustella niistä. 
Ympäristöongelmien pohdinta tarjoaa 
haastetta, kehittää ajattelun taitoja 
sekä auttaa ymmärtämään maailmaa 
ja ympäristöuutisointia. Murrosikäisen 
identiteetin rakentuminen on kuitenkin 
vielä kesken; erilaisten identiteettien 
kokeilu ja mustavalkoinen maailmanku-
va kuuluvat tähän ikään.
 Kun murrosiässä nuorten kyky 
kriittiseen ajatteluun kehittyy, he al-
kavat monesti kyseenalaistaa aikuisia. 
Tämä tuo omat vaikeutensa leirin 
ohjaamiseen. Toisaalta ikävaiheeseen 
liittyvä oman minän etsintä ja erilaiset 
ideologiset pohdinnat tarkoittavat, että 
nuoria voi innostaa leirillä syvällisiinkin 
pohdintoihin. ��–��-vuotiaille voi ja 
kannattaakin pääsääntöisesti järjestää 
lähes yhtä vaativaa ohjelmaa kuin 
vanhemmille nuorille tai aikuisille, 
mutta leiriarjessa he tarvitsevat vielä 
enemmän ohjausta ja valvontaa.

vanheMMat nuoret 
(15–18 vuotiaat)
Yli �5-vuotiailla nuorilla enimmät fyy-
siset mullistukset ovat ohi. Kapina ja 
kriittisyys toki jatkuvat, mutta koska 
tämänikäiset ovat leirillä enimmäkseen 
omasta halustaan, kapinallinen asenne 
kohdistuu harvemmin leiriohjelmaan tai 
leirin vetäjiin. Myös kiinnostus leikkiin 
palaa: vanhemmat nuoret tietävät 
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olevansa jo melkein aikuisia, ja nurkan 
takana odottava aikuisuus voi pelottaa. 
Voi olla vapauttavaa heittäytyä välillä 
lapselliseksi.
 Yli �5-vuotiaat nuoret osaavat 
huolehtia omista tavaroistaan ja kantaa 
vastuuta maailman tilasta. Käytännön 
ohjaustilanteissa �5–�8-vuotiaisiin 
onkin syytä suhtautua kuin aikuisiin, 
vaikka vastuu leiriarjen turvallisuudesta 
on tietysti aina ohjaajilla. Jos alaikäis-
ten leiriläisten kanssa esimerkiksi kä-
sitellään puukkoja, ohjaajien on syytä 
olla mukana tilanteessa, vaikka nuoret 
osaisivatkin käyttää välineitä hyvin.
 Myöhäisteini-iässä on tavallista 
lopettaa vanhoja harrastuksia, mutta 
myös aloittaa uusia. Olivatpa leiriläiset 
sitten lapsesta asti Luonto-Liiton toi-
minnassa mukana olleita tai aivan uusia 
tuttavuuksia, heitä kannattaa kutsua ja 
sitouttaa myös Luonto-Liiton muuhun 
toimintaan.
 �5–�8-vuotiaiden leireillä on tär-
keää luoda säännöt, joissa leiriläisille 
annetaan riittävästi vapautta laillisuu-
den ja turvallisuuden puitteissa.

aikuiSet

Suurin osa aikuisista on innostuneita 
ja avuliaita leiriläisiä. Heillä on usein 
sellaisia taitoja ja tietoja, joita voi hyö-
dyntää leiriohjelmassa. Toisaalta ei voi 
odottaa, että kaikki aikuiset leiriläiset 
omaisivat lainkaan retkeilytaitoja tai 
luonnontuntemusta. 
 Leiriläiset eroavat myös fyysiseltä 
jaksamiseltaan. Nuorten aikuisten lei-
rillä voi olla yhtä hyvin aktiivisia retkei-
lijöitä kuin vähemmän liikuntaa har-
rastavia. Perheleirillä voi olla mukana 
raskaana oleva äiti tai lonkkavaivainen 
isoisä.

 Leiriohjelman suunnittelulle antaa 
vapautta se, että aikuiset ovat lailli-
sessa vastuussa itsestään. Nuorten 
aikuisten leireillä tämä tarkoittaa, että 
heille voi sopia samanlainen ohjelma 
kuin vanhemmille nuorille, mutta se ei 
vaadi yhtä paljon valvontaa. Perheleiril-
lä aikuiset ovat myös vastuussa omista 
lapsistaan.
 Aikuisten kriittisyys leiriläisinä 
on erilaista kuin nuorten. Siinä mis-
sä lapset ja nuoret ovat tottuneet 
noudattamaan sääntöjä, joihin eivät 
voi vaikuttaa, aikuiset ovat tottuneet 
neuvottelemaan. He myös huomaavat 
herkästi puutteet ohjelman valmistelus-
sa tai leirin yleisissä puitteissa. 
 Vaikka leiriläisten ikä kertoo jo 
paljon siitä, millaisia ryhmätoiminnan 
taitoja leiriläisiltä voi odottaa ja kuinka 
hyvin he osaavat huolehtia omista tava-
roistaan, jotkut ihmiset ovat koko ikän-
sä syrjäänvetäytyviä tai hajamielisiä. 

Kuva: Saini Launonen
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LeiriLäiSten eriLaiSet tarpeet

Leirille osallistuu säännöllisesti lapsia ja 
nuoria, joilla on erityisen tuen tarvetta. 
Toisinaan taustalla on diagnosoitu sai-
raus. Tavallisesti kyse on lievemmistä 
pulmista, jotka kuitenkin vaikuttavat 
siihen, minkälainen lapsen tai nuoren 
leirikokemuksesta tulee. Myös lasten 
ja nuorten luonteissa ja perustempera-
menteissa on eroja, jotka ohjaajien on 
hyvä tunnistaa voidakseen huomioida 
lapsen ja nuoren tarpeet mahdollisim-
man yksilöllisesti.
 Jokainen lapsi ja nuori persoonal-
lisine suhtautumis- ja toimintatapoi-
neen on yksilö, jonka kohtaamisessa on 
pyrittävä kunnioittamaan hänen lähtö-
kohtiaan ja tapaansa  olla maailmassa. 
Seuraava katsaus erilaisiin tempera-
menttityyppeihin ei ole tyhjentävä, 
mutta toivottavasti se antaa pohjaa 
erilaisten leiriläisten ymmärtämiseen.

teMperaMentti

Temperamentti ja sen mukananaan 
tuomat piirteet ovat ihmisen persoonal-
lisuudessa pysyviä taipumuksia, joita 
ei voi eikä tarvitse muuttaa. Siksi ne 
kannattaa ottaa huomioon, kun ollaan 
vuorovaikutuksessa leiriläisten kanssa.
 Temperamentin piirteet eivät sel-
laisenaan ole myönteisiä tai kielteisiä, 
vaan piirteen voimakkuus, tilanne ja 
toiset ihmiset vaikuttavat siihen, miten 
piirre koetaan. Temperamentin piir-
teiden voimakkuus vaihtelee yksilöstä 
toiseen ja luo pohjan yksilölliselle per-
soonallisuudelle, joka muovautuu osin 
läpi elämän, vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Lapsuudessa tempperamentin 
piirteiden voi ajatella näkyvän ”puh-
taimmillaan”, sillä aikuiset sääntelevät 
käytöstään enemmän kuin lapset. 
 Temperamentin piirteet saattavat 
ilmetä ihmisten välisinä eroina muun 

muassa keskittymiskyvyssä, häiriinty-
vyydessä, aktiivisuudessa ja tavassa 
reagoida uusiin tilanteisiin ja ihmisiin. 

SenSitiiviSyyS, aiStiherkkyyS 
Jos sensitiivisyys on korkea, henkilö 
reagoi ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin 
vahvasti. Usein henkilö on myös sosiaa-
lisesti herkkä ja vaistoaa empaattisesti 
toisten tunteita. Toisinaan herkkyys 
saattaa johtaa toisten ihmisten sanojen 
liiallisiin tulkintoihin.
 Matalan sensitiivisyyden omaava 
puolestaan ei häiriinny herkästi toimis-
saan ulkopuolisista ärsykkeistä eikä 
aina myöskään ole kovin herkkä luke-
maan sosiaalisia tilanteita tai toisten 
tunteita. Silloin muiden ihmisten vah-
van reagoinnin ymmärtäminen saattaa 
olla vaikeaa. 

aktiiviSuuS

 Aktiivisuus kuvastaa ihmisen puhtia 
sekä voimaa liikkua ja tehdä asioita. 
Korkea aktiivisuus näkyy innostuksena 
tehdä asioita tarmokkaasti. Matala ak-
tiivisuus puolestaan näkyy hitaampana 
tapana toimia. 
 

SopeutuvuuS

Sopeutuvuudella tarkoitetaan sitä, 
miten nopeasti ja helposti ihminen 
sopeutuu muutoksiin ja uusiin asioihin. 
Korkea sopeutuvuus ilmenee helppou-
tena omaksua uusia asioita ja vaihtaa 
toimintatapoja. Hyvin sopeutuvainen 
lapsi kulkee sujuvasti ryhmän mukana. 
Matalasti sopeutuva haluaa pitäytyä 
tutussa ja turvallisessa. Ennakoimat-
tomat tapahtumat saattavat aiheuttaa 
vastahankaa. Henkilön ei ole helppo 
sopeutua ryhmässä tapahtuviin muu-
toksiin ja päätöksiin.
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SinnikkyyS 
Sinnikkyys näkyy peräänantamatto-
muutena ja taipumuksena viedä asiat 
päätökseen. Sinnikkyys on useimmiten 
opiskelun ja työnteon kannalta myön-
teinen piirre, mutta voimakas sinnik-
kyys saattaa näkyä myös liiallisena 
peräänantamattomuutena. 
 Matala sinnikkyys tarkoittaa lyhyt-
jännitteisyyttä, vaikeutta viedä asioita 
loppuun.Toisaalta asiasta toiseen siirty-
minen ei useinkaan aiheuta ongelmia, 
vaan matala sinnikkyys näkyy mieli-
piteiden ja toimintapojen joustavuu-
tena, mikä usein helpottaa ryhmässä 
toimimista. 

häirittävyyS

Herkästi häiriintyvä kiinnittää helposti 
huomionsa uuteen ärsykkeeseen, mikä 
näkyy huonona keskittymiskykynä. 
Helposti häiriintyvä saattaa myös unoh-
della asioita, sillä hänen keskittymisky-
kynsä suuntautuu uusien ärsykkeiden 
mukana toisaalle ja työn alla oleva 
tehtävä keskeytyy. Matalasti häiriin-
tyvä puolestaan pystyy keskittymään 
ulkoisista ärsykkeistä huolimatta käsillä 
olevaan tehtävään. Hyvä keskittymis-
kyky on useimmiten myönteinen asia, 
mutta ympäristön huomiointi saattaa 
kärsiä liiallisen uppoutumisen vuoksi.

LäheStyMinen tai vetäytyMinen 
Reaktio uusiin ärsykkeisiin uusissa 
tilanteissa voi näkyä taipumuksena 
lähestyä tai vetäytyä. Taipumusta 
vetäytymiseen sosiaalisissa tilanteissa 
kutsutaan ujoudeksi. 

intenSiiviSyyS 
Tunteiden ilmaisun voimakkuus. Tuntei-
den ilmaisun voimakkuus eli voimakas 
intensiivisyys voi sosiaalisissa tilanteis-
sa ilmetä sekä myönteisenä että kieltei-
senä ominaisuutena. Tunteet tarttuvat 
ihmisestä toiseen, joten myönteisiä 
tunteitaan ilmentävä henkilö saa muut-
kin usein hyvälle mielelle. Sama pätee 
myös negatiivisten tunteiden ilmetessä: 
kielteisiä tunteita voimakkaasti ilmaise-
va herättää herkästi kielteisiä reaktioita 
myös muissa. 
 Ihmisen tempperamentin kehit-
tymistä tutkineen Liisa Keltinkangas-
Järvisen mukaan ihmisen synnynnäinen 
tempperamentti muodostaa perustan 
persoonallisuuden kehitykselle. Ihmi-
nen ei ole syntyessään ”tyhjä taulu” 
vaan alusta asti vuorovaikutuksessa 
maailman ja erityisesti häntä hoitavien 
aikuisten kanssa. Synnynnäinen temp-
peramentti vaikuttaa osaltaan siihen, 
minkälaista ihmisen vuorovaikutuksesta 
tulee sävyltään. Lapsen kehitykseen 
vaikuttaa paitsi hänen oma temppera-
menttinsa myös se, miten hyvin hänen 
ja häntä hoitavien aikuisten temppera-
mentit kohtaavat. 

introvertteja, ekStrovertteja

Ihmisten suuntautuneisuus ulos- ja 
sisäänpäin vaihtelee paljon. Introvertille 
lapselle toimiminen pitkään suuressa 
ryhmässä saattaa käydä väsyttäväksi. 
Hän saattaa kaivata vastapainoksi rau-
hoittumista ja mahdollisuutta olla silloin 
tällöin yksin. Pienemmässä ryhmässä 
toimiminen tuo myös ulospäin suuntau-
tuvalle lapselle mukavaa vastapainoa ja 
mahdollisuuden rauhoittua. 
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LuontoLeirit ja eSteettöMyyS

Luonto-Liiton leireillä ei yleensä ole 
mahdollisuutta järjestää osallistumis-
mahdollisuutta vaikeasti liikunta- tai 
kehitysvammaiselle lapselle tai nuo-
relle. Osallistumisen mahdollisuuksia 
rajoittavat leirien olosuhteet, esimer-
kiksi telttamajoitus, ulkovessa ja kul-
jetustavat. Ohjaajilla ei myöskään ole 
useinkaan erityisosaamista.
 Pyörätuolia käyttävän lapsen tai 
nuoren saattaa olla mahdollista osal-
listua jollekin päiväleirille. Silloin olisi 
hyvä, että hänellä olisi mukana oma 
avustaja tai että yksi ohjaajista avus-
taisi häntä leirillä. 
 Vammaisen lapsen ja nuoren 
osallistuminen edellyttää keskustelua 
huoltajan kanssa lapsen tarpeista ja 

niiden toteutumisesta leirillä. Tärkeintä 
on, että mikäli lapsi tai nuori osallistuu, 
hänelle voidaan tarjota myönteinen ja 
turvallinen leirikokemus. 

erityiStä tukea tarvitSevat 
LeiriLäiSet

Ennen leiriä tai viimeistään leirin aluksi 
olisi hyvä keskustella lapsen huoltajan 
kanssa siitä, miten hänen lapsensa 
erityisvaikeus ilmenee. Huoltajalta 
voi pyytää myös tarkemmat ohjeet 
siitä, miten lapsen kanssa kannattaa 
toimia, jotta leirikokemus onnistuisi 
mahdollisimman hyvin. Lapsen erityisen 
tuen tarve ei kuitenkaan välttämättä 
tule esiin luontoleirillä samalla tavalla 
kuin esimerkiksi koulussa. Tutkimusten 

”Olimme menossa leiriläisten kanssa metsäretkelle. Leirillä oli kaksi 
seitsemänvuotiasta tyttöä, joista toiselle tuli paha koti-ikävä aina 

nälkäisenä. Olin sen vuoksi varannut reppuun mukaan pari näkkäriä.
 Retki oli tuskin päässyt alkuun, kun tyttöjen piti päästä vessaan. 
Lähdin heidän kanssaan käymään huussissa. Muut leiriläiset jatkoivat 
retkeä. Vessassa käynnin jälkeen lähdimme muiden perään. Pikkuty-
töillä ei kuitenkaan ollut mikään kiire. Kävelimme hitaasti, nautimme 
auringosta ja pysähtelimme tutkimaan erilaisia luontojuttuja. Jäimme 

istumaan kaatuneelle puunrungolle ja söimme näkkäriä. 
 Saimme muut kiinni, kun he olivat jo palaamassa takaisin. Retken 
jälkeen tytöt kertoivat, että oli ollut tosi kivaa olla ihan vaan komes-
taan ohjaajan kanssa ja etenkin syödä näkkäriä metsässä.”

 
Ina R.
Lastenleiri Bengtsårissa 2011
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mukaan luonnossa oleilu helpottaa ja 
rauhoittaa lasta, jolla on ylivilkkautta ja 
keskittymisvaikeuksia.
 Tieto diagnoosista on tarpeen, 
jotta lapsi tai nuori, jolla on erityis-
vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, 
saa tarvittavan tuen ja avun. Toisaalta 
diagnoosi saattaa leimata. Lastenpsy-
kiatri Jari Sinkkonen kirjoittaakin, että 
kenenkään lapsen nimi ei ole Petteri 
Asperger. On tärkeää muistaa, että 
diagnoosista riippumatta lapsi on aina 
ainutkertainen yksilö, johon kannattaa 
tutustua ilman ennakkoasenteita. 
  

autiSMin kirjo ja aSpergerin 
SyndrooMa

Autismin kirjoon kuuluu henkilöitä, joil-
la on eriasteisia vaikeuksia sosiaalisen 
vuorovaikutuksen alueella. Aspergerin 
syndrooma on autismin kirjoon kuu-
luva neurologinen poikkeavuus, joka 

vaikuttaa sosiaalisen vuorovaikutuksen 
valmiuksiin. Aspergerin syndrooma ei 
tarkoita älyllistä heikkolahjaisuutta; 
aspergerdiagnoosin saanut henkilö on 
kongnitiivisesti eli tiedon käsittelyyn 
liittyviltä kyvyiltään normaali tai hänellä 
voi olla erityislahjakkuutta. 
 Usein henkilön kyvyt voivat olla 
kuitenkin epätasaisia. Tyypillistä on 
intensiivinen kiinnostus omiin erityisiin 
mielenkiinnonkohteisiin: dinosauruk-
sista, linnuista tai hyönteisistä henkilö 
voi tietää kaiken, mutta hänellä voi olla 
pulmia päivittäisissä askareissa, ja hän 
voi tarvita niihin tavallista enemmän 
apua.
 Rutiinit voivat olla hyvin tärkeitä, 
joten niistä poikkeaminen voi olla 
vaikeaa. Keskeisiä ovat kuitenkin vai-
keudet sosiaalisen vuorovaikutuksen 

Kuva: Varpu Määttänen
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alueella. Toisten leiriläisten ilmeiden, 
keskustelun piilomerkitysten ja sosiaa-
listen tilanteiden tulkinta, esimerkiksi 
sarkasmin ymmärtäminen voi tuottaa 
vaikeuksia. 
  

tarkkaavaiSuuSpuLMat ja 
yLiviLkkauS

Tarkkaavuuden vaikeudet voivat olla 
eriasteisia. Suurten ja kaikilla elämän 
alueilla näkyvien vaikeuksien kohdalla 
saatetaan puhua ADHD:stä, joka on 
aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. 
Keskittymisvaikeuksia voi kuitenkin olla 
kenellä tahansa; väliaikaiset vaikeudet 
voivat selittyä esimerkiksi stressillä. 
 Tarkkaavuuden vaikeus voi esiintyä 
pelkästään keskittymisvaikeutena tai 
sekä keskittymisvaikeutena että ylivilk-
kautena. Häiriö on tavallisempi pojilla 
kuin tytöillä. Häiriötä pidetään nykykä-
sityksen mukaan suurelta osin perinnöl-
lisenä, aivojen toimintaan liittyvänä ja 
osittain muihin tekijöihin, esimerkiksi 
kasvuolosuhteisiin liittyvänä.  
 Tarkkaavaisuusongelmien rinnalla 
voi ilmetä erilaisia oppimisvaikeuksia. 
Toisaalta myös muiden erityisten oppi-
misvaikeuksien yhteydessä esiintyy lie-
vempiä tarkkaavuusongelmia. Ongelmia 
voi olla tarkkaavuuden kohdentamises-
sa ja ylläpitämisessä sekä toiminnan 
suunnittelussa ja tavoitteellisesti toimi-
misesssa. Keskittyminen voi häiriintyä 
herkästi pienistä ulkoisista ärsykkeistä, 
eikä lapsi ehkä jaksa paneutua pitkään 
yhteen asiaan. Ajatus saattaa harhailla, 
tehtävien loppuun vieminen voi olla 
vaikeaa ja yksitoikkoisten tehtävien 
tekeminen ja huolellinen viimeistely on 
hankalaa. 
 Ohjaajan on hyvä kiinnittää  huo-
miota toimintaohjeiden selkeyteen ja 
myönteiseen vuorovaikutukseen, sillä 

vaikka keskittymisvaikeudesta kärsivä 
lapsi ei tahallaan ole hankala, hän saat-
taa liian herkästi saada toiminnastaan 
kielteistä palautetta. Keskittymistä 
helpottaa se, jos ohjelma kiinnostaa 
lasta aidosti. Ota mahdollisuuksien mu-
kaan selvää, mikä olisi lapselle erityisen 
mieluista ohjelmaa.

dySLekSia – kieLeLLiSen kehitykSen 
erityiSvaikeudet

Kielellisen kehityksen vaikeudet voivat 
liittyä ongelmiin puheessa tai kuullun 
ymmärtämisessä – usein näissä mo-
lemmissa. Uusien sanojen oppiminen 
on dysleksiasta kärsivillä kouluikäisillä 
lapsilla heikompaa kuin ikätovereilla. 
Koska sanaston ja käsitteistön hallin-
nassa on puutteita, myös kuullun ja 
luetun ymmärtäminen ja oppiminen 
tuottaa vaikeuksia. Kielellisen oppimi-
sen ja toimintakyvyn ongelmat voivat 
vaikeuttaa keskittymistä ja vuorovai-
kutusta – ja sitä myöten  kaverisuh-
teita – sekä aiheuttaa tunne-elämän 
ongelmia.
 Esitä ohjeet selkeinä, lyhyinä lau-
seina ja yksi asia kerrallaan. Toista ohje 
ja varmista, että olet tullut ymmär-
retyksi. Vältä abstraktia käsitteellistä 
kieltä ja tue kommunikointia kuvin ja 
näyttämällä esimerkkiä. 
 Luontoleirillä on mahdollista tarjo-
ta toiminnallista ohjelmaa, jossa lapsi 
pääsee näyttämään oman kiinnostuk-
sensa ja osaamisensa. Hän voi saada 
onnistumisen kokemuksia esimerkiksi 
innokkaana puiden tai vesilammikoiden 
tutkijana.
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näköön ja kuuLoon Liittyvät 
vaMMat

Näkövammainen ihminen voi olla 
heikkonäköinen tai sokea. Näkövam-
maiseksi ei luokitella ihmistä, jonka 
näkökyky pystytään korjaamaan laseilla 
normaaliksi.
 Heikkonäköiset ihmiset voivat 
nähdä eri tavoin. Henkilö ei esimerkiksi 
näe lukea, mutta pystyy liikkumaan 
ilman valkoista keppiä, tai henkilö 
kykenee jäljellä olevan tarkan näön 
ansiosta lukemaan, vaikka hän ei näe 
ympäristöään. Heikkonäköisyyteen 
liittyy usein myös hämäräsokeutta ja 
häikäistymisherkkyyttä. 
 Erilaiset kuuloviat ovat yleisiä ter-
veysongelmia. Huonosti kuulevan lei-
riläisen kanssa toimittaessa kannattaa 
ääntää selkeästi ja asettua häneen päin 
siten, että hän näkee puhujan kasvot.
 Kannattaa muistaa, että erilaiset 
oppimisvaikeudet ja muut tässä esitel-
lyt ongelmat eivät rajoitu lapsuuteen, 
vaan myös aikuisten voi olla esimerkiksi 
vaikeaa keskittyä ohjeisiin meluisassa 
tilassa. 

krooniSten SairaukSien 
huoMioiMinen

Leiriläisillä, niin aikuisilla kuin lap-
sillakin, voi olla erilaisia kroonisia 
sairauksia. Jos sairaus on vasta todettu 
eikä lapsi vielä osaa huomioida sitä itse 
lainkaan, hänen paikkansa ei ole leirillä. 
Alaikäisten leiriläisten huoltajilta on 
hankittava riittävät ohjeet siihen, miten 
leriläistä autetaan leirillä esimerkiksi 
lääkkeenotossa ja millä tavoin hänen 
vointiaan tulee seurata.
 Diabeteksessa on riskinä vaaral-
lisen matala tai korkea verensokeri. 
Jos lapsen diabetes on hyvässä hoito-
tasapainossa ja hän osaa itse toimia 
sairautensa kanssa – tai ainakin toimia 
yhteistyössä ohjaajan kanssa – ei saira-

us ole este leirille osallistumiselle. 
 Myös allergioiden suhteen on 
oltava leirillä tarkkana. Ruoka-aineal-
lergioista kerrotaan lisää luvussa �0 
(Kokkina ja apukokkina leirillä).
 Leiriläisellä voi olla myös muita, 
harvinaisempia kroonisia sairauksia tai 
koko leirin ajan huomiota vaativa vaiva, 
kuten silmätulehdus ja siihen liittyvä 
antibioottikuuri. 
 Aikuiset leiriläiset vastaavat 
omien sairauksiensa huomioinnista, 
mutta jos leiriläisellä ei ole esimerkiksi 
puolisoa mukana leirillä, ainakin osan 
leiriohjaajista olisi hyvä tietää, missä 
hän säilyttää kohtauslääkkeitä, kuten 
Epipen-kynää tai astmapiippua.

MaahanMuuttajat LeiriLLä

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt 
eivät muodosta yhtenäistä ryhmää, 
vaan tulevat erilaisista etnisistä, kult-
tuuristista ja sosiaalisista taustoista. 
Ensimmäisen ja osin toisenkin suku-
polven maahanmuuttajien kielitaito on 
usein heikompi kuin kantasuomalaisten 
lasten. Henkilö saattaa selvitä tutuissa 
tilanteissa, mutta uudet tilanteet ja 
outo ympäristö aiheuttavat haastei-
ta sanaston suhteen. Myös ruotsia 
äidinkielenään puhuvilla saattaa olla 
heikompi suomen kielen taito.
 Maahanmuuttajataustaisten lasten 
kanssa toimittaessa kannattaa eri-
tyisesti leirin aluksi olla tarkkana sen 
suhteen, että vuorovaikutus sujuu ja 
lapsen onnistuneen leirikokemuksen 
kannalta oleelliset asiat tulevat ymmär-
retyiksi. Ajatus lasten nopeasta kielen 
oppimisesta pitää osin paikkansa, mut-
ta on hyvä muistaa, että vieraan kielen 
oppiminen on aina pitkä prosessi. Toi-
nen kieli ei ilman erityistä tukea usein-
kaan kehity aivan äidinkielen tasolle. 
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”Leirillä oli lapsi, jonka kotikieli oli espanja ja joka jutteli ohjaajille 
englanniksi. Hän ei juurikaan pystynyt puhumaan muille leiriläisille, 
joten hän takertui ohjaajiin: hän tarvitsi jatkuvasti apua, pyysi kanta-
maan tavaroitaan tai vain pitämään kädestä. 
 Eräänä aamuna en itse ehtinyt syödä aamiaista, koska minun piti 
auttaa häntä pakkaamaan tavaroita retkelle. Jouduin ottamaan aamu-
puuroni mukaan. Leiriläinen osasi olla hyvin vetoava, joten huomasin 
vasta leirin jälkeen, kuinka paljon hän oli vienyt aikaani. Tajusin, että 
ohjaajan ei pitäisi olla yksin vastuussa yhdestä lapsesta, vaan vastuuta 
on jaettava ja apua kannattaa pyytää.” 

Ina R.
Lastenleiri Bengtsårissa 2013

 Uskonnollisissa ja kulttuurisissa 
eroissa voi tulla esille muitakin huomi-
oitavia asioita. Esimerkiksi saunominen 
ja uiminen voi aiheuttaa erityisjärjes-
telyitä muslimistaustaisten henkilöiden 
kohdalla.

SukupuoLiSenSitiiviSyyS

Sukupuoleen liittyvät oletukset ja 
stereotypiat vaikuttavat ihmisiin läpi 
elämän. Luontoleirillä opetetaan ym-
päristön huomioivaan elämäntapaan, 
mutta siellä voidaan myös ottaa taukoa 
sukupuoleen liittyvistä paineista ja 
antaa leiriläisten olla rauhassa oma 
itsensä.
 Sukupuolisensitiivisessä kasvatuk-
sessa ajatellaan, että aikuisten tulee 
pohtia kriittisesti sitä, miten heidän 
sukupuoleen liittyvät asenteensa vai-
kuttavat päätöksiin kasvatustilanteissa. 

On tärkeää huomioida ylipäätään suku-
puolen ja siihen liittyvien odotusten vai-
kutus lapsen tai nuoren kasvamisessa 
ja tarjota tukea ja vaihtoehtoja.
 Sukupuolisensitiivinen kasvatus ei 
tarkoita, että sukupuoli pitäisi häivyttää 
näkymättömiin tai että esimerkiksi 
vaaleanpunaisille prinsessatytöille saisi 
hymähdellä. Se tarkoittaa, että on 
muistettava, että prinsessapojissakaan 
ei ole mitään vikaa ja prinsessat suku-
puoleen katsomatta saattavat innostua 
kahlaamaan suossa kumisaappaat 
täynnä vettä.
 Voi tuntua itsestään selvältä, että 
ihmisiä pitää kohdella yksilöinä eikä 
sukupuolensa edustajina, mutta käy-
tännössä tällainen neutraalius voi olla 
vaikeaa. Niinpä leiriohjaajan kannattaa-
kin silloin tällöin pysähtyä miettimään 
tällaisia kysymyksiä:
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käydään ehkä aluksi hänen huoltajiensa 
kanssa, mutta on tärkeää kuunnella 
myös lapsen omaa mielipidettä. Jo 
se, että kuunnellaan ja arvostetaan 
leiriläistä omana itsenään, tekee leiristä 
hänelle mukavamman ja turvallisem-
man kokemuksen.
 Seksuaalivähemmistöillä tarkoite-
taan kaikkia ei-heteroseksuaalisia ih-
misiä, myös esimerkiksi sellaisia nuoria 
ja aikuisia, jotka eivät koe lainkaan 
seksuaalista halua. Homo on koulun 
pihojen yleisimpiä hakumasanoja. 
Seksuaalivähemmistöjen huomiominen 
leirillä tarkoittaa paljolti sitä, että kiu-
saamiseen ja epäasialliseen kielenkäyt-
töön puututaan, ja sitä, että ei tehdä 
leiriläisten tai toisten leirityöntekijöiden 
seksuaalisuudesta perusteettomia ole-
tuksia tai ylipäätään mitään numeroa.
 Keskenään koko lastenleirin leik-
kivää tyttöä ja poikaa ei voi kutsua 
kihlapariksi. Sellainen asenne antaa 
ymmärtää, että eri sukupuolet eivät voi 
tai saa olla ystäviä keskenään, mutta 
myös, että näin puhuvalla olisi lasten 
suuntautumisesta sellaista tietoa, jota 
ohjaajalla eo todellisuudessa voi olla.

keSkuSteLu ja vaikeneMinen

Onnistuneilla nuortenleireillä saatetaan 
käydä hyvinkin syvällisiä keskusteluja 
paitsi ympäristön tilasta myös leiriläis-
ten elämästä. Ohjaajana kannattaa 
muistaa, että leiriläisille tulee antaa 
myös tilaa olla hiljaa tällaisissa keskus-
teluissa. Toisaalta leriläisen voi joskus 
olla helpompi kertoa nuorille ohjaajille 
asioita, joita ei välttämättä ole valmis 
kertomaan vanhemmilleen. Muistathan 
siis, että vaikka leiriläinen uskoutuisi 
sinulle esimerkiksi lesboudestaan tai 
kertoisi, ettei tunne olevansa sitä 
sukupuolta, joka hänen syntymätodis-

Komennanko tyttöjä ja poikia eri 
tavalla?

Lohdutanko tai autanko tyttöjä ja 
poikia eri tilanteessa?

Miten suhtaudun leiriläiseen, joka 
toteuttaa sukupuoltaan yllättävällä 
tavalla (tyttömäinen poika, poika-
mainen tyttö, lapsi tai nuori, joka 
ei tunnu sopivan kaksijakoiseen 
sukupuolimalliin)?

Sukupuolisensitiivisyys ei rajoitu vain 
lapsiin, vaan asenne kannattaa ulottaa 
aikuisiin leiriläisiin ja leirinohjaajapo-
rukkaan. Ryhmissä, joissa tytöt ja pojat 
tekevät asioita yhdessä, voi olla pa-
rempi yhteishenki kuin ryhmissä, joissa 
tytöt ja pojat jatkuvasti erotetaan esi-
merkiksi kilpaileviksi joukkueiksi.
 

SukupuoLi- ja SekSuaaLiväheMMiStöt

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan 
yleensä transihmisiä ja intersukupuoli-
sia. Sukupuolivähemmistöön kuuluvan 
leiriläisen tai leirityöntekijän kanssa 
toimiessa tärkeää on kunnioittaa hänen 
omaa käsitystään sukupuolestaan. Käy-
tä siis leiriläisestä sitä nimeä ja sellaisia 
sukupuolta kuvaavia sanoja, joita hän 
toivoo itsestään käytettävän. 
 Monet tilanteet, jotka voivat olla 
leirillä hankalia sukupuolivähemmistöön 
kuuluvan leiriläisen kannalta, ratkeavat 
sillä, että leiriläisiä ei yksinkertaisesti 
jaotella turhaan sukupuolen perusteel-
la. Jo ennen leiriä tai leirin alussa voi 
miettiä leiriläisen kanssa yhdessä listan 
tilanteista, jotka huolestuttavat häntä, 
esimerkiksi siitä, miten saunavuorot 
järjestetetään. Ratkaisut tilanteisiin 
tulee miettiä leiriläisen kanssa yhdessä; 
hän on oman tilanteensa asiantuntija. 
Jos leiriläinen on lapsi, keskustelua 

•

•

•
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Cissukupuolisella tarkoitetaan ihmistä, joka kokee 
omakseen sen sukupuolen, johon hänet on fyysisten 
ominaisuuksien perusteella määritelty kuuluvaksi syn-
tymänsä yhteydessä. 

Transsukupuolinen henkilö on sukupuolipiirteidensä pe-
rusteella määritelty tytöksi tai pojaksi syntymänsä yhtey-
dessä, mutta hän kokee olevansa muuta sukupuolta. Osa 
ihmisistä kokee myös olevansa enimmäkseen yhtä suku-
puolta, mutta tuntea tarvetta olla välillä muun sukupuolen 
roolissa ja ilmentää sitä esimerkiksi pukeutumisellaan. 
Tällöin voidaan puhua transvestisuudesta. Transihminen 
on kattotermi kaikille ei-cissukupuolisille ihmisille, erityi-
sesti transsukupuolisuuden kirjolle ja transvestiiteille.  

Intersukupuolisen ihmisen synnynnäiset fyysiset piirteet 
eivät ole sovitettavissa yleisiin käsityksiin naisista ja 
miehistä, vaan samalla henkilöllä voi olla sekä naisellisiksi 
että miehisiksii käsitettyjä sukupuolipiirteitä.
Jotkut ihmiset kokevat koko jaottelun miehiin ja naisiin 
itselleen vieraaksi ja voivat esimerkiksi tuntea olevansa 
jotain ihan muuta. Siksi tässäkään ei ole kirjoitettu “kah-
desta sukupuolesta” tai “vastakkaisista sukupuolista”.
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tukseensa on merkitty, hän ei ehkä ole 
vielä käynyt samaa keskustelua kotona 
eikä kavereidensa kanssa. 
 Älä kerro leiriläisen identiteetistä 
tai siihen liittyvistä pohdinnoista muille, 
ellei sinulla ole siihen lupaa. Älä kuiten-
kaan erikseen lupaa leiriläiselle, että et 
kerro hänen asioistaan muille ohjaajille. 
Tällaista lupausta ei pidä rikkoa, etkä 
voi tietää, tuleeko leirillä vielä tilanne 
– kiusaamistapaus tai ohjelmaa häirit-
sevä leiriromanssi – jonka selvittämi-
seen tarvitaan ohjaajatiimin muitakin 
jäseniä. 

LeiriroManSSit

Leiriromantiikkaa voi olla ilmassa 
erityisesti nuortenleirillä, olipa kyse 
��–��-vuotiaista tai nuorista aikuisista. 
Leiri-ihastus voi aiheuttaa vaeltelua 
yöllä teltasta toiseen ja haluttomuutta 
osallistua ohjelmaan, mutta enimmäk-
seen leiriromanssit ovat hauskoja niin 
leiriläisten kun ohjaajienkin kannalta.
 Leiriromantiikalle kannattaa vetää 
rajat erityisesti siinä tapauksessa, että 
osapuolet ovat alaikäisiä. Leiriläisiä ei 
ehkä kannata kieltää pussailemasta, 
mutta joskus voi olla hyvä ottaa nuoret 
syrjään ja jutella siitä, millainen fyysi-
nen kontakti sopii leirille.
 Jos nuortenleiriläiset ovat vaikka 
�5–��-vuotiaita ja osa ohjaajapo-
rukasta teini-ikäisiä hekin, tunteet 
voivat roihahtaa myös leiriläisen ja 
ohjaajan välillä. Järkevä ohjaaja pitää 
kuitenkin ihastuksensa kohteeseen 
etäisyyttä. Vaikka ikäero olisi pieni, 
ohjaaja on leiriläiseen verrattuna 
auktoriteettiasemassa. 
 Ohjaajat saattavat rakastua leirin 

aikana myös toisiinsa. Tällöin on tärke-
ää muistaa, että leirillä ollaan töissä; 
töitä ei saa jättää muiden harteille, 
vaikka haluttaisiinkin mieluummin 
viettää aikaa kahdestaan. Jos suhde 
jatkuu, saatatte haluta seuraavanakin 
vuonna töihin samalle leirille. Sitä 
kannattaa kuitenkin harkita kahdesti. 
Parhaimmillaan olette hyvä tiimi, joka 
tuntee toisen heikkoudet ja vahvuudet. 
Pahimmillaan koko leiriviikko menee 
riitelyksi tai – erityisesti, jos suhde on 
melko uusi – vetäydytte vastuusta ja 
keskitytte pussailemaan keittokatoksen 
takana.

Lukuvinkki 

temperamenteista kiinnostuneelle: 
Riitta Keltinkangas-Järvisen tekstit.
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Kuva: Ina Rosberg
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negatiiviSet LuontokokeMukSet

Kaikki kaupunkilaislapset eivät ole 
tottuneita viettämään pitkiä aikoja 
metsässä. Ensimmäiset pidemmät 
oleskelut saattavat olla tottumattomal-
le kiusallisia, jopa kauhistuttavia ko-
kemuksia erityisesti hyönteismaailman 
ottaessa kontaktia asvalttikaupungin 
kasvattiin.
 Lapsen tunteita ei kannata yrittää 
”sammuttaa”, vaikka reaktiot voivat 
olla ylimitoitettuja säärellä kipittävän 
muurahaisen tai vaatteille tipahtaneen 
lukin vaarattomuuteen nähden. Tilanne 
voi näet olla hänen kannaltaan uusi ja 
aidosti pelottava. Vähättely ei auta, 
vaikka kannattaa toki kertoa, ettei 
Suomessa esiinny punkkia ja ampiaista 
vaarallisempia ötököitä.
 Lapselle kannattaa kertoa, miten 
hyönteisten aiheuttaman kiusan voi 
torjua. Ohjaaja voi parhaiten helpot-
taa tilannetta käytännön neuvoilla eli 
kertomalla suojaavasta vaatetuksesta, 
punkkitarkastuksista ja muista ötök-
käongelmien ratkaisuista. Ohjaajan 

Ympäristökasvatus rohkaisee ihmisiä 
kestävään elämäntapaan ja ympä-
ristövastuullisuuteen. Tavoitteena on 
lisätä tietoa, taitoa ja tahtoa toimia 
luonnon ja kestävän tulevaisuuden 
hyväksi. Ympäristökasvatus on arvo-
kasvatusta.

LuontokokeMukSet ja 
yMpäriStöherkkyyS

Ympäristövastuullisuuden kehittymises-
sä tärkeänä tekijänä pidetään ihmisen 
ympäristöherkkyyttä. Ympäristöherk-
kyys on tunnepitoista, empaattista 
suhtautumista luontoon ja ympäristöön. 
Siihen liittyy kyky aistia ja havainnoida 
ympäristöä. Ympäristöherkkyys ja 
rakkaus luontoa kohtaan syntyvät luon-
tevasti omien hyvien luontokemusten 
myötä. Luontoleirillä koetaan yhdessä 
luontokokemuksia, nautitaan ja iloitaan 
luonnosta.

4. yMpäriStökaSvatuS ja  
   keStävä eLäMäntapa
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hätääntymätön esimerkki on parasta 
vastalääkettä ötökkäkammoa vastaan!

MoniMuotoiSet LuonnonyMpäriStöt 
yMpäriStökaSvatukSeSSa

Leirien rannat, metsät ja niityt voivat 
piirtyä leiriläisten mieleen upeina koke-
muksina. Luontokokemukset erityisen 
hienoissa luonnonympäristöissä, esi-
merkiksi vanhassa ja luonnontilaisessa 
metsässä, ovat merkittäviä, sillä ne 
mahdollistavat monimuotoisuuden 
omakohtaisen havainnoinnin. Eri-ikäi-
set ja -lajiset puut sekä lahopuu ja 
sen merkitys eliöstölle tulevat tutuiksi 
oman havainnoinnin kautta. Ohjaaja 
voi avata havaintojen merkitystä myös 
sanallisesti: on hyvä kertoa lajistosta, 
joka ei selviydy metsässä ilman lahoa 
puuainesta.
 Luontopäiväleirin voi järjestää 
myös kaupunkimaisessa ympäristössä. 
Kaupunkien luonnonsuojelualueet ovat 
hyviä retkikohteita, joissa on usein 
huomioitu myös esteettömyys ja saa-
vutettavuus julkisilla liikennevälineillä. 
 Uiminen on monen lapsen ja 
nuoren leirin ja koko kesän kohokohta. 
Luontoleirillä uiminen mahdollistuu 
myös niille lapsille, joilla ei muulloin ole 
ainakaan säännöllistä mahdollisuutta 
uida puhtaissa luonnonvesissä.

LuontoSuhde

Tutkimusten mukaan läheinen luonto-
suhde on tärkein tekijä ympäristövas-
tuullisuuden taustalla. Luontosuhde 
rakentuu erityisesti lapsuuden myöntei-
sistä luontokokemuksista. Luontokoke-
mukset tukevat myös muita ympäristö-
kasvatuksen osa-alueita.
  Esimerkiksi tieto luonnon mer-
kityksestä ei riitä, vaan sen tueksi 

tarvitaan omakohtaisia havaintoja ja 
kokemuksia. Kun ihmisellä on hyvä 
luontosuhde, moni valintatilanne ja 
arvopohdinta ratkeaa helpommin.

yMpäriStötietoiSuuS ja LuottaMuS

Ympäristötietoisuus on tietoa ja ym-
märrystä siitä,

miten luonto toimii, ja

millaisissa vuorovaikutussuhteissa  
 ihminen on ympäristöön nähden.

Etenkin nuortenleireillä on tärkeää 
miettiä yhdessä sitä, millaisia mahdolli-
suuksia meillä kaikilla on vaikuttaa näi-
hin vuorovaikutussuhteisiin. Jokainen 
voi harjoitella kestävää elämäntapaa!
Ympäristökasvatuksessa rohkaistaan 
ihmistä luottamaan omiin kykyihinsä ja 
oivaltamaan tekojensa merkitykselli-
syyden käytännössä.

•

•

Kuva: Varpu Määttänen
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riittävän hyvä yMpäriStö-
kaSvatuS LeiriLLä 
Nykyään monet leirinjärjestäjät ottavat 
ympäristöasiat jollakin tavalla huo-
mioon leiriensä järjestämisessä joko 
luonto-ohjelman, leiriarjen kestävien 
käytäntöjen tai näiden molempien 
näkökulmasta. Se on hyvä! Luonto-
Liiton leirien pitäisi kuitenkin erottua 
muista leireistä edukseen nimenomaan 
luontoleireinä.
 Luontoteeman pitäisi olla vahvasti 
esillä koko leirin ajan. Siihen ei riitä 
vain yksi luonto-ohjelma päivässä, 
vaan luonto- ja ympäristöteema tulee 
huomioida leirillä kaikessa tekemisessä 
– hauskalla tavalla. Luontoteemaa 
voidaan pitää esillä vaikkapa nimeämäl-
lä tuttujen pihaleikkien roolit teeman 
mukaisesti ja käyttämällä askarteluoh-
jelmassa luonto- ja eläinaiheita. Aina 
on muistettava, että toiminnan tulee il-
mentää kestävää elämäntapaa. Esimer-
kiksi askartelumateriaalien tulisi olla 
mahdollisimman ympäristöystävällisiä.
 Jokaiseen leiriviikkoon pitäisi kuu-
lua myös muutama harkitumpi ja pi-
dempään kestävä luonto-ohjelma, jolle 
on mietitty selkeät ympäristökasvatuk-
selliset tavoitteet. Vielä parempi on, 
jos näiden ohjelmien teemoja pidetään 
kevyesti esillä myös leirin muussa oh-
jelmassa. Hyvää luontoleirin ohjelmaa 
voivat olla vaikkapa

lajintunnistus

ötököiden ja kasvien tutkimus

elämykselliset ja luontoteemaiset  
 aistiharjoitukset

luontoseikkailuradat

pidemmät retket

kierrätys ja muut kestävän   
 elämäntavan aiheet

ympäristöpolitiikan aiheet   
 (nuortenleirit).

•

•

•

•

•

•

•

Viisipäiväiselle lastenleirille riittää kaksi 
ympäristökasvatuksellista kokonaisuut-
ta. Koko viikon kestävällä nuortenleirillä 
on hyvä olla kolme harkitumpaa ohjel-
makokonaisuutta. Se, että ohjelmaa on 
mietitty ympäristökasvatustavoitteiden 
kannalta, ei tarkoita, että ohjelma olisi 
leiriläisten kannalta erityisen raskasta. 
Jos koko leirin ohjelma muodostuu 
harkituista kokonaisuuksista, se on vain 
hyvä. Muistakaa kuitenkin tasapainot-
taa lajintunnistusta rennolla tunnel-
moinnilla ja leikeillä!
 Ohjelmassa ei välttämättä tarvita 
suurta erityisosaamista tai hienoja 
välineitä. Tavoitteena on herättää 
leiriläisen mielenkiinto ja kunnioitus 
ympäröivää luontoa kohtaan, mieluiten 
niin, että hän pystyy jatkamaan tätä 
harrastusta kotona. Ohjaajan ei tarvitse 
olla ympäristökasvatuksen ammattilai-
nen eikä lajintunnistusguru. Kiinnostu-
nut mieli ja tämän kansion lukeminen 
riittävät työvälineiksi.
 Vastausta siihen, mikä ötökkä 
tuossa kulkee, voi miettiä yhdessä 
leiriläisten kanssa. Luontoa paremmin 
tuntevien leiriläisten, erityisesti las-
ten, mielestä voi olla hauskaa päästä 
opettamaan itseään vanhempia. Leirille 
voi myös kutsua vierailijoita vaikkapa 
kertomaan jostakin lajiryhmästä tai 
vetämään muuta erityisosaamista vaa-
tivaa ohjelmaa. 
 Kannattaa muistaa, että ympä-
ristökasvatus ja luonnonharrastus 
eivät tarkoita samaa asiaa. Leiri voi 
periaatteessa sopia luontoleiriksi ja olla 
ympäristökasvattava, vaikka siihen ei 
sisältyisi lainkaan perinteistä luonnon-
harrastusta, kuten lajintunnistusta. 
Luonnon arvostamista voidaan kehittää 
vaikkapa taiteen avulla, ja kansalais-
toiminnan keinojen pohdiskelu voi olla 
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kaLaStuS LeiriLLä

Kalastus on monelle kaupunkilaisellekin 
tuttu tapa nauttia luonnossa olemi-
sesta. Kalastukseen liittyy kuitenkin 
mietittävää: liikakalastus vaarantaa 
luonnon monimuotoisuuden globaalisti, 
ja eläimilläkin on kyky tuntea kipua.

Useimpien kotimaisten kalalajien 
kannat ovat kestävällä tasolla. Koti-
mainen järvikala on siten kestävämpi 
osa sekasyöjän ruokavaliota kuin liha 
ja monet muut kalat. Kalastusta käy-
tetään myös rehevöityneiden järvien 
hoitotoimenpiteenä, sillä kalastuksen 
myötä vesistöistä poistuu ravinteita.

Kaikkiaan Luonto-Liiton leireillä ja ta-
pahtumissa ei suositella kalastamista. 
Samat tavoitteet, joihin kalastusoh-
jelmalla pyritään, voi saavuttaa myös 
muulla luonto-ohjelmalla. Luonnonrau-
haa ja kuulasta järvenpintaa voi ihas-
tella vesilintujen tarkkailun lomassa. 
Sieniä, marjoja ja villivihanneksia on 
hauskaa etsiä, ja niistä valmistetut 
herkut ovat terveellisiä.

Jos kuitenkin kalastatte leirillä, leiriläis-
ten kanssa on hyvä keskustella kalas-
tukseen liittyvistä eettisistä ongelmista. 
Leiritiimin tulee varmistaa, että leiriläi-
set tietävät, millaisilla toimintatavoilla 
ongelmat minimoidaan.

Kalastuksesta leirillä vastaavien 
ohjaajien tulee

noudattaa lakia ja säädöksiä

huolehtia siitä, että kalastusluvat 
ovat kunnossa

tunnistaa uhanalaiset lajit ja pidät-
täytyä kalastamasta niitä

noudattaa alamittoja
käsitellä ja opettaa leiriläiset kä-
sittelemään kaloja tavalla, joka 
minimoi niille aiheutuvan stressin 
ja kivun (esim. koukkujen valinta, 
kalan lopettaminen heti)
huolehtia siitä, että kalastus ei 
aiheuta suoraa tai välillistä haittaa 
muille lajeille (esim. välineiden 
säilytys niin, että linnut ja muut 
eläimet eivät takerru siimoihin)

huolehtia siitä, että kaloja ei tapeta 
vain huvin vuoksi (neuvottelettehan 
niiden valmistuksesta ruoaksi myös 
ajoissa kokin kanssa)

muistaa, että ketään leiriläistä tai 
ohjaajaa ei saa pakottaa osallistu-
maan kalastusohjelmaan

huolehtia siitä, että osataan vastata 
kysymykseen ”Miksi me kalastamme 
tällä leirillä?”.

Perheleireillä osa perheistä keksii mie-
lellään omaa tekemistä leiriohjelman 
oheen. Huolehdittehan siitä, että jos 
perheleiriläiset tahtovat kalastaa, 
myös heidän kanssaan käydään läpi 
kalastukseen liittyvät ongelmat ja 
niiden minimointi. Huomioidaan se, 
että leirillä voi olla mukana perheitä, 
joiden mielestä kalastus ei ole kestävää 
luonnonharrastusta.

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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ympäristökasvattavaa.
 Toisaalta kaikki luonnonharrastus 
ei ole eettistä ja kestävän elämäntavan 
mukaista. Jos luonnonharrastusohjel-
massa otetaan kiinni eläviä olentoja 
(ötökkätutkimus, kalastus), tulee 
leiritiimin miettiä etukäteen, miten 
toimintaa ohjeistetaan ja valvotaan 
siten, että eläimillä ei aiheuteta turhaa 
kärsimystä.
 Leiriohjelmaan kannattaa ottaa 
mukaan jonkin verran perinteistä 
luonnonharrastusta, koska leiriläiset ja 
heidän vanhempansa usein odottavat 
sitä. 

SopivaSti jouStoa ohjeLMaan

Koko leirin ohjelman ei tarvitse olla 
tavoitteellista ympäristökasvatusohjel-
maa: on hyvä jättää aikaa rennolle yh-
dessäololle ja vapaalle leikille. Selkeä, 
riittävän yksityiskohtainen leiriohjelma 

jäsentää kuitenkin toimintaa leirillä. 
Jos ohjattua tekemistä on liian vähän, 
saattaa leiriläisten toiminta ohjautua 
epätarkoituksenmukaiseen riehumiseen 
tai tylsistyessä kehiteltyyn riitelyyn. 
Oleellista olisi löytää toimiva tasapaino 
ohjatun toiminnan ja vapaan oleskelun 
välillä. Esimerkiksi lounaan jälkeen 
tunti vapaata oleskelua ja lepäilyä tai 
leikkiä on toiminut useimmilla leireillä.  
 Vaikka ohjelma on suunni-
teltava etukäteen, siitä kannattaa 
myös joustaa tilanteen ja leiriläisten 
mielenkiinnon mukaan. Erityisesti 
leirin ensimmäisinä päivinä ohjelman 
kannattaa olla tarkkaan suunniteltu ja 
osallistumisen on hyvä olla jopa pakol-
lista, jotta leiriläiset tutustuvat toisiinsa 
ja pääsevät sisälle leirifiilikseen. Lop-
puleirin aikana, kun leiriläiset alkavat 
tulla tutummiksi ohjaajille ja toisilleen, 
voi poiketa suunnitelmista ja huomioida 
leiriläisten yksilöllisiä toiveita.

”Kävimme veneellä pienellä saarella katsomassa idyllistä auringon-
laskua sateen jälkeen. Kuorimme ihoamme tuhansilla nuijapäillä, 
joita vilisti lätäköissä. Rupikonniakin kuhisi saaressa, vaikea olla 
tallomatta!”

Unto
Talosaaressa 2013
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 Perheleireillä ohjelma ei useinkaan 
ole pakollista, mutta myös niillä on tu-
tustumisen ja ryhmäytymisen kannalta 
hyvä, jos kaikki osallistuvat yhteiseen 
ohjelmaan alkupäivinä.  
 Kaikilla leireillä on tärkeää, että 
leirillä jää aikaa jutella leiriläisten 
kanssa luonto- ja ympäristöasioista, 
esimerkiksi siitä, miksi sitä pelottavaa 
kyytä telttakylän keskellä ei tapettu ja 
miksi aamiaispuuron tähteet viedään 
kompostiin. Tehokkain tapa opettaa on 
oma esimerkki – siksi on tärkeää, että 
Luonto-Liiton arvot näkyvät kaikessa 
toiminnassa.

onniStuiko yMpäriStökaSvatuS?

Leirin jälkeen on hyvä pohtia, mikä 
onnistui ja mikä meni pieleen. Ympä-
ristökasvatuksen onnistumisen arviointi 
voi kuulostaa hankalalta, mutta se on 
oikeastaan aika yksinkertaista. Arvioi-
nissa auttaa se, että leirille on alusta 
alkaen asetettu tarpeeksi konkreettiset 
tavoitteet ja että niiden toteutumista 
kuulostellaan jo leirin aikana. Koettiinko 
seikkailuradalla onnistumisen elämyk-
siä? Innostuttiinko linturetkellä uusista 
lajeista?
 Kaikista leireistä kannattaa kerätä 
myös palautetta. Palautelomakkeessa 
voi kysyä esimerkiksi, mikä oli leiri-
läisen suosikkiohjelma ja mistä hän ei 

Kuva: Ina Rosberg
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pitänyt. Jos moni leiriläinen vastaa, että 
suosikkiohjelma oli jokin luontoon liitty-
mätön urheiluleikki ja tylsintä oli tutkia 
luontoa, seuraavana vuonna kannattaa 
miettiä, miten luonto-ohjelmasta saisi 
kivempaa. Voisiko siitä vaikka tehdä 
liikunnallisempaa? 
 Palautetta kannattaa pyytää myös 
leirin ohjaajilta ja muilta työntekijöiltä. 
Parhaassa tapauksessa leirityöläiset 
oppivat itsekin uutta sekä saavat kivoja 
luontokokemuksia ja tunteen siitä, että 
he osaavat vaikuttaa asioihin.
 Pidemmällä ajanjaksolla ympäris-
tökasvatuksen onnistumista voi arvoida 
tarkkailemalla, tulevatko leiriläiset ja 
ohjaajat leirille uudestaan ja siirtyvätkö 
leiriläiset aikanaan muuhun piirin tai 
Luonto-Liiton toimintaan, esimerkiksi 
leiriohjaajiksi. Sitä, että leiriläiset löy-

tävät tiensä myös muuhun toimintaan, 
kannattaa edistää jakamalla Sieppo- ja 
Nuorten luonto -lehtiä sekä piirin 
toimintaesitteitä samalla kun leiriläi-
sille palautetaan Kela-kortit leiriviikon 
lopuksi. 

keStävät käytännöt LeiriarjeSSa

Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista 
kehitystä, joka tyydyttää nyt elävien 
ihmisten tarpeet viemättä samalla 
mahdollisuuksia tulevilta sukupolvilta. 
Ympäristöliikkeen sisällä kestävän kehi-
tyksen käsitettä on joskus kritisoitu riit-
tämättömäksi, mutta ollaanpa teoriasta 
termin takana mitä mieltä tahansa, 
kestävän kehityksen osa-alueiden kaut-
ta on hyödyllistä pohtia leirikäytäntöjen 
toimivuutta. 

”Leirikatoksen ympäri lentää iltahämärissä lepakko. 
Ohjaaja ja leiriläinen istuvat portailla.

Ohjaaja: ”Kato, lepakko!”

Leiriläinen: ”Mitä, missä?” (Lepakko on jo lentänyt pois.)

Ohjaaja: ”Oota hetki, se tulee kohta takaisin.” �0 sekunnin 
kuluttua: ”Siinä se on taas.”

Leiriläinen: ”Häh, mitä, missä?”

Tämä toistui viitisen kertaa. Leiriläinen ei ikinä nähnyt 
lepakkoa.”

Ilmari
Bengtsårissa 2010-luvulla
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Kestävän kehityksen osa-alueita ovat

ekologinen
sosiaalinen
kulttuurinen ja
taloudellinen kestävyys.

Monelle tulee kestävästä kehityksestä 
mieleen suuret ongelmat ”jossain tuol-
la”, mutta se tarkoittaa myös lähiympä-
ristön huomiointia sekä tasavertaisista 
ja reiluista käytännöistä huolehtimista 
esimerkiksi oman piirin ja leirinohjaaja-
porukan kesken.
 Luontoleireillä suurin huomio on 
ekologisessa kestävyydessä; leirikäy-
täntöjen pitää tukea ympäristökas-
vatusta. Sosiaalisen ja kulttuurisen 
kestävyyden huomioon ottaminen 
leirillä tarkoittaa esimerkiksi leiriläisten 
ja ohjaajien taustan, erityistarpeiden 
ja turvallisuuden huomiointia. Näihin 
on annettu ohjeita luvussa � (Erilaisia 
leiriläisiä) ja 8 (Turvallisuus). On myös 
syytä pitää huolta siitä, että leirille 
ostetut ohjelmatarvikkeet on tuotettu 
kestävissä työoloissa.
 Leiriarkea suunniteltaessa voi tun-
tua siltä, että ekologisen ja sosiaalisen 
kestävyyden huomioiminen tarkoittaa 
vain rahanmenoa. Luomuruoka ja 
Reilun kaupan sertifioidut tuotteet ovat 
kalliimpia. Jos haluaa painattaa leiriläi-
sillä piirin logolla varustetut teepaidat, 
halvimmat ketjuliikkeestä ostetut 
paidat on saatettu valmistaa millaisissa 
tahansa oloissa. Toisaalta ruokahävikin 
välttäminen säästää ympäristön lisäksi 
lompakkoa, ja kierrätettyjen tai maas-
tosta löydettyjen materiaalien hyödyn-
täminen leiriohjelmassa on halpaa tai 
ilmaista. Kestävyyden eri osa-alueiden 
huomioiminen voi lopulta tukea leirien 
talouden pysymistä kestävällä pohjalla, 
jos ohjelmaa suunnitellaan huolella.

•
•
•
•

 Vaikka hyvät käytännöt usein 
tukevat toisiaan, joskus leirille asetetut 
erilaiset tavoitteet ovat ristiriidassa 
keskenään. Haluatte ehkä tarjota 
leiriläisillenne hienon kokemuksen 
lähiluonnosta poikkeavassa vanhassa 
metsässä, mutta toisaalta leirin ympä-
ristövaikutukset pitäisi pitää pieninä. 
Jos hieno leiripaikkanne on kaukana, 
joudutaan miettimään, kumpi on juuri 
tällä leirillä tärkeämpää, leirimatkasta 
syntyvien päästöjen välttäminen vai 
leiriläiselle tarjotut elämykset. 
 Luonto-Liiton piireillä ei juurikaan 
ole omia leiripaikkoja. Leiriarjen käy-
tännöt riippuvat siksi osin siitä, kuinka 
hyvin leiripaikan omistaja on huomioi-
nut ympäristövaikutukset tekemissään 
ratkaisuissa. Jos mahdollisuutta jättei-
den lajitteluun ei ole järjestetty, siitä 
voidaan todennäköisesti huolehtia itse, 
mutta jos rantasaunan imeytyskaivo on 
rakennettu liian lähelle rantaa, tilanteen 
korjaaminen leirin aikana tuskin onnis-
tuu. Asiaa kannattaakin miettiä laajem-
masta näkökulmasta. Voisivatko kaikki 
leirikeskusta käyttävät tahot vedota 
yhdessä omistajaan, jotta tämä panos-
taisi alueella kestävämpiin ratkaisuihin?

LiSää vinkkejä ja ideoita 
kestävän kehityksen huomioimiseen 
leirillä löydät Suomen ympäristöopisto 
Syklin Leiritoiminan ympäristöoppaasta 
(�0��).



�9

MuiStiLiSta keStävään LeirieLäMään

Leiriarjen ympäristövaikutukset huomioidaan jo leirin     
suunnittelussa.

Jos leiripaikka on herkässä ympäristössä, vahinkoa luonnolle         
vältetään suunnitelmallisesti.

Päästöt ilmaan (nuotio, leiribussi) ja energiankulutus     
huomioidaan eirin suunnittelussa ja leirillä.

Jätevesien käsittely (erityisesti, jos leiripaikka ei kuulu    
viemäriverkkoon) ja vedenkulutus huomioidaan leirin     
suunnittelussa ja leirillä.

Tarvikehankinnoissa huomioidaan sosiaalinen      
oikeudenmukaisuus ja ympäristövaikutukset.

Leiritarvikkeet huolletaan ja korjataan tarvittaessa.

Leirillä syödään kasvisruokaa. Ruoan eettisyys ja     
ympäristövaikutukset on huomioitu.

Leirillä laijitellaan jätteet. Ruokahävikkiä ja jätteen syntymistä   
ehkäistään.

Leirillä on turvallisuussuunnitelma. Mahdolliset vaaratilanteet   
käsitellään myös jälkikäteen.

Leirityöntekijöiden jaksamiseen ja oikeudenmukaiseen    
työnjakoon kiinnitetään huomiota.

Leiriltä kerätään palautetta sekä leiriläisiltä että työntekijöitä.   
Leiritoimintaa kehitetään palautteen pohjalta.

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□
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Ohjelman suunnittelu ja ohjaaminen 
ovat ohjaajien tärkeimpiä tehtäviä, 
joten niihin tulee suhtautua huolella. 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 
– huonosti suunniteltu taas puoliksi 
pilattu. 

Tässä tekstissä ei ole tarkoituksena 
tarjoilla valmista ohjelmapohjaa leirille, 
sillä leirit ovat vetäjäporukasta, paikas-
ta, leiriläisistä ja ajankohdasta riippuen 
hyvin erilaisia. Pikemminkin ajatuksena 

5. ohjeLMan SuunnitteLu  
   ja toteutuS

”Benkun vanha koulurakennus oli vielä �990-luvulla pystyssä ja 
kummitustalona. Leiriläisille järjestettiin eräänä pilvisenä iltana talon 
liepeille kummitteluretki, mutta ohjaajia taisi jännittää vielä enem-
män kuin lapsia. Muutamaa vuotta myöhemmin romahtamispisteessä 
ollut talo purettiin.”

Eräs ohjaaja
Bengtsårissa 1900-luvulla

on antaa ideoita ja hyviksi havaittuja 
keinoja leiriohjelman suunnitteluun, 
rakentamiseen ja vetämiseen.
 Ohjelmalla tarkoitetaan millaista 
tahansa ohjattua toimintaa leirillä: 
leikkejä, pelejä, retkiä, rastiratoja, 
näytelmiä, piirtämistä, melontaa, mus-
tikanpoimintaa, lintujen bongausta ja 
pilvien katselua.
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eSiMerkki Leirin 
SuunnitteLuaikatauLuSta

MaaLiSkuu

Leirityöntekijöiden    
valitseminen

Ohjaajakoulutuksen    
järjestäminen     
leirityöntekijöille

Leirien mainostaminen

huhtikuu

Ensimmäinen     
leirisuunnittelukokous

Tutustumiskäynti leiripaikalla

Isot tarvikehankinnat

Tarkistus: ovatko varaukset   
ja vakuutukset kunnossa?

toukokuu

Ohjaajat suunnittelevat leiriä   
itsenäisesti

Toinen suunnittelukokous ja   
loppusilaus ohjelmalle

Viimeiset tarvikehankinnat

Leirikirjeen kirjoittaminen ja   
lähettäminen leiriläisille

Turvallisuussuunnitelman   
laatiminen

□

□

□

□

□
□
□

□

□

□
□

□

keSäkuu

Lomailua ja leirin odotusta

heinäkuu

Leiripaikan valmistelua    
tarvittaessa (esim. telttojen   
 pystytys)

Kesäleiri, JEE!

Leirin jälkeen: leiripaikan   
siivous, lainattujen    
tarvikkeiden palautus

eLokuu

Leiripalautteen lukeminen ja   
ohjaajien palautetapaaminen

Raportin kirjoittaminen   
 leiristä

Työtodistukset

Luvussa �� (Leirivuoden valmistelu) 
kerrotaan sellaisista leirivuoteen liitty-
vistä valmisteluista, joista ohjaajien ei 
tarvitse huolehtia, kuten budjetin seu-
rannasta ja leiripaikkojen varaamisesta.

□

□

□
□

□

□

□
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LeiriohjeLMan tavoitteet
 
Kun ohjelmaa aletaan miettiä, on hyvä 
pohtia, mikä on leirin ja ohjelman 
tavoite. Luontoleirillä suurimman osan 
ohjelmasta tulisi olla ympäristökas-
vattavaa. Ohjelma voi olla esimerkiksi 
aistien herkistämistä, luonnontunte-
muksen lisäämistä ja luonnonsuojelun 
tärkeyden pohtimista. Ohjelman 
tavoitteen ei kuitenkaan aina tarvitse 
olla luontoon liittyvä tai kovin ”hieno”. 
Tavoitteena voi olla myös esimerkiksi

tutustuminen, nimien opettelu ja     
 ryhmäytyminen

uusien taitojen opettelu (esim.   
retkeilytaitorata)

energian purkaminen (juoksuleikit,  
 jalkapallo)

rauhoittuminen (iltanuotioleikit)

ajan kuluttaminen esim. ruokailua  
 odotellessa

hassuttelu ja hauskanpito.
 

•

•

•

•

•

•

ohjeLMan ideointi

Leirin ohjelmaa suunnitellaan yleensä 
leirikokouksissa ennen leiriä. Tällöin 
leirinvetoporukka kokoontuu johtajien 
johdolla tutustumaan toisiinsa ja suun-
nittelemaan leirin tapahtumia. Olisi 
hyvä, että vähintään johtajat olisivat 
tutustuneet leiripaikkaan etukäteen, 
jotta puitteet tulisi otettua huomioon 
suunnittelussa (esim. kanoottiretken 
järjestäminen on hankalaa, jos kanoot-
teja ei ole). 
 Leirin yleisen sujuvuuden kannalta 
on parasta, että ohjelma on etukäteen 
hyvin suunniteltu, varusteet hankittu 
ja työnjako pääpiirteissään tehty. 
Ajoittain on tietysti hyvä ja tarpeellista 
improvisoida ohjelmaa, mutta improvi-
sointikin on helpompaa, jos on mietitty 
etukäteen, mikä ohjelma on sellaista, 
mistä voi luopua, ja mistä taas on 
pidettävä kiinni (esim. tutustuminen). 
Myös yllätyksiin voi varautua hyvällä 
suunnittelulla. Jos pohjatöitä ei ole 
tehty, ennakoimattomat asiat, kuten 
sairastapaukset, voivat sekoittaa leirin 
niin, että ohjaajille ei jää aikaa levätä 
leirillä.
Useimmilla leireillä leirinvetäjäporukka 
voi päättää aikataulunsa itse. Joillakin 
leiripaikoilla, esimerkiksi isommissa 
leirikeskuksissa, saattatte joutua sopi-
maan muiden leirien kanssa esimerkiksi 
ruokailu- ja saunankäyttövuoroista, 
mikä tulee ottaa huomioon ohjelmaa 
suunniteltaessa. 
 Leirille voidaan päättää jokin koko 
leirin ajan kestävä teema, tai yksit-
täisillä päivillä voi olla oma teemansa 
(esim. kasvit, Itämeri, linnut, energian 
kiertokulku jne.). Suunnittelussa 
kannattaa ottaa huomioon ohjaajien 
erityistaidot: jos joku on vaikkapa hyvä 

Kuva: Saini Launonen
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piirtämään, tunnistamaan lintuja tai 
rakentamaan soittimia luonnonmate-
riaaleista, voi ohjelmaan lisätä näitä 
taitoja hyödyntäviä ohjelmanumeroita.
 Leirin ohjelmasta kannattaa laatia 
ohjelmapohja. Tavallisella lasten yölei-
rillä se näyttää usein samantyyppiseltä 
kuin alla oleva esimerkki:

hyödynnä Leiripaikan eritySpiirteet

Leiripaikalla voi olla hienoja erityis-
piirteitä. Onko lähellä suo, jossa voisi 
käydä poimimassa karpaloita? Onko 
hienoja kanoottiretkikohteita tai eri-
koisia kasveja, eläimiä, hiidenkirnuja, 
perinnebiotooppeja? Leiripaikasta ja 
sen lähiympäristöstä kannattaa ottaa 
selvää ja löytöjä kannattaa hyödyntää 
ohjelmassa ja retkikohteina. Päivälei-
reillä retkikohteena voi olla vaikkapa 
luonnontieteellisiä museoita tai kas-
vihuoneita. Moniin paikkoihin, kuten 
yliopiston kasvitieteellisiin puutarhoihin, 
voi soittaa kysyen, voisiko sinne saada 
opastuksen.
 

�. päivä �. päivä �. päivä �. päivä 5. päivä

Aamupala Aamupala Aamupala Aamupala Aamupala

Leiri alkaa!

Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas

Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen

Leiri 
loppuu, 
kotiin!

Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala

eSiMerkki LaSten yöLeirin 
ohjeLMaSta
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eSiMerkkejä ohjeLMSta eri 
tiLanteiSiin

Leirin eri tavoitteiden toteuttamiseen 
on olemassa koko joukko erilaisia ohjel-
mia. Seuraavassa esitellään muutamia 
tyypillisimpiä ”ohjelmakategorioita”.

tutuStuMiSLeikit

Tutustumis- ja ryhmäyttämisleikkien 
tarkoituksena on saada leiriläiset ja 
ohjaajat oppimaan toistensa nimet ja 
tutustumaan toisiinsa. Nimileikkejä 
saatetaan pitää tylsinä, mutta ne ovat 
välttämättömiä. Ei ole hauskaa, jos 
kaikki kutsuvat toisiaan koko leirin ajan 
nimellä ”hei sinä”. Lisäksi kunnollinen 
tutustuminen lisää leiriläisten välistä 
luottamusta ja auttaa hyvän leirihengen 
luomisessa.
 Jos leiriläiset tuntevat ohjaajansa 
ja luottavat heihin, he uskaltavat tulla 
juttelemaan, jos jokin on huonosti. 
Isolla leirillä kannattaa vetää vielä toi-

senakin päivänä nimileikki tai parikin, 
niin nimet jäävät paremmin mieleen.
 Ryhmäyttäminen on tärkeää hyvän 
leirihengen ja turvallisuuden luomises-
sa. Leikit, joissa nauretaan – yhdessä, 
ei kenenkään kustannuksella – ovat 
omiaan tuomaan hyvää henkeä leirille. 
Myös leikit ja ohjelmat, joissa koske-
tetaan toista, lisäävät yhteishenkeä, 
mutta niiden kanssa on oltava tark-
kana, jotta kenellekään ei tule epä-
mukava olo. Kunhan nimet on opittu, 
ryhmäytymistä voi tehostaa esimerkiksi 
seikkailuradoilla tai muulla ohjelmalla, 
jossa koko leiri puhaltaa yhteen hiileen 
saman päämäärän saavuttamiseksi. 
 Perusteellinen ryhmäytys sujuvoit-
taa koko leirin kulkua. Hyvin ryhmäyty-
neet leiriläiset ovat usein sopuisampia, 
ja silloin kiusaamista ja tappeluita 
ilmenee vähemmän. 

Kuva: Ina Rosberg
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SeLvittäMätön SoLMu

Ryhmäytysleikit, joissa kosketetaan toisia leiriläisiä, so-
pivat leikittäväksi parhaiten sitten, kun leiriläiset ovat jo 
hiukan tutustuneet toisiinsa nimileikkien avulla. 

Kaikki ovat aluksi piirissä.

Sitten he astuvat sitten niin lähelle toisiaan, että   
ovat yhdessä kasassa.

Leikkijät laittavat silmät kiinni, nostavat kätensä   
ylös,  yrittävät tarttua toisia leikkijöitä (ei mielellään  
 viereisiä) kädestä. 

Kun kaikilla on kädet jonkun kädessä, avataan   
 silmät. Tässä vaiheessa tarkistetaan vielä, että  
  kenenkään kädet eivät ole irrallaan, ja korja-
taan   tilanne. 

Lopuksi leikkijät yrittävät selvittää takkuisen kasansa  
 siistiksi ringiksi siten, että kukaan ei päästä   
 irti käsistä. Solmuleikistä on olemassa myös muita  
 variaatioita.

•

•

•

•

•

Saara SuSi

Tämä leikki sopii leirin ensimmäiseksi nimileikiksi.

Leiriläiset asettuvat piiriin.

Kukin keksii itselleen etunimen ensimmäisellä 
kirjaimella alkavan luontoon liittyvän sanan 
lisänimeksi. Leikin vetäjä aloittaa esittelemällä 
itsensä: ”Olen Saara Susi / Timo Tikka / Vilma 
Vadelma.”

Muut vastaavat tervehtimällä: ”Hei, Saara Susi / 
Timo Tikka / Vilma Vadelma!” 

Esittelyyn voidaan lisätä liike.

Kaikki piirissä olevat käydään järjestyksessä läpi. 
Kun puheenvuoro tulee taas leikin vetäjälle, hän 
kiittää ja voi esitellä seuraavan leikin.

•

•

•

•

•
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LäpSy

Tämä leikki sopii leikittäväksi siinä vaiheessa, kun nimet 
ovat jo enimmäkseen tuttuja, mutta leiriläiset tarvitsevat 
kertausta.

Tarvikkeet: sanomalehti tai muu ”läpsy”.

 Leiriläiset asettuvat piiriin.

Yksi vapaaehtoinen tulee aluksi keskelle. Hänellä on   
 kädessään rullalle kääritty sanomalehti tai muu melko  
  pehmeä väline, vaikka pehmolelu.

Leikin vetäjä huutaa jonkun ringissä olevan nimen:   
 ”Riina!” Keskellä olevan tulee yrittää etsiä Riina ja   
 läpsäyttää tätä kevyesti sanomalehdellä, ennen kuin   
 Riina ehtii huutaa jonkun toisen nimen.

Se, jota ehditään läpsäyttää, joutuu keskelle. Edellinen   
keskellä ollut ottaa hänen paikkansa ringissä ja saa   
 huutaa uuden nimen.

Leikki jatkuu niin kauan kuin sitä halutaan leikkiä,   
 mieluiten siihen asti, että jokaisen nimi on sanottu   
 ainakin kerran.

•

•

•

•

•
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Luonnon ihMetteLy ja 
aiStiharjoitukSet

Ihmiset havainnoivat usein ympäris-
töään paljolti vain näköaistin varassa. 
Luontoa voi kuitenkin ihmetellä ja 
tutkia monin aistein. Useampia ais-
teja käyttämällä ympäristö tuntuu 
erilaiselta.
 Aistiharjoitusten tarkoituksena on 

vilkkaita leiriläisiä. 

tuokSukoktaiLi

Tarvikkeet: filmipurkki tai muu purkki.

Murskataan kasveja ja muuta luonnosta löytyvää filmi-  
purkkiin omaksi tuoksuksi.

•

Muut saavat haistella tuoksusekoitusta.

LuontokoLo

Tarvikkeet: Kostealla säällä istuinalustat.

Luontokonserttiharjoitus on kevennetty versio tästä Maakasvatuksen 
ohjelmaan sisältyvästä luontokoloharjoituksesta, jota kannattaa 
myös kokeilla.

Luontokolossa oma kuuntelupaikka valitaan tarkkaan.

Luontokolossa voidaan viipyä jopa puoli tuntia kerrallaan.

Samaan paikkaan palataan leiriviikon aikana päivittäin.

Kolossa voidaan tehdä myös muita rauhallisia harjoituksia.

•

•

•

•

•

toisen näkökulman saaminen luontoon 
ja jännien juttujen löytäminen. Pääta-
voitteena ei ole tiedollinen oppiminen, 
vaan luontosuhteen vahvistaminen. 
Aistiharjoitukset vaativat usein melko 
paljon keskittymistä, ja ne tehdään 
osittain yksin tai pienissä ryhmissä, 
joten ne sopivat myös rauhoittamaan 
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 LuontokonSertti

Tarvikkeet: Kostealla säällä istuinalustat.

Leiriläiset valitsevat hyvän luontopaikan, jonne voivat kä 
 pertyä kuuntelemaan ympäristön ääniä. Leiriläisten pitäisi  
 olla sen verran kaukana toisistaan, että muita ei näe, tai  
 vähintään niin kaukana, että ei tule kiusausta jutella kave-
rin   kanssa.

Luonnon ääniä kuunnellaan ainakin pari minuuttia, mielel 
 lään pidempään. 

Lopulta ohjaaja huutaa, että silmät saa avata.

Leiriläiset voivat jatkaa kuuntelua tarkkaillen, löytävätkö he  
 äänen lähteen.

Lopuksi keräännytään piiriin ja kaikki saavat kertoa, mitä  
 kuulivat.

Tarkoitus ei ole ensisijassa kilpailla tunnistustaidoilla, vaan ääntä 
voi myös kuvailla ja matkia. Kaikki vastaukset ovat hyväksyttyjä, 
eikä leiriläisen käsityksiä pidä korjata tässä harjoituksessa, vaik-
ka ohjaaja tietäisikin, että leiriläisen peipoksi tunnistama lintu 
olikin pajulintu. Sekin hyväksytään, jos joku kertoo kuulleensa 
yksisarvisen kavioiden äänen.

•

•

•

•

•

taivaSkäveLy

Tarvikkeet: Pienehköjä peilejä.

Enintään kymmenen leiriläistä asettuu jonoon.

Jonossa olevat ottavat edessä olevaa olkapäästä kiinni.

Kaikille annetaan peilit, joita pidellään silmän alla siten,  
 että kukin näkee peilistä taivaan.

Leikin vetäjä kuljettaa jonoa tasaista reittiä siten, että   
peileistä näkyy puiden latvuksia eri korkeuksilla. 

•

•

•

•
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 Leiriläisten iän ja kiinnostuksen 
mukaan voidaan kuitenkin tutkia myös 
kirjatietoutta. Luontotuntemus ja 
aistiharjoitukset voi ja usein kannat-
taakin liittää yhteen, kokonaisuudeksi: 
”Tämän puun nimi on vaahtera. Sen 
tuntee helposti lehdistä. Miltä vaahtera 
tuoksuu?”

LuonnontunteMuS

Mikä lintu tuolla meni? Mikä kasvi tämä 
on? Montako jalkaa on hämähäkillä? 
Luontotuntemuksen lisääminen voi olla 
hyvä luonto-ohjelma. Liian vakavaa ja 
koulumaista se ei kuitenkaan saisi olla 
– nyt ollaan sentään lomalla!

Kuva: Ina Rosberg
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ötökkätutkiMuS

Ötökkätutkimuksen voi tehdä melkeinpä missä vain, vaikka 
rannassa, perhosniityllä tai suolla. Siihen ei tarvita erityis-
osaamista. Tarkoitus ei ole briljeerata omilla tunnistustaidoil-
la, vaan etsiä leiriläisten kanssa yhdessä vastauksia. Riittää, 
että ohjaaja on sen verran perehtynyt ohjelmassa käytettä-
vien välineiden käyttöön, että osaa opastaa sen leiriläisille.

Tarvikkeet: Tunnistusoppaita ja tunnistuskaavioita, valkoinen 
tutkimuskangas, tunnistuslakanoita tai laminoituja tunnistus-
kaavioita, petrimaljoja, ötökkäpurkkeja (pilttipurkki, jonka 
kanteen on hakattu reikiä, käy hyvin), luuppeja, haaveja.

Jos leiriläisiä on paljon, kannattaa jakaa heidät ryhmiin. 

Valitkaa mieleisenne  tutkimusalue.

Leiriläiset etsivät ja keräävät alueelta ötököitä sekä   
 tuovat ne valkoisen tutkimuslakanan tai muuhun sovit 
  tuun paikkaan.

Tunnistetaan ja luupitellaan ötököitä.

Kun kaikki halukkaat ovat nähneet ötökän, se pääste-  
 tään vapaaksi.

Lisätehtävä: Löydetyistä ötököistä voi piirtää tai maalata 
kuvia.

Lisätehtävä: Kaivetaan ötökkäpurkkeja yöksi maahan siten, 
että niiden suuaukko on maan tasalla. Aamulla tutkitaan, 
mitä niihin on kertynyt. Älkää jättäkö ötököitä ansoihin liian 
pitkäksi aikaa. Ylipäätään ohjelmassa on tärkeää ohjeistaa, 
miten ötökät pyydystetään rääkkäämättä ja hellävaraisesti.

•

•

•

•

•
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retket

Tarvikkeet: Eväät ja juotavaa, ensi-
apupakkaus ja turvallisuussuunnitelma, 
leiriläisten vanhempien puhelinnume-
rot, ehkä myös yhteinen bussikortti tai 
käteistä rahaa, kartta ja varavaatteita.

Retket ovat usein suuri ja tärkeä osa 
luontoleirin ohjelmasta. Retket voivat 
olla lyhyitä tai pitkiä, ne voidaan tehdä 
koko porukalla tai ryhmissä, kohtee-
seen voidaan kävellä, hiihtää tai meloa. 
Matkalla voidaan tutkailla vastaantule-
via ihmeellisiä asioita tai pelata pelejä. 
Jos perillä on vielä jotakin näkemisen 
arvoista, on retki onnistunut.
 Pidemmille retkille kannattaa ottaa 
eväät mukaan – eihän mikään ole niin 
mukavaa kuin syödä eväitä lintutornin 
huipulla reippaan kävelyn päätteeksi. 
Myös lounaan tai päivällisen voi nauttia 
maastossa, sämpyläeväinä, retkikeitti-
mellä valmistettuna tai lämpölaatikoista 
tarjottuna. Kokin kanssa kannattaa 
puhua asiasta ainakin pari viikkoa 
etukäteen, niin että hän osaa varautua 
ja valmistaa leirille sopivat eväät. Ja 
jos soppaa aiotaan kokata maastossa, 
on varmistettava, että joku osaa koota 
keittimen.

retki MuSeoon

Erityisesti päiväleireillä, jotka järjeste-
tään usein lähempänä kaupungin pal-
veluita, retki voi olla myös tutustumis-
käynti kasvitieteelliseen puutarhaan, 
museoon tai vaikka luontoteemaiseen 
taidenäyttelyyn. Tällöin on tärkeää 
ilmoittaa kohteeseen etukäteen tulos-
ta ja hoitaa mahdolliset opastuksen 
varaukset sekä varata kuljetukset. Jos 
paikalle mennään julkisilla liikenneväli-
neillä, voi olla hyvä ilmoittaa paikallisel-
le bussiyhtiölle matkan ajankohta.

kiLpaiLut

Monilla leireillä on kilpailuhenkisiä pele-
jä, kuten tikunryöstöä tai leiriolympia-
laiset, joissa kaksi tai useampia ryhmiä 
kilpailevat toisiaan vastaan. Ohjaajien 
pitää varmistaa, että kilpailu on haus-
kaa eikä liian totista ja että kaikille jää 
siitä hyvä mieli.
 Leirikisojen voittajat voivat saada 
pienen palkinnon – mutta parasta 
olisi, jos kaikki osallistujat palkittaisiin. 
Leirikisoissa tulisi olla vain voittajia, ei 
koskaan häviäjiä!

raStiradat

Rastiradoilla voidaan opetella uusia tai-
toja, vaikkapa retkeilytaitoja tai aistien 
käyttämistä. Tällöin porukka kannattaa 
jakaa pienempiin ryhmiin. Rastiratoja ja 
niiden rasteja voi varioida loputtomasti. 
Tärkeintä on, että kaikki ohjaajat tie-
tävät selvästi, mihin suuntaan radalla 
tulee kiertää ja milloin rastilta toiselle 
kuuluu vaihtaa, muuten rata menee 
helposti säheltämiseksi.
 Kilpailut ja rastiradat ovat esi-
merkkejä ohjelmasta, joita järjestetään 
leirillä enemmän hauskanpidon kuin 
ympäristökasvatuksen takia. Jotta 
ohjelma tuntuisi leiriläisistä selkeältä 
ja mielekkäältä, myös niissä kannattaa 
käyttää samoja luontoteemoja, joita 
hyödynnetään muun leirin aikana.

Kuva: Ina Rosberg
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LeirioLyMpiaLaiSet

Leiriolympialaiset sopivat viimeisen päivän ohjelmaksi. Osan 
lajeista kannattaa olla liikunnallisia, kuten saappaanheitto. Osa 
voi olla tiedollisempia ja liittyä leirin ohjelmaan.

Olympialaiset on usein käytännöllisintä järjestää rastiratana, 
jossa kaikilla ohjaajilla on oma rasti.

Keksitään 5–�0 olympialaislajia.

Jaetaan leiriläiset �–5 hengen joukkueisiin.

Voidaan kilpailla esimerkiksi siitä, mikä ryhmä löytää   
eniten erilajisia kasveja neliömetriltä. Kasveja ei välttä 
mättä tarvitse tunnistaa, jollei tahdota.

Tai kilpaillaan siitä, kuka saa ensimmäiseksi pelastusliivit  
päälle, kanootin turvallisesti vesille ja takaisin rantaan. 

Lopuksi julistetaan voittajat. Jos on laskettu pisteitä,   
voidaan toki kertoa, kenen pistemäärä on korkein, mutta  
kaikille joukkueille tulee antaa kunniamaininta jostain   
asiasta. Jollain joukkueella voi olla eniten lajitietoa,   
joku on nopein kaikilla rasteilla, jotkut saavat maininnan  
kekseliäisyydestä ja niin edelleen. Kaikki leiriläiset saavat  
palkinnoksi vaikkapa puunoksasta sahatun mitalin, jossa  
on heidän luontonimensä.

•

•

•

•

•
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iLtanuotioLLa

Illoiksi kannattaa suunnitella jotakin 
rauhallista, yhteistä tekemistä. Juoksut-
taminen ei illalla kannata, sillä se tekee 
varsinkin lapsista vain hyperaktiivisia. 
Toisaalta koti-ikävä iskee useimmiten 
iltaisin, joten kaikenlainen hauska oh-
jelma pitää ajatukset iloisina.
 Erilaiset arvausleikit, tarinat ja 

näytelmät ovat suosittuja iltaohjelmia, 
perinteisiä nuotiolauluja unohtamatta. 
Illalla on jätettävä riittävästi aikaa 
hampaidenpesulle ja rauhoittavalle 
iltasadulle. Telttakummin hyvänyön-
toivotus kannattaa järjestää myös 
nuortenleirillä, jos leiriläiset eivät enää 
halua iltasatua – monet  kyllä haluavat!

rooLiSatu

Valitaan lyhyehkö satu. Perinteiset kansansadut sopivat  
hyvin tähän ohjelmaan.

Luetaan ohjaajaporukalla satu etukäteen. Kirjataan lis  
taan sadusta tärkeimmät hahmot ja tarinan kannalta   
olennaiset esineet. Listalta annetaan halukkaille leiriläisille  
rooli.

Sadunkertoja lukee sadun hitaasti, ja aina kun joku rooli  
mainitaan, sen esiintyjä tulee lavalle. Lavalla olevat esiin 
tyjät esittävät pantomiimina tapahtumia sitä mukaa kuin  
sadunkertoja lukee. Muut leiriläiset ovat yleisönä.

Leiriläiset voivat myös keksiä ohjelmaa varten omia satuja. 
Lasten kanssa satusuoni pulppuilee yleensä paremmin, jos 
ohjaaja kirjoittaa muistiin ja lapsi saa keskittyä keksimiseen.

Leirille kannattaa ottaa mukaan 
Luonto-Liiton omia Sieppo-lehtiä. 
Jokaisessa Siepossa on ainakin 
yksi satu, joka sopii myös ääneen 
luettavaksi.

•

•

•
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FiiLiSrinki

Fiilisrinki sopii erityisen hyvin nuortenleirille.

Istutaan rinkiin.

Kuljetetaan ringissä maskottia. Vain se, jolla on maskotti,  
saa puhua. Muut ovat hiljaa ja kuuntelevat. Maskotin voi  
pyytää itselleen viittaamalla.

Ringissä käydään usein läpi, mikä päivästä on jäänyt   
mieleen ja millainen mieliala kullakin on, mutta yhtä hyvin  
voidaan keskustella vaikka jostakin leiriohjelmassa esiin  
tulleesta aiheesta.

Jos leiriläiset eivät ole innokkaita puhumaan, fiiliksiä voidaan 
kerätä myös vaikka kangassuikaleille, jotka ripustetaan ringin 
jälkeen puuhun. Tällöin ne, jotka haluavat, voivat jättää pu-
heenvuoronsa välistä, mutta muut voivat lukea heidän miet-
teensä puusta.

•

•

•

”Ihanimpia hetkiä leirillä ovat olleet iltanuotiohetket 
Sofianlehdon kalliolla auringon laskiessa, kun koko leiri on 
kokoontunut yhteen ja on soitettu ja laulettu.
 
Benkussa pidettiin taidepäivän päätteeksi suuria taidetapah-
tumia, joihin oli kutsuttu myös ”kulttuuriministeri”.

Eräs ohjaaja
Bengtsårissa 1900-luvulla
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vaStuunjako ja varuSteet

Kun on päätetty, millaista ohjelmaa 
halutaan järjestää, pitää päättää oh-
jelman vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön 
tehtävänä on suunnitella ja usein myös 
vetää ohjelma. Vastuuseen voi päättyä 
se, jota ohjelma innostaa eniten, tai se, 
joka sitä ehdotti.
 Vastuuhenkilön tulee huolehtia 
siitä, että ohjelmaan tarvittavia välinei-
tä ja varusteita on saatavilla. Leirejä 
varten hankitaan usein tarvittavia tava-
roita, kuten puukkoja ja askarteluväli-
neitä. Leirillä on yleensä pieni budjetti, 
jonka puitteissa varusteita voi tarvitta-
essa hankkia lisää. Budjetista ja varus-
teista voi kysyä leirinjohtajilta tai mah-
dollisilta piirin toimistotyöntekijöiltä.
 Esimerkki vastuunjaosta erilaisissa 
harrastustuokioissa:
                          

Veistely: Veikko, Annu.
Melonta: Kirsi, Ville.
Yrttitee: Jaana, Kalle – 
Jaana hankkii hanskoja nokkosten  
poimimiseen.

Esimerkin tapaisilla suunnitelmilla 
pärjätään, mutta tarkempiakin suunni-
telmia voidaan tehdä. Jotta ohjelmatau-
lukko mahtuisi ohjaajan taskuun, siihen 
ei kannata kirjoittaa enempää kuin 
ohjelma ja vastuuhenkilöiden nimet.
 Ohjelmaa suunnitellessa tulee 
huomioida mahdolliset vaaratilanteet: 
voiko joku veistää puukolla sormeensa 
tai tippua kanootista veteen? Mahdol-
lisia vaaratilanteita on kartoitettava 
etukäteen ja niihin on varauduttava 
kunnolla: veistelijöille opetetaan oikea 
puukonkäsittelytapa ja kanootissa pide-
tään pelastusliiviä päällä. Ohjaajia tulee 
varata paikalle tarpeeksi; yksi ohjaaja 
ei voi vahtia yhtä aikaa viittätoista 
puukolla leikkivää kymmenvuotiasta.

•
•
•
•

 Muistakaa pitää aina ulottuvilla  
 ensiaputarvikkeet!

 Sijoittakaa jokaiseen päivään  
 sekä reipasta toimintaa että   
 rauhallisempaa ohjelmaa. 

 

ohjeLMan SijoittaMinen 
Leiriviikon aikana

Ohjelmaa suunnitellessa pitää miettiä, 
mihin kohtaan leiriviikkoa ja leiripäivää 
ohjelma sijoitetaan. Leirin alkuun sijoi-
tetaan tutustumisleikkejä, lähimaastoon 
tutustumista ja muuta ohjelmaa oman 
leirialueen läheisyydessä. Pitkät retket 
kannattaa sijoittaa suunnilleen leirin 
puoliväliin, jolloin leiriläiset jo tuntevat 
toisensa ja luottavat toisiinsa, mutta 
eivät ole vielä väsyneitä. Jos haluatte 
järjestää leikkimieliset kilpailut, se 
kannattaa jättää leirin loppuun, kun 
leiriläiset ovat jo kavereita keskenään. 
 Jonkinlainen juhlava ohjelma leirin 
lopussa on tärkeää, koska se luo leirillä 
syntyneelle ryhmäytymiselle huip-
pukohdan ja antaa tilaisuuden myös 
käsitellä hyvässä hengessä sitä harmia, 
joka syntyy, kun viikon aikana kave-
reiksi tulleista leiriläisistä täytyy luopua 
ja jokaisen on palattava arkeen. Kan-
nattaa välttää sitä, että joku leiriläinen 
tai ohjaaja lähtee kotiin kesken leirin. 
Jos joku kuitenkin joutuu lähtemään 
kesken pois, on hyvä järjestää aikaa 
hyvästeille.
 Myös leiripäivän rakennetta tulee 
pohtia huolella. Jos jonakin päivänä on 
ohjelmassa pelkästään raskasta fyysis-
tä tekemistä, leiriläiset väsyvät kesken 
päivän eikä iltaohjelma enää kiinnosta. 
Toisaalta kannattaa välttää sitä, että 
yhtenä päivänä vain askarreltaisiin 
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rauhallisesti. Lasten täytyy päästä 
purkamaan energiaa, jos tälle ei ole 
tilaa, energia puretaan juoksemalla 
ympäri leiriä, kun pitäisi pestä ham-
paita ja mennä nukkumaan.

varaSuunniteLMat

Leirillä voi tulla eteen yllättäviäkin 
tilanteita. On mietittävä, mitä teh-
dään, jos

on liian kylmä esimerkiksi   
rantaretkelle

sataa kaatamalla

on niin tuulista, ettei vesille voi   
lähteä

on liian kuuma

talvella ei olekaan lunta

ohjelman vastuuvetäjä on   
sairaana

leiriläisten joukko on hyvin pieni  
tai suuri.

Pieni tihkusade ei yleensä haittaa; 
luontoleirillä ollaan ulkona säässä kuin 
säässä ja kaikilla pitäisi olla sade-
vaatteet. Kaatosade sen sijaan tekee 
esimerkiksi kanoottiretkestä kurjan 
ja kova tuuli suorastaan vaarallisen! 
Haastavalla säällä tuleekin valita 
lähellä oleva retkipaikka, jonne voi 
kävellä sadevaatteissa.   
  Varasuunnitelmaa tehdessä 
kannattaa huomioida leirin luonne: 
päiväleirillä pieni kastuminen ei ehkä 
haittaa niin paljon, koska leiriläiset 
pääsevät illalla kotiin ja voivat laittaa 
kuivat vaatteet päälleen. Nuortenlei-
riläiset jaksavat meloa pienessä tuu-
lessakin, vaikka lastenleiriläiset eivät 

•

•

•

•

•

•

•

jaksaisikaan. Vaaroja tulee kuitenkin 
aina välttää, eikä suunniteltua ohjelmaa 
pidä toteuttaa vain jääräpäisyyttään.

eSiMerkki: joS keSäLeiriLLä Sataa

Suunnitelma: Jaetaan leiri kahteen 
ryhmään, joista toinen tutkii niityllä 
perhosia ja toinen lammen rannassa 
sudenkorentoja. Korentotutkijat voivat 
ohjelman lomassa myös uida lammes-
sa. Tunnin päästä vaihdetaan ryhmien 
paikkaa. 

Ongelma: Leiripäivä onkin sateinen. 
Tunnistuskirjat kastuisivat pihalla, kos-
teasta luupista ei näe läpi ja lentävät 
ötökätkin ovat vetäytyneet sateelta 
piiloihinsa.

Ratkaisu: Toteutetaan varaohjelma! 
Jaetaan leiri kahteen ryhmään, joista 
toinen tutkii lammen rannassa veden 
pohjan ötököitä. Pohjaötökkäryhmä 
kerää löydöksensä ötökkäpurkkeihin. 
Niiden sisältöä tutkitaan rantasaunan 
terassilla, jonka suojassa ötökkäkirjat 
ja muut tarvikkeet pysyvät kuivina. 
Toinen ryhmä pohtii, mihin ötökät ka-
toavat sateella, ja lähtee selvittämään, 
löytyvätkö ötökät piiloistaan. Tunnin 
päästä vaihdetaan ryhmien paikkaa.
 Alkukesän leireillä sataa usein 
ainakin jonkin verran, ja suhteellisen 
usein koko leiri on viileä ja sateinen. 
Sadeohjelma ei siis voi olla mitä 
tahansa ajanvietettä, vaan sen on 
oltava hyvin suunniteltua. Loppukesän 
kuumille viikoille voi puolestaan riittää 
se, että mietitään etukäteen, voiko 
ohjelman paikkaa leiriviikolla siirtää, 
jos jokin päivä on sateinen. Lämpimällä 
loppukesän säällä on kuitenkin oma 
vitsauksensa: helle pitää ottaa huomi-
oon ohjelman suunnittelussa.
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eSiMerkki: joS taLviLeiriLLä 
ei oLe Lunta

Suunnitelma: Lasten talvileirillä teh-
dään pitkä hiihtoretki. Parin, kolmen 
kilometrin hiihdon jälkeen pidetään 
evästauko ja juodaan kuumaa mehua. 
Väsyneemmät palaavat samaa reittiä 
takaisin ja kokeneemmat hiihtäjät te-
kevät muutamaa kilometriä pidemmän 
retken. 

Ongelma: Alkuviikosta säätiedotus 
näyttää laskevaa pakkasta ja retki-
päivään mennessä pieni tihkusade on 
sulattanut lähes kaiken lumen. Hiihto-
retkellä ei välttämättä tarvita muuta 
ohjelmaa kuin hiihto, mutta jos täytyy-
kin kävellä sama reitti, leiriläiset voivat 
kyllästyä ilman muuta ohjelmaa.

Ratkaisu: Toteutetaan varasuunnitel-
ma! Toteutetaan retki kävelyretkenä, 
jonka alkumatkasta pysähdellään tun-
nistamaan talviasussaan olevia kasveja 
ja pohtimaan, miksi jotkut kukat ovat 
talventörröttäjiä ja jättävät vartensa 
ja siemenkotansa pystyyn talveksi. 
Evästauko pidetään samalla tavalla 
kuin hiihtosuunnitelmassa, mutta sen 
jälkeen kaikki lähtevät yhdessä leiriin. 
Kotimatkalle jaetaan leiriläisille bingo-
laput, joihin on merkitty tulomatkalla 
tunnistettuja kasveja ja muita ilmiöitä, 
mitä lumettomassa metsässä voi 
havaita.
 Jos talvella on luvassa paljasta 
maata ja vesisadetta koko leiriviikon 
ajaksi, se on onneksi usein tiedossa 
etukäteen. Pohjoisinta Suomea lukuun 
ottamatta varaohjelmaa on hyvä olla 
takataskussa kuitenkin myös silloin, 
kun säätiedotuksissa luvataan lumista 
säätä. Ohjelmassa on hyvä huomioida 
myös kovat pakkaset.

ohjeLMan vetäMinen

Ohjelman valmistelu pitää ajoissa: jos 
ohjelma on merkitty alkavaksi kello �0, 
ei siinä vaiheessa voi enää alkaa kaivaa 
varusteita esiin ja miettiä, missä leiri-
läiset mahtavat olla. Kaiken tulee olla 
ohjaajien kannalta valmiina, kun leiri-
läisiä aletaan kutsua esiin piiloistaan.
 Aikataulussa pitää ottaa huomioon 
se, että suuri joukko liikkuu hitaasti 
– ja jonkun on aina pakko päästä ves-
saan. Siksi leiriläisiä aletaan huudella 
paikalle jo kymmenen minuuttia ennen 
ohjelman alkua.
 

ohjeiStuS

Kun kaikki leiriläiset ovat kuulolla, on 
aika kertoa tulevan ohjelman sisältö. 
Onko kyseessä leikki vai kilpailu? Pajoja 
vai uimista? Ollaanko leiripaikalla vai 
lähdetäänkö retkelle?
 Mikäli ollaan lähdössä retkelle, 
pitää ilmoittaa selvästi, mitä kaikkea 
tarvitaan mukaan. Tarvikkeiden mää-
rä riippuu siitä, kuinka kauas ollaan 
menossa. Ohjeet kannattaa antaa kah-
desti, jotta kaikki varmasti kuulevat. 
Kun leiriläiset ovat hakeneet tarvittavat 
varusteet, ei retkelle lähdetä ilman, 
että kysytään vielä, että kaikilla on 
kaikki, mitä pyydettiin. Tavarat pitää 
siis luetella. Jos jonkun leiriläisen 
tiedetään olevan erityisen huolimaton 
tavaroidensa suhteen, kannattaa 
ohjaajan mennä hänen mukaansa 
varmistamaan, että kaikki tarpeellinen 
löytyy. Pidemmille retkille lähdettäessä 
ohjaajien kannattaa mennä auttamaan 
vaikka omaa telttaryhmäänsä pakkaa-
misessa, niin että kaikilla on varmasti 
kaikki tarvittava.
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Leikin vetäMinen

Kun aletaan vetää uutta leikkiä, on 
aluksi kerrottava säännöt. Leikin vetä-
jän kannattaa asettaa leiriläiset kuunte-
lemaan ohjeita rivissä tai piirissä, kui-
tenkin niin, että ohjeistaja näkee kaikki 
ja kaikki näkevät ohjeistajan. Ohjeet 
kerrotaan rauhallisesti ja seikkaperäi-
sesti. Lopuksi ohjeet toistetaan lyhyesti 
ja kysytään, onko kaikki selvää. Tässä 
vaiheessa voi vielä kerrata, jos jokin jäi 
epäselväksi.
 Ohjeita kertoessa kannattaa muis-
taa, etteivät kaikki asiat ole kaikille 
itsestään selviä. Esimerkiksi Ameba-ni-
misessä tutustumisleikissä (tunnetaan 
myös Evoluutioleikkinä) pelataan Kivi-
paperi-sakset-peliä. Kaikki eivät tunne 
tätä peliä, eivät varsinkaan pienimmät 
leiriläiset. Leikin säännöt tulee käydä 
läpi, jotta yhdellekään ei tule ulkopuoli-
nen olo.
 

ryhMiin jakaMinen

Monissa leikeissä ja vaikkapa retkelle 
lähtiessä on syytä jakaa leiri pienempiin 
ryhmiin. Jakaminen voi olla hyödyl-
listä esimerkiksi aistiharjoituksissa, 
joissa ohjelma toimii usein paremmin 
pienellä kuin suurella porukalla. Villiä 
lapsikatrasta usein rauhoittaa se, että 
toimitaan vähän pienemmissä ryhmis-
sä. Tiiviisti omassa kaveriporukassa 
pysyville henkilöille on joskus hyväksi 
olla muidenkin kanssa, kun ei tarvitse 
esittää sitä roolia, jonka on porukassa 
omaksunut.
 Kuinka ryhmät sitten jaetaan? 
Helppo tapa on järjestää leiriläiset riviin 
ja ilmoittaa heille numerot: yksi, kaksi, 
kolme – yksi, kaksi, kolme. Pienten 
lasten on kuitenkin vaikeaa muistaa, 
mikä heidän ryhmänsä numero on. 
Usein kannattaakin antaa ryhmille 
hauskemmat nimet: ryhmät voi jakaa 

esimerkiksi värien, lintulajien tai ilman-
suuntien mukaan.
 Kun leiriläisiä jaetaan kahteen 
joukkueeseen tai ryhmään, kannattaa 
välttää kunujakoa. Kunujaossa leiri-
läisten joukosta valitaan kaksi ”kunua”, 
jotka valitsevat itselleen joukkueen 
poimimalla muiden joukosta vuorotellen 
jäseniä tiimiinsä. Useimmat ”kunut” 
valitsevat ensin omat kaverinsa tai 
nopeimmat juoksijat, jolloin yksinäiset 
ja vähemmän atleettiset tuntevat syys-
täkin itsensä syrjityiksi.
 Ryhmiin jaosta voi tehdä myös 
pelin. Kaikille leiriläisille voi vaikkapa 
kuiskata jonkin eläimen (esim. koira, 
kissa ja hevonen) ja leiriläisten pitää 
löytää samoihin ryhmiin näiden eläinten 
ääniä matkimalla. Samalla leiriläiset 
myös voivat tutustua toisiinsa. Kannat-
taa yhdistää kaksi hyötyä!
 

MiLLoin ohjeLMa on Syytä 
Lopettaa?
Ohjelma kannattaa lopettaa silloin, 
kun se on vielä hauskaa. Jos kaikki 
näyttävät lopen kyllästyneiltä, on leikki 
tai peli jatkunut liian kauan. Sellaista 
ohjelmaa, josta leiriläiset pitävät, voi 
toki vetää myöhemmin uudestaan.
 Ohjelman sopiva pituus riippuu 
myös ryhmästä: jotkut innostuvat 
asiasta, joka ei kiinnosta toisia alkuun-
kaan. Leikkiä tai peliä voi pidentää 
muuttamalla sitä hiukan, esimerkiksi 
vaihtamalla hippaleikissä uudet hipat.
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LaStenLeirien erityiSpiirteet

Tämän kansion tekstit on kirjoitettu 
pääosin perinteisten lasten yöleirien nä-
kökulmasta. Lastenleireillä on yleensä 
leiripaikasta riippuen noin �5–�0 lasta. 
Ohjaajia on turvallisuussyistä aina yksi 
jokaista alkavaa viittä leiriläistä kohti. 
 Ikäraja kannattaa pitää kahdek-
sassa vuodessa, koska ensimmäisen 
koululuokan aikana lapset tulevat 
itsenäisemmiksi ja omaksuvat ryhmä-
toiminnan taitoja. Leiriläisten ohjeis-
tamista helpottaa se, että leiriläiset 
osaavat lukea. Lastenleirin yläikärajaksi 
sopii �� vuotta; se on ajankohta, jolloin 
lapset ovat siirtymässä yläkouluun. Jos 
halutaan järjestää yöleiri, jonne ovat 
tervetulleita nimenomaan hiukan nuo-
remmat lapset, kannattaa miettiä leirin 
pituutta ja yläikärajan laskemista.

päiväLeirien erityiSpiirteet

Päiväleireillä ei olla yötä. Leiriläiset 
tulevat leiripaikkaan aamulla ja lähtevät 
takaisin kotiin iltapäivällä. Tästä syys-
tä ikäraja voi olla esimerkiksi vuotta 
alempi kuin yöleireillä. Alempi ikäraja 
tulee huomioida leirin suunnittelussa. 
Päiväleireillä ohjaaminen ei kuitenkaan 
rajoitu ohjaajien osalta vain siihen ai-
kaan, kun leiriläiset ovat paikalla, vaan 
leiripäivän jälkeen voidaan kokoontua 
palaverehin ja valmistella seuraavan 
päivän ohjelmaa.
 Säännöllinen päivärutiini helpottaa 
erityisesti päiväleirien toimintaa. Kun 
leiriläiset eivät ole jatkuvasti sisällä 
”leirikuplassa”, rutiinit auttavat keskit-
tymään leiriin. Leirin alussa on erityisen 
tärkeää ryhmäyttää lapsia kunnolla, 
sillä uudet kaverit ja nimet unohtuvat 
helposti kotona yön aikana. Tutustumis-
leikkejä voi vetää muutamana ensim-
mäisenä päivänä.
 Leiripäivien aloitukseen kannattaa 

keksiä selkeä aloitusrutiini (esim. leikki, 
lajintunnistustehtävä), jotta orientoitu-
minen uuteen leiripäivään olisi helppoa. 
Leiripäivän viimeisen ohjelman tulee 
olla sellainen, josta lapset voivat lähteä 
helposti kesken pois, sillä vanhemmat 
hakevat lapsiaan hiukan eri aikoihin. 
Päiväleireillä leiritoiminta keskittyy 
usein leiripaikan lähiympäristöön, sillä 
lyhyet leiripäivät eivät välttämättä 
mahdollista yhtä huimia ohjelmia kuin 
sellaiset leirit, joiden aikana yövytään-
kin leiripaikalla.
 Ohjaajien on hyvä tutustua leiri-
paikkaan ja sen tarjoamiin mahdolli-
suuksiin etukäteen. Leiripaikan valin-
nassa tulee varmistaa se, että paikan 
lähellä olisi edes jonkin verran luontoa, 
luontoleireillä kun ollaan! Päiväleireillä 
voidaan järjestää myös pidempiä päi-
väretkiä kauempana sijaitseviin luon-
tokohteisiin tai Luonnontieteelliseen 
museoon.
 Päiväleireillä ohjaaja joutuu 
olemaan jonkin verran tekemisissä 
myös leiriläisten vanhempien kanssa. 
Etenkin leirille saavuttaessa ja leiripäi-
vän loppuessa vanhemmat saattavat 
haluta jutella ohjaajien kanssa. Samat 
tilanteet ovat myös hyviä tilaisuuksia 
kertoa seuraavan leiripäivän ohjel-
masta. Tiedotus seuraavan päivän 
tapahtumista on päiväleireillä tärkeää, 
jotta leiriläiset ja vanhemmat voivat 
valmistautua siihen kotona. Jos seuraa-
vana päivänä ollaan menossa rannalle, 
se on muistettava kertoa vanhemmil-
lekin, jotta kaikki varmasti muistavat 
ottaa uimapuvun mukaan. Jos suullinen 
tiedotus ei tunnu riittävän, vanhemmille 
voi lähettää sähköpostia tai heille voi 
tulostaa muistilappuja. Älä kuitenkaan 
tulosta turhaan, niin luonto kiittää! 
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perheLeirien ohjaaMiSen 
erityiSpiirteet

Perheleireillä voi olla �0–�0 osallistujaa 
ja leiriläisten ikä voi vaihdella nollasta 
sataan. Perheiden koko ja kokoonpano 
vaihtelevat paljon. Perheleirien haas-
teena on kehittää ohjelmaa, joka sopii 
kaikenikäisille ja jossa huomioidaan 
samalla perheiden yksilölliset tilanteet.

ohjeLMaa eri-ikäiSiLLe

Perheleiriläisillä voi olla hyvinkin erilai-
sia odotuksia ja toiveita leirin ohjelman 
suhteen. Vapaus kuuluu perheleireihin. 
Hyväksi havaittu käytäntö on, että 
ohjelmiin osallistuminen on vapaaeh-
toista, mutta suotavaa. Erityisesti leirin 
alussa kannattaa houkutella kaikki 

leiriläiset mukaan ohjelmaan, jotta he 
pääsisivät ryhmäytymään. Nimileikeistä 
tulee suunnitella sellaisia, että kaikki 
leiriläiset pystyvät osallistumaan ja 
myös sylivauvat esitellään muulle 
leirille. 
 Toimiva tapa järjestää ohjelmaa 
on, että yhteen palkkiin kootaan �–� 
haastavuudeltaan erilaista ohjelma-
vaihtoehtoa, jotka liittyvät suunnilleen 
samaan teemaan (esim. �,5 tunnin 
vaellus, kasviretki leirin ympäristössä, 
aistiharjoituksia leirialueella). Näistä 
perhekunnat voivat valita itselleen 
sopivimman vaihtoehdon. 
 Olisi hyvä, jos leirillä olisi oh-
jelmaa, joka sopisi kaikenikäisille 

”Monilta leiriläisiltä ja heidän vanhemmiltaan menevät 
saaret Bengtsår ja Bengtskär sekaisin. Eräällä nuorten-
leirillä päätettiin tehdä retki sekaannusta aiheuttavaan 
Bengtskäriin. Sinne mentiin varsin hulppealla huvipurrella. 
Merenkäynti esti rantautumisen saarelle, mutta paluumat-
ka purjeilla ristiaallokossa sai aikaan sen, että suuri osa 
matkustajista makasi kasvot kalpeina kannella tai roikkuen 
laidan yli. Huimapäisimmät istuivat keulassa ja antoivat 
aaltojen pärskähtää ylitseen.”

Eräs ohjaaja
Benkussa 1990-luvulla
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leiriläisille, mutta kaiken ohjelman ei 
tarvitse olla sellaista. Voidaan esimer-
kiksi järjestää aikuisille leiriläisille omaa 
ohjelmaa samaan aikaan kuin lapsilla 
on omaa ohjelmaa. Miettikää kuitenkin 
lasten ikää: jos lasten ohjelma ei käy 
sekä taaperoille että eskarilaisille, 
voivatko pienimät lapset olla mukana 
aikuisten ohjelmassa? Ikäkysymyksen 
hankaluutta voi helpottaa sillä, että 
lapsille annetaan jo leiri-ilmoituksessa 
ikäraja. 
 Leiriläisiä voi olla useita kymme-
niä, joten siirtymiset paikasta toiseen 
vievät aikaa. Ohjelmaa ei siis kannata 
tunkea aivan täyteen toimintaa.

ohjaajana perheLeiriLLä

Ohjaajien rooli perheleireillä on ohjel-
matoimistona, infotiskinä ja asian-
tuntijana toimimista. Aikuiset ovat 
omatoimisia, itseohjautuvia ja aloitteel-
lisia leiriläisiä. Heille on tärkeää saada 
päättää itse itseään koskevista asioista. 
Aikuisille leiriläisille on tärkeää puhua 
kuin vertaisilleen. Leirinohjaajan tai 
johtajan ei ole tarpeen esiintyä auktori-
teettina normaalissa leiriarjessa.
 Jokaiseen leiriin ja leiripaikkaan 
liittyy kuitenkin sääntöjä, joista on 
pidettävä kiinni. Säännöt on kerrottava 
selkeästi vaikkapa jo leirikirjeessä.
 Perheleireillä ohjaajan tulisi 
muistaa, että jokainen perhe on oman-
laisensa ja jokainen perheenjäsen on 
yksilö – ei vain lapsensa tai mahdollisen 
puolisonsa jatke. Perheiden sisäiseen 
dynamiikkaan kannattaa suhtautua 
hienovaraisesti. Tarjoa apuasi, jos näet 
vanhempien olevan pulassa lastensa 
kanssa, mutta älä tuppaudu. Ohjaajien 
ei ole toisaalta tarkoitus olla palvelijoita 
tai lapsenvahteja. 

 Perheleirin ohjaajalta vaaditaan 
jonkin verran enemmän elämänko-
kemusta kuin lastenleirin vetäjältä. 
Perheleireillä esiintyvät ristiriitatilanteet 
ovat hankalampia selvittää, sillä ai-
kuisten väliset riidat voivat olla paljon 
monisyisempiä kuin lasten. Lisäksi 
aikuisten voi olla vaikea ottaa vastaan 
apua ja ohjeita itseään nuoremmilta, 
vaikka auttaja tarkoittaisikin hyvää. 
Jollei ohjaajalla ole aiempaa kokemusta 
aikuiskasvatuksesta tai päiväkoti-ikäis-
ten lasten vanhempien kohtaamisesta, 
leirin ohjaamista kannattaa harjoitella 
ensin lasten- tai nuortenleireillä. Per-
heleirin ohjaajalta kannattaa edellyttää 
täysi-ikäisyyttä. 

tiedotuS ja päivärutiini

Hyvä tiedotus on perheleireillä tärkeää. 
Aikuisille kannattaa mieluummin kertoa 
paljon kuin niukasti, sillä he haluavat 
olla selvillä siitä, mitä seuraavaksi ta-
pahtuu ja mihin pitää varautua. Päivän 
ohjelma kannattaa asettaa näkyville. 
Leirin summittaisen ohjelmarungon 
voi liittää jo leirikirjeeseen; siihen voi 
merkitä muun muassa ruokailuajat ja 
retket. Tärkeät säännöt ja käytännöt 
kannattaa kirjata myös leirikirjeeseen:

Vanhemmat ovat aina ensisijaisesti 
vastuussa lapsistaan.

Leirit ovat päihteettömiä.

Tupakointi leirillä on kielletty.

Ohjelmaan osallistuminen on vapaa-
ehtoista, mutta suotavaa.

Ruokailu järjestetään ilmoitettuina 
ajankohtina ja ruokailuun saapu-
minen ajoissa on perheiden omalla 
vastuulla.

•

•

•

•

•
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tervetuLiaiSkahvit 

Saapumispäivänä kannattaa järjestää tervetuliaiskahvit heti 
saapumisen jälkeen. Tilaisuudessa kerrotaan leiripaikan 
säännöt ja perheillä on mahdollisuus kysellä ja keskustella 
leirikäytännöistä.

eSiMerkki päiväohjeLMaSta perheLeiriLLä

Aamiainen � tunti

Ohjelmaa

Lounas � tunti 
(lounaskahvi)

Ohjelmaa

Välipala

•

•

•

•

•

Ohjelmaa (päiväunet)

Päivällinen � tunti

Ohjelmaa

Iltapala

Hiljaisuus nukkumapaikalla klo 
��

 

•

•

•

•

•

nuortenLeirien ohjaaMiSen 
erityiSpiirteet

Suurin ero nuorten- ja lastenleirien 
välillä liittyy itsenäisyyteen ja taitoihin, 
joita on nuorilla enemmän. Nuoria ei 
tarvitse paimennella hammaspesulle 
tai käskeä ottamaan ruokailuun ruo-
kailuvälineet. Nuori voi kokea tällaisen 
paimentamisen itsensä aliarvioimisena. 
Nuortenleirillä on tärkeää osoittaa leiri-
läisiä kohtaan luottamusta.
 Jos luottaa siihen että nuoret osaa-
vat jo huolehtia itsestään ja käyttäytyä 
kunnolla, he usein vastaavat luotta-
mukseen käyttäytymällä hyvin. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, ettei nuorista 
pitäisi huolehtia lainkaan. He tarvit-
sevat aikuista ehkä oman identiteetin 
pohtimiseen ja uusien tunteiden kanssa 
navigoimiseen – eikä niinkään pikku 
askareista selviytymiseen.
 Nuorilla on usein myöhäisempi 
päivärytmi, joten heidän saamisensa 
aamulla ylös ja illalla nukkumaan ajois-
sa saattaa olla haasteellista. Jos leiri-
paikan puitteet antavat myöten, voi olla 
hyvä idea myöhentää sekä heräämistä 
että nukkumaan menemistä. Aina tämä 
ei ole mahdollista; leiripaikalla saattaa 
esimerkiksi olla töissä henkilökuntaa, 
jonka täytyy herätä varhain.
 Tärkeimmät ihmissuuhteet muo-
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ei saakaan toimia parhaimpien ystävien 
kanssa.
 Murrosiässä lapsen aivot muut-
tuvat vähitellen aikuisen aivoiksi. 
Vaikka se aiheuttaisikin myllerrystä ja 
hämmennystä, nuoret pystyvät ymmär-
tämään ja tekemään yhä haastavampia 
asioita. He pystyvät osallistumaan 
vaativampaan ohjelmaan, ja he myös 
tarvitsevat sitä. Taitojen taso vaihtelee, 
mutta moni nuori saattaa olla joillakin 
osa-alueilla näppärämpi kuin aikuiset. 
Kaikenikäisten leireillä kannattaa ottaa 
huomioon, että leiriläiset ovat erilaisia 
ja kykenevät tehtäviin eri tavoilla, 
yksi nopeammin, toinen hitaammin. 

dostuvat usein murrosiässä. Leirillä, 
jolla on hyvä yhteishenki, nuoret saavat 
uusia ystäviä ja mahtavia muistoja. 
Jos leirillä on hyvä yhteishenki, siellä 
ilmenee harvemmin kiusaamista ja ilki-
valtaa. Yhteishenkeä voidaan nostattaa 
ryhmäyttämisleikeillä ja -harjoitteilla. 
Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa 
nostaa yhteishenkeä. Nuortenleireil-
le saattaa tulla ystävyksiä valmiina 
klikkeinä, joita saattaa olla hankala 
saada toimimaan muiden leiriläisten 
kanssa. Ohjelmiin, joissa pitää toimia 
ryhmissä, on hyvä välillä arpoa ryhmät, 
jotta leiriläiset tutustuvat myös muihin 
kuin vanhoihin kavereihinsa. Välillä on 
toki hyvä antaa leiriläisten valita omat 
ryhmänsä, sillä voi olla ahdistavaa, jos 

”Eräänä vuonna järjestimme nuortenleirillä huijauksen. 
Saaren leiripäällikkö tuli leirialueelle mukanaan kaupungin 
kehittämispäällikkö, joka kertoi huolestuttavia uutisia saaren 
itäosien rakentamisesta veneily- ja vapaa-ajan käyttöön. 
Kehittämispäällikön melko ylimielinen esiintyminen sai lei-
riläiset raivon partaalle, ja he laativat vetoomuksia moisten 
suunnitelmien kumoamiseksi. Ikinä en unohda nuorison 
(joista osa oli Lupin aktiiveja) ilmeitä kehittämispäällikön 
kertoessa suunnitelmistaan.

Myöhemmin kehittämispäällikkö paljastui jäkälätutkija ja 
luonnonsuojelija Kimmo Jääskeläiseksi, mutta osan leiri-
läisistä oli edelleen vaikea uskoa, että kyseessä olikin vain 
huiputus.”

Eräs ohjaaja
Benkussa joskus takavuosina



65

Nuortenleirillä tämän huomioon ot-
taminen on jopa tärkeämpää, koska 
tylsistyessään nuoret voivat käyttää 
luovuuttaan vähemmän hyvien ideoiden 
toteutukseen.
 Keskusteleminen erilaisista aiheista 
sekä roolipelit ovat hyvää ohjelmaa 
nuortenleirillä. Nuorille voi vetää usein 
jopa aikuisille suunnattuja luonnon-
harrastusharjoitteita. Nuoret saattavat 
saada aistiharjoitteista enemmän irti 
kuin lapset, ja heidän kanssaan voi kes-
kustella syvällisemmin luontosuhteesta. 
 Kaiken kaikkiaan onnistuneilta 
nuortenleireiltä saadaan usein uusia ak-
tiiveja Luonto-Liiton toimintaan. Nuori, 
joka on saanut hyviä fiiliksiä luontolei-
rillä, haluaa usein olla järjestämässä 
niitä muillekin tulevaisuudessa.
 

teeMaLeirit

Edellä esiteltyjä leirityyppejä voi hel-
posti varioida ja muokata oman innos-
tuksen ja tarpeiden mukaan. Rakenna 
leirin puitteet ja ohjelma kuitenkin aina 
sen pohjalta, 

kuinka suuri leiri on (montako 
osallistujaa)

minkä ikäisiä osallistujat ovat, ja

mikä on leirin tavoite.

rooLipeLit, SatuSeikkaiLut

Roolipelit sopivat lähes kaikenikäisille. 
Lasten- ja perheleireillä roolipeli voi olla 
päivän kestävä satuseikkailu tai jokai-
sen päivän ohjelmassa mukana oleva 
teema. Roolipelin ympärille voi myös 
rakentaa kokonaisen leirin. 
 Roolipelin suunnittelu lähtee kä-
sikirjoituksesta ja roolituksesta: mitä 

•

•

•

tapahtuu, millaisia hahmoja pelissä on 
ja mikä on leiriläisten rooli? Juonen 
tulisi mahdollistaa monipuolinen leiri-
ohjelma ja ympäristöasioiden käsittely. 
Uudenmaan piirin leireillä nuortenlei-
riläiset ovat toistuvasti päässeet esit-
tämään hahmoja, joiden kotisaari on 
uhan alla, milloin metsäyhtiön, milloin 
uraanikaivoksen vuoksi. Leirin aikana 
saaren asukkaiden toiminta (esim. 
kansalaistottelemattomuus) on estänyt 
uhkaavan ympäristötuhon. Ohjaajat 
ovat toimineet sekä pahisten että saa-
relaisten avustajien rooleissa.
 Uskottavan roolipelin syntymiseksi 
kannattaa suunnitella draamaosuudet 
ja niiden logistiikka hyvin. Rytmitä 
pelijaksot leirin ruokailujen mukaan (on 
epäuskottavaa, jos kesken mielenosoi-
tuksen täytyy mennä syömään), hyö-
dynnä leiripaikan tarjoamat mahdolli-
suudet (esim. pako laavulle kanooteilla) 
ja valmistele osuudet hyvin. Mieti, 
montako ohjaajaa on käytettävissä: jos 
joka ohjaajalla on rooli, kukaan ei ehdi 
”vahtia leiriläisiä”. Pidä draamajaksot 
sen verran lyhyinä, että uskottavuus 
säilyy. Jos roolipelin pahis on koko 
päivän leirin arjessa mukana, jynssää 
puurokattilan ja käskyttää telttaryh-
määnsä, draama vesittyy nopeasti. 
Draamajaksoja ei tarvitse olla aivan 
koko ajan, vaan leirillä voi olla myös 
muuta ohjelmaa. 

vaeLLuSLeiri

Vaellusleirillä nimensä mukaisesti 
vaelletaan. Vaellus voi olla osa muuta 
leiriohjelmaa tai koko leiri voidaan jär-
jestää vaelluksena. Vaellusleirin vetä-
jillä on oltava omaa vaelluskokemusta. 
Leirin suunnittelussa täytyy kiinnittää 
ehkä enemmän huomiota käytännön 
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Leiriä suunniteltaessa on tärkeää selvit-
tää seuraavia asioita:

Miten siirtymiset päivän koh  
teeseen järjestetään (taksilla vai  
julkisilla)?

Kuinka paljon aikaa siirtymiin   
kuluu?

Miten ruuat valmistetaan: palka  
taanko trangiakokki, tehdäänkö   
ruuat yhdessä pienryhmissä vai   
edellytetäänkö leiriläisiltä omia   
eväitä?

Onko retkikohteessa    
ruuanlaittomahdollisuutta? 

Millaisia muita mahdollisuuksia tai  
rajoitteita retkikohteeseen liittyy?

Kuten tavallisille päiväleireille, myös 
retkipäiväleirille kannattaa luoda selkeä 
päivärytmi ja rutiinit, jotta leiri rullaa 
hyvin. 

kanSainväLinen Leiri ja Muut 
yhteiStyöLeirit

Leirejä voidaan järjestää yhteistyös-
sä muiden järjestöjen kanssa sekä 
Suomessa että ulkomailla. On tärkeää 
saada kaikki yhteistyöleirin toimijat 
suunnittelemaan leiriä ajoissa yhdessä; 
kuukautta ennen leirin alkua on jo 
myöhäistä lähteä virittelemään yhteis-
työkuvioita. Yhteistyöleirejä suunnitel-
taessa tulee sopia etukäteen, mikä on 
eri yhteistyötahojen panos leirille.
 Yhteistyötä voi tehdä monenlaisella 
intensiteetillä: koko leirin voi suunnitel-
la alusta loppuun yhdessä ja ohjaajia 
voi olla molemmista järjestöistä tai 
sitten oman järjestön leirille voi pyy-
tää asiantuntijan toisesta järjestöstä 

•

•

•

•

•

järjestelyihin kuin ohjelman sisältöön, 
pääosassahan on vaellus. On päätettä-
vä muun muassa seuraavat asiat:

Minkä ikäisille vaellusleiri    
suunnataan?

Edellytetäänkö osallistujilta omien  
varusteiden hankintaa vai voiko   
jostain saada varusteita lainaksi?

Miten pitkiä päivämatkoja   
vaelletaan?

Kuinka ruokailut järjestetään?

Missä yövytään?

Vaellusleiriin voi sisältyä ennakkotapaa-
minen leiriläisten kanssa, jossa tutus-
tutaan porukkaan, kerrotaan käytännön 
asioista ja sovitaan ruokaryhmät (pari 
tai ryhmä, joka hankkii ja valmistaa 
ruuan itselleen). Ennakkotapaamisesta 
kannattaa ilmoittaa jo leirimainoksessa.
 Vaellusleirin ohjelmaan voi vael-
luksen lisäksi sisällyttää esimerkiksi 
luonnonharrastusta, luontokuvausta 
ja luontonähtävyyksien katselua. Entä 
onko vaellusreitin varrella joitain paik-
koja tai nähtävyyksiä, joiden luokse 
olisi kiva pysähtyä pidemmäksi aikaa? 
 Vaelluksen aikana on tärkeää 
huolehtia leiriläisten ja ohjaajien jaksa-
misesta: hitaimmat määräävät tahdin 
ja taukoja tulee pitää säännöllisesti. 

retkipäiväLeiri

Retkipäiväleirillä leiripaikka vaihtuu 
joka päivä. Ohjaajat ja leiriläiset tapaa-
vat joka leiripäivä sovitulla paikalla ja 
siirtyvät siitä yhdessä päivän retkikoh-
teeseen. Iltapäivällä palataan takaisin 
lähtöpaikkaan ja mennään yöksi kotiin 
nukkumaan.

•

•

•

•

•
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vetämään parin ohjelmapalkin verran 
ohjelmaa. Kumppanijärjestö voi myös 
tarjota esimerkiksi tiloja tai välineitä 
leirin käyttöön tai osallistua rahoituk-
seen tai markkinointiin. Kansainvälisillä 
leireillä täytyy huomioida ulkomailta 
tulevien matkajärjestelyt esimerkiksi 
leirien aikataulutuksessa. Myös leirin 
kielestä kannattaa sopia etukäteen. 

taLkooLeiri

Talkooleirille tullaan tekemään töitä. 
Talkooleiri on kätevä tapa vaikkapa 
kunnostaa omaa nimikkoleiripaikkaa tai 
huolehtia lähiseudun kulttuurimaise-
mien hoidosta. Talkooleiri sopii parhai-
ten nuorille ja aikuisille. Talkooleirin voi 
pitää yö- tai päiväleirinä. Leirisuunnit-
telussa kannattaa pohtia muun muassa 
seuraavia asioita:

Mitkä ovat leirin tavoitteet?

Mitä ainakin pitäisi saada tehtyä 
leirin aikana?

Jos aika ei riitäkään kaikkeen, mitä 
voidaan jättää ensi kesään?

Mistä saadaan työkalut ja välineet 
talkoiluun?

Leirin ajoittaminen sopivaan vuodenai-
kaan on myös tärkeää: ei raivata ve-
sakkoa lintujen pesimäaikaan tai niitetä 
niittyä ennen siementen kypsymistä. 
Sateen varalle kannattaa suunnitella 
vaihtoehtoista ohjelmaa, sillä monet 
talkoo- ja korjaustyöt vaativat aurin-
koista säätä (esim. niitto, maalaus, 
katon korjaus)

•

•

•

•

Kuva: Ina Rosberg



Kuva: Kati Schenk
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Leirinohjaajan tehtäviin kuuluvat 
varsinaisen leirin lisäksi leirin suun-
nittelu etukäteen, leirin rakennus ja 
purku sekä leiripalaute. Leirille töihin 
hakiessa kannattaa siis varautua 
siihen, että leiriin liittyviä tapaamisia 
on todennäköisesti useita. 

SuunnitteLu

Ennen leiriä järjestetään vähintään 
yksi leirisuunnittelutapaaminen, jossa 
ohjaajat tutustuvat toisiinsa ja suun-
nittelevat leirin ohjelman. Samalla 
kartoitetaan, onko ohjelmiin olemassa 
tarvikkeet ja pitääkö jotain hankkia. 
Leiriohjelman suunnittelusta on tässä 
lekassa oma lukunsa (5. Ohjelman 
suunnittelu ja toteutus).
 Ennen leiriä sovitaan leirin yhteiset 
säännöt, ettei tule vastaan tilannetta, 
jossa yksi ohjaaja antaa leiriläiselle 
luvan tehdä jotain ja toinen kieltää. 
Ottakaa huomioon mahdolliset leiripai-
kan yleiset säännöt esimerkiksi vesillä 
liikkumisesta ja tulen käsittelystä. 
On myös hyvä sopia etukäteen leirin 
käytännöt karkkien säilytyksestä, 

kännyköistä, kotiin soittamisesta, punk-
kitarkastuksista ennen saunomista sekä 
muista käytännön seikoista.

LeiriLLä

Leirillä ohjaajan tehtävänä on vetää 
ohjelmaa, auttaa ja opastaa leiriläisiä 
ohjelman aikana sekä luoda turvallinen, 
mutta rento ilmapiiri niin, että leiriläiset 
uskaltavat tulla kertomaan ongelmati-
lanteistaan. Tutustuminen ja ryhmäytys 
leirin alussa ovat avainasemassa ryh-
mähenkeä luotaessa!
 Leirinohjaajan hommiin kuuluu 
varsinaisen ohjelman ohjaamisen lisäksi 
myös teltta- tai ryhmäkummina toimi-
nen ja ”nakkeja” eli leiriarjen pyörittä-
miseen kuuluvia työtehtäviä. 

teLttakuMMi, ryhMäkuMMi tai 
huonekuMMi

Telttakummi pitää huolta telttaryh-
mästään, johon kuuluu yleensä noin 
�–5 leiriläistä. Sellaisilla leireillä, joilla 
leiriläiset nukkuvat isoissa makuusa-
leissa, voi ryhmään kuulua eri huo-

6. Leirinohjaajana     
   toiMiMinen
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nen pakkaamisessa retkelle tai saunaan 
lähdettäessä. Telttakummi huolehtii 
esimerkiksi siitä, että leiriläisten ta-
varat eivät ole sateella kosketuksissa 
teltan kattoon (jotta ne eivät kastu), ja 
siitä, että kengät eivät jää yöksi teltan 
ulkopuolelle.
 Iltaisin telttakummi lukee iltasa-
dun ryhmälleen ja kyselee kuulumisia. 
Iltasadun ei tarvitse olla kovin pitkä ja 
jännittävä – kymmenen minuuttia rau-
hallista tarinaa on hyvä, sillä näin lap-
set rauhoittuvat paremmin nukkumaan.
 Jotkin telttaryhmät saattavat olla 
vaativia ja vaikeita ja viedä eri syistä 
kummiltaan paljon aikaa. Voit pyytää 
apua muilta ohjaajilta, kun koet, että 
tarvitset sitä. Muista, että telttaryhmä 
ei ole vain sinun vastuullasi.

neissa majailevia leiriläisiä. Huone- tai 
ryhmäkummin tehtävät ovat kuitenkin 
pääosin samat kuin telttakummin. 
Päiväleireilläkin leiriläiset voidaan jakaa 
pienempiin ryhmiin, joilla on omat 
kummiohjaajansa. Perheleireillä teltta- 
tai ryhmäkummeja ei yleensä ole. 
 Telttakummi on oman telttaryh-
mänsä lähin ohjaaja, joka tietää telt-
taryhmäläistensä allergiat, lääkitykset 
ja muut leiriläisten erityiset asiat. Hän 
huolehtii siitä, että lääkkeet tulevat 
otetuksi. Hän on telttaryhmänsä oma 
turva-aikuinen, jolle uskaltaa tulla 
kertomaan koti-ikävästä ja muista 
huolista.
 Telttakummin tehtäviin kuuluu 
myös teltan tai huoneen siisteydestä 
muistuttaminen ja leiriläisten auttami-

”Tämä tapahtui omalla leirilläni. Olin silloin yhdeksänvuo-
tias. Minä ja kaksi ystävääni olimme yhtenä yönä hyvin 
levottomia. Emme saaneet unta hillittömiltä naurunpuus-
kiltamme. Niinpä leirinohjaajat siirsivät meidät nukkumaan 
kalliolle ohjaajateltan viereen. Emme edelleenkään saa-
neet unta, kun katselimme lepakoita lämpimässä kesäyös-
sä, mutta nauru vaihtui hiljaiseksi hihitykseksi.”

Rauna
Bengtsårissa 2005
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nakit eLi työvuorot

Nakit ovat leiriarkea sujuvoittavia 
työtehtäviä. Työvuorot jaetaan suurin 
piirtein tasaisesti ohjaajien ja johtajien 
kesken. Työtehtävät riippuvat paljon 
leiripaikasta. Nakkeja voivat olla esi-
merkiksi polttopuiden teko, siivous, 
vedenhaku, vessojen siivous, saunan 
lämmitys, siestavahti, kokin apurin työt 
ja retkivastaavan työt. Saatat löytää 
itsesi vahtimasta veistäviä leiriläisiä 
(yksi ohjaaja viittä leiriläistä kohden) 
tai puuhun kiipeäviä leiriläisiä (kannat-
taa sopia kiipeilypuu etukäteen). 
 Turvallisuussuunnitelmassa pitää 
olla tieto siitä, kuka on ensiapuvastaa-
va, joka on vastuussa asioiden huoleh-
timisesta tapaturman sattuessa. Usein 
sovitaan myös, että joku on matkavas-
taava, joka huolehtii siitä, että kaikki 
leiriläiset ovat mukana leiribussissa ja 
että kaikilta on kerätty henkilötietolo-
makkeet ja muut tärkeät paperit.
 Työvuoroon merkityn ohjaajan 
tehtävä on huolehtia, että työ tulee 
tehdyksi. Nakkien suorittamisesta 
ei kannata ottaa turhaa stressiä, jos 
aikataulu on kiireinen. Avuksi voi ottaa 
apuohjaajia ja leiriläisiä.  
 Ohjelman vetovastuiden ja työ-
vuorojen lisäksi jokaisella ohjaajalla ja 
johtajalla tulee olla leirin aikana vapaa-
vuoro. Muistakaa merkitä ohjelmaan 
vapaavuoro jokaiselle jo ennen leiriä. 
Vapaavuoro on ohjaajan omaa aikaa, 
hengähdystauko, jolloin voi vaikkapa 
nukkua, soittaa kotiin, syödä karkkia 
tai lukea omassa rauhassa.
 Yleinen siisteys auttaa kaikkien lei-
rielämää. Vastuu leiripaikan siisteydestä 
kuuluu kaikille. Leirin lopuksi kaikki lei-
rille osallistuneet auttavat siivouksessa 
kykyjensä mukaan. Loppusiivous kuu-
luu useimpien leiripaikkojen sääntöihin. 
Leiripaikan seuraaville käyttäjille ei ole 

hauskaa saapua sotkuiselle leiripaikalle. 
Siivouksen laiminlyöminen aiheuttaa 
leiripaikan omistajille lisätöitä, joista he 
saattavat laskuttaa jälkeenpäin. 

Leirin jäLkeen 
Leirin jälkeen kannattaa pyytää leiripa-
lautetta sekä leirin työntekijöiltä että 
leiriläisiltä tai heidän huoltajiltaan. Lei-
ripalautteessa kannattaa kertoa, mikä 
leirillä sujui ja mikä ei, jotta tulevina 
vuosina voidaan suunnitella parempia 
leirejä.
 Muista huolehtia, että saat palkki-
on leiristä, kuten on sovittu. Eri piireis-
sä voi olla eri käytäntöjä palkkionmak-
sussa, joten ota tarvittaessa yhteyttä 
leirisi johtajiin tai piirin vapaaehtoisiin. 
Leireistä saa myös työtodistuksen. 
Piireillä on omia käytäntöjä myös siinä, 
kuka työtodistuksen kirjoittaa; kysy 
aiheesta lisää johtajaltasi. 

hyvän ohjaajan eväät

Leirinohjaajan työ on vastuullinen hom-
ma. Leirinohjaajien tulee olla varsinkin 
lastenleireillä vastuullisia aikuisia ja 
auktoriteetteja, joten ei ole aivan sama, 
miten ohjaaja käyttäytyy lasten läsnä 
ollessa. 

ohjaajan auktoriteetti 
Ohjaaja on auktoriteetti, jolta odote-
taan tietynlaista käytöstä. Luontoleirillä 
ei ole armeijakuria eikä tiukkoja po-
mottaja, mutta oma auktoriteettiasema 
kannattaa muistaa. Leiriläisten kanssa 
ei esimerkiksi voi riehua samalla tavalla 
kuin oman pikkusisaruksen kanssa.
 Ohjaajan täytyy välillä olla vähän 
tylsä ja pyytää leiriläisiä rauhoittumaan 
sekä muistuttaa turvallisuudesta. Rajo-
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jen asettaminen luo leiriläisille turvalli-
sen olon. Ohjaajana kannattaa välttää 
ristiriitaisten ohjeiden antamista, sillä 
se sekoittaa lapsia ja vähentää luotta-
musta ohjaajaan. 
 Leirillä ohjaajat ovat esimerkkinä 
leiriläisille. Leirin yhteiset säännöt 
koskevat siis myös ohjaajia, eli jos 
käsketään lapsia laittamaan sadevaat-
teet päälle, niin myös ohjaajilla pitää 
olla sadevaatteet. Ohjaajat eivät saisi 
ottaa omia vapauksia ohjaaja-aseman-
sa perusteella, sillä se on epäreilua ja 
ylimielistä. Esimerkiksi ohjaajakarkkeja 
voi napostella vaikka siestalla tai ohjaa-
jien iltapalaverissa, ei ohjelman aikana. 
 Ohjaajan auktoriteetti eli se, että 
häntä kuunnellaan ja kunnioitetaan, 
syntyy esiintymisen kautta: siitä miten 
ohjaaja puhuu ryhmälle, antaa ohjeita 
ja vastaa kysymyksiin. Pohdi, millai-
seen ihmiseen sinun olisi helppo luot-
taa, ja ota siitä mallia omaan käytök-
seesi. Kaikille ihmisille esiintyminen ei 
ole kuitenkaan luontevaa, ja sen pitäisi 
olla luontoleirillä ihan hyväksyttävää. 
Ujoille ohjaajille leiri voi olla hyvä 
paikka treenailla ja hankkia rohkeutta 
vuorovaikutukseen ja esiintymiseen.
 Lastenleiriläisille ei yleensä tarvitse 
todistella auktoriteettiaan, sillä he ovat 
kotona ja koulussa tottuneet olemaan 
ohjattavina. Nuorilla voi joskus olla 
tarve kyseenalaistaa ohjeita, ja aikuis-
ten leiriläisten voi olla vaikeaa ottaa 
vastaan ohjeita itseään nuoremmilta 
ohjaajilta. Näissä tilanteissa kannattaa 
pysyä rauhallisena ja selittää, miksi 
asiat tehdään niin kuin tehdään. Tavalli-
sesti järkevät perustelut ja oma rauhal-
lisuus saavat vastahakoisetkin leiriläiset 
kuuntelemaan ja tottelemaan ohjaajaa.

ohjaaja ja LeiriLäiSet

Leiriläisen ja ohjaajan välinen luotta-
mus on leireillä tärkeää, jotta leiriläiset 
viihtyisivät. Keskinäinen luottamus 
vaikuttaa lasten turvallisuuden tuntee-
seen leirillä, mikä vähentää koti-ikävää 
ja madaltaa kynnystä kertoa vaikkapa 
kiusaamisesta. Luottamus syntyy ta-
vasta, jolla ohjaaja kohtelee lapsia. 
 Muistele omaa lapsuuttasi. Millaisia 
aikuisia pidit mukavina, millaisia taas 
pelottavina ja ikävinä? Kielenkäytössä 
ja käytöksessä on huomioitava, että 
ohjaaja on leiriläisille esimerkkinä 
omasta iästään riippumatta. 
 Leiriläisiin tulisi suhtautua lähtö-
kohtaisesti positiivisesti, ei rauhanhäi-
ritsijöinä tai potentiaalisina kurinpito-
tapauksina. Lapset ovat yksilöitä; heitä 
ei pitäisi karsinoida stereotyyppisiin 
lokeroihin liian kevein perustein. Lapset 
ovat harvoin tahallaan ilkeitä ja ärsyt-
täviä, vaikka poikkeuksiakin voi olla. 
Monesti leirin alussa hankalilta tuntuvat 
leiriläiset paljastuvat ihan mukaviksi, 
tavallisiksi lapsiksi, kun heihin tutustuu 
paremmin ja kun he tottuvat leirillä 
olemiseen. Ohjaajan tulee antaa lapsille 
mahdollisuus näyttää itsestään parhaat 
puolet, ilman ennakkoluuloja. 
 Kaikkia leiriläisiä tulisi huomioida 
tasapuolisesti. Toisinaan jotkut leiriläi-
set saattavat valita ohjaajaporukasta 
jonkun ”siistin” ohjaajan, jonka ym-
pärillä sitten velloo koko leirin ajan 
innokas faniklubi. Ohjaajan on kuiten-
kin huomioitava ja autettava kaikkia 
leiriläisiä tasapuolisesti. Ohjaajan tulee 
olla reilu. Reiluus ei tarkoita lepsuilua, 
vaan oikeudenmukaista ja tasapuolista 
kohtelua. Kaikilla leiriläisillä tulee olla 
samat säännöt. Joidenkin leiriläisten, 
vaikkapa juuri faniklubin jäsenten, suo-
siminen aiheuttaa nopeasti pahaa miel-
tä leiriläisten keskuudessa ja murentaa 
leirin ryhmähenkeä. Ryhmähengen 
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rakoilu taas aiheuttaa herkästi kiistoja 
ja kiusaamista. 
 Etenkin pienillä leiriläisillä saattaa 
joskus olla leirielämästä mitä kummal-
lisimpia pelkoja ja huolia. On tärkeää, 
että ohjaaja ei naura leiriläisten huo-
lenaiheille, vaan ottaa ne vakavasti ja 
pyrkii rauhoittelemaan ja lohduttamaan 
parhaansa mukaan. 
 Leiriläisille tulisi puhua rauhallisesti 
ja neutraalisti. Jatkuva huutaminen ja 
vihainen äänensävy stressaavat kaik-
kia. Pyydä leiriläiset ensin hiljaiseksi 
esimerkiksi yhdessä sovitulla eleellä, 
vaikka näyttämällä peukkua, ennen 
kuin alat antaa heille ohjeita. Silloin ei 
ole tarpeen korottaa ääntä. Hälinän yli 
huutaminen stressaa ja ärsyttää sekä 
puhujaa että kuuntelijoita.
 Joskus oman äänen korottaminen 
voi olla tarpeen, jotta esimerkiksi tahal-
laan pahojaan tekevä leiriläinen tajuaa, 
että ohjaaja on tosissaan. Naama 
punaisena räyhääminen ei kuitenkaan 
johda hyviin lopputuloksiin.
 Ohjaajana kannattaa hieman miet-
tiä, mitä suustaan päästää. Ei kannata 
haukkua joidenkin ihmisryhmien, us-
kontokuntien tai ammattien edustajia, 
sillä leiriläisiä tulee kaikenlaisista taus-
toista. Entä jos leiriläisen vanhemmat 
ovatkin töissä firmassa, jonka juuri 
olet haukkunut lyttyyn? Myös väkival-
taiset tai muuten sopimattomat jutut 
kannattaa jättää kertomatta lasten 
seurassa. Pienimpiä leiriläisiä saattaa 
pelottaa asia, jota nuori ohjaaja ei ole 
enää vuosikausiin tosissaan pelännyt, 
esimerkiksi irtokädet, hirttäminen ja 
murhaajat. Kannattaakin punnita, mis-
sä tilanteessa ja kenelle alkaa kertoa 
kummitusjuttuja.
 Leiriläisiä on erilaisia ja siksi täytyy 
olla myös erilaisia leirinohjaajia. Kaikki 
eivät ole luontaisia esiintyjiä tai pyy-

teettömiä huolehtijoita. Leiriohjaajana 
on kuitenkin tärkeää, että suhtaudut 
positiivisesti vastaan tuleviin tilanteisiin 
ja yrität toimia parhaasi mukaan. Ole 
leirillä oma itsesi!

ohjaajien porukka

Ohjaajien tulisi olla reiluja toisiaan koh-
taan ja tehdä asioita leirillä yhdessä. 
Kaikista ei voi pitää, mutta yhteistyö-
hön pitäisi silti pystyä. Ohjaajaporukan 
sisäisestä toimivuudesta ja siihen liitty-
vistä ongelmista kerrotaan lisää luvussa 
9 (Leirinjohtajana toimiminen). 
 Ohjaajaporukan kesken hengailu 
on todella mukavaa, mutta leirillä ei 
saisi tulla vastaan tilannetta, jossa �0 
leiriläistä on apuohjaajan vahdittavana 

Kuva: Saini Launonen
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ja kaikki muut ohjaajat ovat jossain 
juomassa kahvia. Ohjaajat ovat leirillä 
ensisijaisesti töissä ja vasta toissijaises-
ti pitämässä hauskaa.
 Leireillä hyvä perussääntö on, että 
viittä leiriläistä kohti paikalla on yksi 
ohjaaja. Yksi ohjaaja voi toki selviytyä 
vaikka kymmenenkin rauhallisen leiri-
läisten ohjaamisesta, mutta esimerkiksi 
nuotion lähellä, rannalla ja riehakkaissa 
leikeissä paikalla tulee olla enemmän 
ohjaajia. Jos jotakin sattuu, yhden 
ohjaajan on vaikeaa hallita tilannetta 
yksin. 
 Ohjaajien pelkkä läsnäolo voi 
joissakin tilanteissa estää koko leiriä 
suistumasta anarkiaan. Joskus on 
laitettava leiriläiset ja leirin vetäminen 
oman mukavuuden edelle. Etenkin nuk-
kumaanmenoaikaan on hyväksi, että 
ohjaajat ovat mahdollisimman suurella 
joukolla läsnä, jotta nukkumaanmeno 
sujuu rauhallisesti – vaikka juuri ilta 
olisi ohjaajillekin mukavinta aikaa hen-
gata keskenään. 
 Ohjaajat saattavat murentaa 
toistensa auktoriteettia antamalla risti-
riitaisia ohjeita. Anna ohjelman vastuu-
vetäjän vetää ohjelma omalla tyylillään 
äläkä käy neuvomaan tai kiistelemään 
toveriohjaajasi kanssa lasten nähden. 
Jos ohjelmaa vetävä ohjaaja selvästi 
unohtaa sanoa jostakin tärkeästä 
asiasta, voit huomauttaa siitä hänelle 
ystävällisesti.
 Leiriläisiä voi hämmentää, jos 
ohjaajat käyttäytyvät hyvin lapsekkaas-
ti ja he esimerkiksi riehuvat, kikattavat 
tai painivat. Mieti, millainen käytös on 
järkevää missäkin tilanteessa. Esimer-
kiksi juuri nukkumaanmenoaikaan rie-
huvat ohjaajat villitsevät myös lapsia, 
vaikka lasten pitäisi silloin rauhoittua. 
Toisaalta ohjaajat voivat myös näyttää 
lapsille, että tyttöjen ja poikien halailu 

voi olla mukavaa, vaikka ei oltaisikaan 
rakastuneita. 
 Toisinaan täytyy laittaa omia 
keskinäisiä tunteita tai käytöskuvioita 
piiloon. Läheisten ihmisten kanssa 
toimivat käytöskoodit, vaikkapa hyvän-
tahtoinen solvailu, voivat näyttäytyä 
leiriläisille hämmentävinä tai jopa uh-
kaavina. Muista, että olet ohjaamassa 
leiriä ja että lapset ovat tarkkanäköisiä. 
Tiedosta, miten käyttäydyt, kun vedät 
leiriä parhaan kaverisi, sisaruksesi tai 
tyttö -tai poikaystäväsi kanssa.
 Leiriviikon aikana ohjaajaporu-
kassakin saattaa muodostua porukan 
sisäisiä käytöskoodeja, joiden sopi-
vuutta leireillä kannattaa miettiä. Onko 
asiallista leikinkään varjolla uhkailla ja 
heittää apuohjaaja laiturilta veteen? 
Ohjaajaporukan sisäiset riidat eivät 
myöskään saisi näkyä leiriläisille. 
Muista, ettet koskaan saa puhua pahaa 
ohjaajatovereistasi leiriläisten kuullen!

ohjaajan jakSaMinen

Leirin ohjaaminen voi olla  rankkaa niin 
henkisesti kuin fyysisestikin. Muista siis 
huomioida oma jaksamisesi. Ei ole tar-
koitus, että ohjaaja on nuutunut stres-
sistä ja väsymyksestä leirin lopussa. 
 Muista pitää huolta tilastasi ja 
omista rajoistasi. Jos leiriläiset pyrkivät 
jatkuvasti syliin, roikkuvat jaloissa 
ärsyttävästi tai käyttäytyvät muuten 
häiritsevästi, on aivan sallittua rajoit-
taa heitä. Kaikkea ei tarvitse sietää 
ollakseen silti lasten mielestä maailman 
paras leirinohjaaja. 
 Jos teltta- tai vastuuryhmässäsi on 
vaikeita lapsia, joiden kaitseminen vie 
kaiken huomiosi tai aiheuttaa jatkuvasti 
verenpaineesi kohoamista, pyydä apua 
muilta ohjaajilta ja johtajilta. Ei ole 
häpeä pyytää apua oman ryhmänsä 
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kanssa selviytymiseen. Pidä muutenkin 
huolta siitä, että työmääräsi pysyy 
kohtuullisena, jakamalla työtehtäviä 
muiden kanssa, jos siltä tuntuu. Huo-
lehdi siitä, että

ehdit syödä rauhassa
nukkua tarpeeksi ja
pitää taukoja.

•
•
•

Väsynyt ja stressaantunut ohjaaja on 
harvoin hyvä ohjaaja. Mieltä painavista 
asioista voi ja pitää puhua jokailtai-
sessa fiilispiirissä tai kahden kesken 
johtajan kanssa.



Kuva: Kati Schenk
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7. erityiStiLanteet 
   LeiriLLä

Leirillä sattuu ja tapahtuu. Onneksi 
useimpia ongelmia koti-ikävästä 
kiusaamiseen voi ehkäistä sillä, että 
leirillä on yhtäältä riittävästi miele-
kästä tekemistä ja että ohjelma ei 
toisaalta ole liian raskas ja väsyttävä.
 Tästä luvusta löydät vinkkejä 
paitsi tavallisimpiin pulmatilanteisiin 
myös harvinaisten, mutta vakavampi-
en tilanteiden hoitoon. 

yhteydenotto huoLtajiin

Päätös leiriläisen kotiin soittamisesta 
pulmatilanteissa on yleensä leirinjoh-
tajan vastuulla. Soittamisen voi hoitaa 
vaikkapa koti-ikäväisen leiriläisen telt-
takummi, joka tuntee leiriläisen parhai-
ten. Linjaus siitä, millaisissa tilanteissa 
kotiin soitetaan, kannattaa sopia leiri-
tiimin kesken hyvissä ajoin, jotta oh-
jaajat eivät tule antaneeksii leiriläisille 
ristiriitaista tietoa. Jos ohjaaja syystä 
tai toisesta hoitaa asian itsenäisesti, 
hänen on aina vähintään ilmoitettava 
leirin johtajalle, että leiriläisen kotiin on 
otettu yhteyttä. 

 Nykyisin, kun jo monilla ekaluok-
kalaisillakin on puhelin, lastenleiriläiset 
saattavat jutella ja tekstailla vanhem-
milleen monta kertaa leirin aikana. 
Tästä syystä ohjaajien kannattaa ottaa 
erityisesti nuorempien lasten kotiin yh-
teyttä matalalla kynnyksellä, jos leirillä 
tulee pulmia. Koti-ikävä tai riita kaverin 
kanssa kuulostaa dramaattisemmalta 
itkuisen lapsen suusta kuin siten, että 
ohjaaja selittää tilanteen rauhallisesti 
kotiväelle. 
 Hyväksi toimintatavaksi ongelmati-
lanteissa on muodostunut se, että oh-
jaaja soittaa ensin leiriläisen vanhem-
mille ja selvittää tilanteen. Sen jälkeen 
lapsi tai nuori voi tulla puhelimeen ja 
kertoa oman näkemyksensä. Jos lasta 
vaivaa koti-ikävä tai hän on vaikka lou-
kannut itsensä lievästi, vanhempia voi 
pyytää kannustamaan lasta jäämään 
leirille. Heiltä voi kysellä neuvoja siitä, 
millä lasta voisi piristää ja rauhoittaa. 
 Erityisesti lastenleirillä soitto kotiin 
kannattaa hoitaa aamupäivällä. Koti-
ikävä nousee useimmin pintaan iltaisin, 
mutta jos ikävä ei ole yltynyt pahaksi, 
lapselle kannattaa ehdottaa, että soite-
taan kotiin vasta aamulla. Koti-ikävällä 



�8

on näet taipumus tarttua erityisesti 
iltaisin, jos leiriläiset näkevät jonkun 
puhuvan vanhempiensa kanssa.
 Jos leirillä on lapsi, jolle säännölli-
set iltapuhelut nimenomaan ehkäisevät 
koti-ikävää, puheluille kannattaa jär-
jestää rauhallinen paikka, johon muut 
leiriläiset eivät näe. Samasta syystä 
voi olla hyvä käytäntö, että vapaa kän-
nyköiden käyttö ja kotiin soittaminen 
kannattaa ajoittaa aamiaisen yhteyteen 
tai esimerkiksi vapaan toiminnan het-
keen lounaan jälkeen, ei välttämättä 
iltaan.
 Päiväleirillä useimmat keskustelut 
vanhempien kanssa kannattaa hoitaa 
kasvokkain, kun leiriläistä haetaan 
leiripäivän jälkeen.

koti-ikävä

Koti-ikävän poteminen on tavallisimpia 
leirin ongelmatilanteista. Koti-ikävä 
voi iskeä minkä ikäiseen leiriläiseen 
tahansa, vaikka se onkin yleisempää 
pienemmillä lapsilla. Koti-ikävää aiheut-
tavat esimerkiksi turvattomuudentunne 
ja jännittäminen uudessa tilanteessa tai 
ryhmässä. Myös isommat ja pienemmät 
vastoinkäymiset leirillä, pulmat leirin 
kaverisuhteissa, liian vähäinen tekemi-
nen tai lapsen sairastuminen saattavat 
nostaa koti-ikävän pintaan.
 Tärkeintä olisi saada leiriläinen 
tuntemaan olonsa turvalliseksi  ja 
varmistaa, että hänellä on kivaa te-
kemistä. Ujoimmille lapsille voi sopia 
pienemmässä ryhmässä tai parin kans-
sa toteutettava ohjelma suuren ryhmän 
yhteistä ohjelmaa paremmin.

Leiriläisten keskuudessa voi ilmetä 
erilaisia koti-ikävän ”tyyppejä”:

Ensimmäisen illan arkuus ja mahdol-
linen pieni itkeskely. Menee ohi itses-
tään, kun tutustutaan muihin leiriläisiin 
ja ohjaajiin ja huomataan, että leirillä 
on kivaa. Usein tällaisessa tilanteessa 
riittää erityinen huomioiminen ja loh-
duttelu: esimerkiksi pienemmällä po-
rukalla vietetty satutuokio, kävelyretki 
tai kuppi kaakaota keittiössä. Lapsen 
huomio ohjataan mukaviin asioihin, 
joita leirillä on tulossa. Esimerkiksi 
uintimahdollisuus on tärkeä monelle 
lapselle.
 Tämä on koti-ikävän yleisin ja 
harmittomin esiintymismuoto. Tässä 
tilanteessa ei välttämättä kannata 
soittaa leiriläisen vanhemmille, mikäli 
leiriläinen ei sitä erikseen toivo.
 Ikävä joka ilta, ehkä päivisin-
kin, kun ei ole sellaista tekemistä, 
joka ohjaisi pitämään ajatukset 
poissa kotoa. Tämä on hieman vaka-
vampaa kuin ykköstyypin koti-ikävä. 
Tähänkin auttaa leiriläisen erityinen 
huomiointi ja siitä huolehtiminen, 
että hänellä on seuraa ja mieluisaa 
tekemistä.
 Ikävä on tavallista, jos pieni 
leiriläinen on ensimmäistä kertaa 

Kuva: Varpu Määttänen



�9

pidempään erossa vanhemmista tai 
poissa kotoa. Leirillä voi silti olla kivaa 
ja leirillä voi saada hyviä pärjäämisen 
kokemuksia. Jos koti-ikävä kestää 
pitkään, kannattaa soittaa vanhemmille 
ja kysyä lisätietoa lapsesta ja hänen 
mielenkiinnon kohteistaan. 
 Leiriläisellä on koti-ikävä ihan 
koko ajan, eikä mikään ole haus-
kaa tai lohduta. Tämä on onneksi 
hyvin harvinaista, mutta edellyttää jo 
keskustelua huoltajien kanssa ja sen 
harkitsemista, olisiko mielekästä, että 
kotiin haluava leiriläinen lähtisi kotiin.
 Lapset kypsyvät pärjäämään ilman 
vanhempiaan yksilöllisesti. Tilanne voi 
olla se, että lapsi ei vielä ole kypsä 
pidempään eroon omasta perheestään. 

Taustalla saattaa myös olla vaikea 
tilanne kotona, esimerkiksi vanhemman 
sairaus, joka huolestuttaa leiriläistä.
 Vaikean eroahdistuksen pitkit-
täminen voi olla haitallista lapsen 
kehitykselle. Jos lapsi kärsii leirillä 
voimakkaasta turvattomuuden tun-
teesta, häntä tulee kuunnella ja hänen 
näkemyksensä tulee ottaa tosissaan. 
Tarvittaessa leiri siis keskeytyy lapsen 
osalta.

 kiukunpuuSka, raivokohtauS

Väsymys, nälkä ja hermostuminen 
voivat aiheuttaa varsinkin pienempien 
lasten hallitsemattomia kiukunpuuskia. 
Yleensä kannattaa vain viedä lapsi 

”Eräällä pienellä lastenleiriläisellä oli kova koti-ikävä. 
Soitin leirin toisen päivän aamuna hänen äidilleen ja pu-
huin asiasta. Myös lapsi sai puhua vanhempansa kanssa. 
Kesken puhelun joku muu ohjaaja soitti kelloa merkiksi 
siitä, että ohjelma oli alkamassa. Lapsi sanoi itkuisella ja 
dramaattisella äänellä puhelimeen: ”Nyt ne kutsuu taas!” 
Kovalla työllä ja vaivalla onnistuin pitämään naamani 
peruslukemilla.”

Kati S.
Bengtsår 2010
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sivummalle rauhoittumaan tai odottaa, 
että kiukkukohtaus menee ohi, ja estää 
lasta satuttamasta itseään tai muita.
 Pienempien lasten kiukkukoh-
tauksiin ei yleensä ole mitään vakavaa 
syytä, vaan kyseessä on vain tunteiden 
säätelyn kypsymättömyys. Toisten ta-
hallinen vahingoittaminen sen sijaan voi 
olla vakavakin hälytysmerkki, jos sitä 
esiintyy selvästi ikätasosta poikkeavalla 
tavalla: kaksivuotias huitoo suuttues-
saan kaveria lapiolla, mutta kymmen-
vuotiaan kohdalla vastaava käytös on 
jo selvästi tavallisesta poikkeavaa. Sen 
jälkeen kun lapsi on lauhtunut, hänen 
kanssaan kannattaa jutella siitä, mikä 
on hätänä. Kun lapsi on rauhoittunut, 

hänelle kannattaa tarjota myönteistä 
huomiota, jotta huomiota ei tarvitse 
hakea turhalla kiukkuamisella. 
 Jos kiukunpuuskat ovat toistuvia, 
on syytä selvittää, mikä niiden takana 
on, väsymys, kiusaaminen vai ehkä 
huolta aiheuttava tilanne leiriläisen 
kotona.

kiuSaaMinen ja riitatiLanteet 
Leirillä on hyvä alusta saakka tuoda 
esiin, että ketään ei saa kiusata. Lei-
rin aluksi kannattaa laatia leiriläisten 
kanssa yhteiset säännöt. Samalla on 
hyvä jutella lasten ja nuorten kanssa 
siitä, mikä on kiusaamista. Kertokaa, 

”Olimme lähdössä retkelle, kun eräs poika sai raivo-
kohtauksen. Hän yritti heittää ohjaajan telttaa halolla ja 
ilmoitti haluavansa saman tien kotiin. Lapsi oli ilmeisesti 
vain nukkunut huonosti ja jostain syystä jäänyt lounaalla 
ilman jälkiruokaa. 

Annoimme lapsen jäädä sairaan leiriläisen ja yhden ohjaa-
jan kanssa leiriin, jossa hän sai veistellä ja syödä hillovoi-
leipää. Illalla lapsi esitteli minulle onnellisena veistämiään 
syömäpuikkoja ja oli taas innoissaan leirielämästä.”

Kati S.
Lastenleiri Benkussa 2010
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että esimerkiksi nimittely, töniminen, 
lyöminen, tavaroiden ottaminen luvat-
ta, tavaroiden tahallinen rikkominen ja 
toisten jättäminen leikkien ja yhdes-
säolon ulkopuolelle ovat kiusaamista. 
Kiusaaminen on yksipuolista toimintaa, 
jossa joku tai jotkut ovat selvästi pyr-
kineet alistamaan tai osoittamaan toi-
selle, ettei hän ole ihmisenä hyväksytty 
sellaisena kuin on.
 Muistuttakaa, että kaikki leiriläiset 
ovat vastuussa siitä, että leirillä ei 
kiusata. Kehottakaa leiriläisiä kerto-
maan ohjaajalle heti, jos heitä tai muita 
leiriläisiä kiusataan.
 Riitoihin ja eripuraisuuksiin leirillä 
pitää tarttua aina ripeästi, jotta ne 
eivät jää vaivaamaan leiriläisten mieltä 
tai kärjisty kiusaamiseksi. Ristiriitatilan-
teessa leiriläisiä muistutetaan yhdessä 
sovituista säännöistä. Ohjaajan tulee 
jutella kaikkien osapuolten kanssa ja 
varmistaa, että jokainen saa kertoa 
oman näkemyksensä tapahtumista. On 
hyvä ehdottaa, että riidan osapuolet 
pahoittelevat tai pyytävät toimintaansa 
anteeksi, jos siihen on aihetta.
 Vääryyttä kokenut osapuoli haluaa 
usein kuulla, että toinen on pahoillaan 
toiminnastaan. Riitatilanteissa vikaa on 
usein kummankin osapuolen toiminnas-

sa, joten molempien anteeksipyyntö on 
luonteva lopetus riidalle. Ohjaajan tulee 
tarkistaa, että esimerkiksi riidan aikana 
toiselta viedyt tavarat palautetaan 
omistajalleen.
 Leirillä vastaan tulleista riidoista on 
tärkeää keskustella päivittäisessä oh-
jaajapalaverissa. Palaverissa voi paljas-
tua, että se, mikä yksittäisen ohjaajan 
silmään näytti vähäpätöiseltä kiistalta, 
olikin osa jonkun porukan yhteen 
leiriläiseen kohdistamaa kiusaamista. 
Kiusaaminen on jatkuvaa toimintaa, 
mutta siihen puututaan osittain samoin 
kuin yksittäisiin riitoihin ja ongelmati-
lanteisiin: asia selvitetään ja syylliseltä 
vaaditaan anteeksipyyntö.
 Kiusaaminen on harvoin vain 
kahden leiriläisen välinen asia, vaan 
sille on tyypillistä, että esimerkiksi 
kiusaajan kaverit tai koko leiri joko 
aktiivisesti tai hiljaisella hyväksynnällä 
tukevat kiusaamista. Yksi keino puuttua 
kiusaamiseen onkin tukea kiusatun 
kaverisuhteita esimerkiksi ryhmäjaoil-
la. Se, että kiusatulla on puolustajia 
myös leiriläisissä, voi paitsi vähentää 
kiusaamista myös helpottaa leiriläisen 
oloa, vaikka kiusaamista ei saataisikaan 
kokonaan loppumaan. 
 Epäsuoraan kiusaamiseen voi 
olla vaikeampi puuttua. Monesti on 
aika yksiselitteistä kieltää esimerkiksi 
nimittely, mutta leikkien ja ulkopuolelle 
jättäminen tai muu epäsuora kiusaa-
minen saattaa olla vaikea tunnistaa ja 
kitkeä pois. Leirillä tilanne onneksi vain 
harvoin ehtii kehittyä kovin pahaksi. Jos 
tilanne kärjistyy, voi olla tarpeen jutella 
osapuolten kanssa erikseen ja mahdol-
lisesti olla myös yhteydessä leiriläisten 
huoltajaan.
 Mikäli puuttuminen ja korjaava 
palaute eivät auta useammasta yrityk-
sestä huolimatta, voi harkita leiriläisen Kuva: Ina Rosberg
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lähettämistä kotiin. Yhden leiriläisen ei 
voi antaa pilata leiriä muilta lapsilta. 
Leirin keskeyttämistä voi harkita aina-
kin silloin kun kiusaamista harjoittava 
lapsi tai nuori vaarantaa oman tai mui-
den turvallisuuden piittaamattomuu-
della leirin säännöistä ja väkivaltaisella 
käytöksellä. Leiriläiselle pitää kuitenkin 
antaa ensin selvä varoitus ja tilaisuus 
korjata käytöstään.   
 Muita jatkuvasti kiusaavalle nuo-
relle tai lapselle voi olla pysäyttävä ja 
hyödyllinen kokemus, että raja kiusaa-
misen tai väkivallan käytön kohdalla 
tulee vastaan leirillä ja hänelle osoi-
tetaan, että muiden ei tarvitse sietää 
loputtomasti huonoa käytöstä – ei 
etenkään fyysistä uhkaa. 
 Aikuisten tai lähes aikuisten leiri-
läisten väliset riidat ja kiusaamis-
tapaukset ovat omalla tavallaan haasta-
vampia kuin lasten väliset, koska aikui-
set eivät ole tottuneet siihen, että joku 
ulkopuolinen sovittelee heidän riitojaan. 
Huonoa käytöstä ei kuitenkaan pidä 
suvaita myöskään aikuisilta leiriläisiltä. 
Keskenään riitelevät aikuiset voi pyytää 
syrjään, vaikka teekupilliselle ohjaajien 
huoneeseen, keskustelemaan tilanteen 
ratkaisemisesta.
 Lastenkin kanssa rauhallinen kes-
kustelutilanne syrjässä muusta leiristä 
teemukillisen kera voivat rentouttaa ja 
helpottaa hankalampien riitojen selvit-
telemistä. Oikein pahantuulisena riitoja 
on hankala sopia.

LeiriLäiSten väLinen väkivaLta

Kaikenlaiset riidat, kiusaamiset ja 
raivonpuuskat vaativat välitöntä 
puuttumista, jos leiriläinen käyttäytyy 
väkivaltaisesti. Vaikka ohjaajien pitää 
normaalisti antaa leiriläisille oma tila, 
lakikin sallii sen, että vaaratilanteen es-

tämiseksi leiriläisestä pidetään väkisin 
kiinni, jos häntä ei muuten voi esimer-
kiksi estää potkimasta toista leiriläistä. 
 Väkivaltaiset tilanteet selvitetään 
pääosin samoin kuin muutkin riidat 
ja kiusanteot, mutta väkivaltaa käyt-
täneelle leiriläiselle tulee erityisesti 
painottaa, että väkivalta ei ole sallittua 
ja että se voi aiheuttaa vakavampia 
vammoja kuin leiriläinen on tullut 
ajatelleeksi. Väkivallasta tulee ilmoit-
taa herkästi sekä tekijän että uhrin 
kotiin. Vakavammista tapauksista tulisi 
ilmoittaa myös piirin yhteyshenkilölle 
viimeistään leirin lopuksi. Tekijän koti-
väelle on kerrottava, että jos leiriläisen 
väkivaltainen käytös jatkuu, se on syy 
poistaa hänet leiriltä. 
 Erittäin haastavista tilanteista 
tulisi myös ilmoittaa viranomaisille, 
mutta tämä on hyvin harvinaista. Jos 
olet epävarma siitä, miten tulisi toimia, 
asiasta voi keskustella uhrin vanhem-
pien ja piirin yhteyshenkilön kanssa. 
Asiasta on ehdottomasti ilmoitettava 
piiriin. Erittäin vakavassa tilanteessa 
väkivaltaa käyttänyt leiriläinen tulee 
poistaa leiriltä. 

ohjaajaporukan riidat 
Ohjaajaporukan kireät välit ja riidat lei-
rillä eivät missään nimessä saisi näkyä 
leiriläisille asti. Aikuisten välienselvit-
telyt tulee hoitaa asianosaisten kesken 
ja kaikkien kanssa tulee voida työs-
kennellä ja tulla toimeeen työpaikalla, 
ellei sitten kyseessä ole epäasiallinen 
käytös, jota ei ohjaajienkaan tarvitse 
sietää. Ohjaaja voi aina tukeutua leirin 
johtajaan ja pyytää apua ristiriitati-
lanteen selvittelyssä. Tarvittaessa voi 
olla yhteydessä piirin toimistolle tai 
keskustoimistolle. 
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LeiriLäiSet, jotka eivät haLua

oSaLLiStua ohjeLMaan

Melkein jokaiselle leirille mahtuu 
leiriläisiä, jotka eivät halua osallistua 
ohjelmaan. Osa kaipaa vain pientä pa-
tistelua ja osallistuu lopulta mielellään. 
Osa puolestaan voi suhtautua kaikkeen 
ohjelmaan nihkeästi. Tällöin on tär-
keintä, että yhden tai kahden leiriläisen 
vastahakoisuus ei tartu koko ryhmään. 
Lähtökohtaisesti edellytetään, että 
kaikki osallistuvat tavalla tai toisella 
ja ainakin tulevat kokeilemaan eri 

ohjelmia. Vastentahtoisuus voi johtua 
myös siitä, että uusi tilanne jännittää 
leiriläistä, jolloin pehmeä ja neuvottele-
va ote on paras tapa kannustaa häntä 
mukaan.
 Lasten ja nuorten omat toiveet 
kannattaa huomioida ohjelmassa 
mahdollisuuksien mukaan. Leiriläisten 
voi antaa esimerkiksi valita muuta-
man ohjelmavaihtoehdon välillä tai 
ehdottaa leikkejä. Jos lapset ja nuoret 

Kuva: Ina Rosberg
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pääsevät itse vaikuttamaan ohjelmaan, 
saattaa muukin ohjelma alkaa tuntua 
mukavammalta. 
 Joskus vastahakoisuus johtuu siitä, 
että leiriläinen ei oikeastaan ole leirin 
kohderyhmää. Lastenleireillä käy melko 
usein ��–��-vuotiaita nuoria, jotka 
sopisivat jo paremmin nuortenleirille. 
He eivät ehkä ole uskaltaneet vielä 
siirtyä nuortenleirille tai nuortenleirin 
ajankohta ei ole sopinut heille.
 Se, että ohjaajat itse osallistuvat 
innolla, auttaa usein isompia lapsia 
innostumaan. Vanhemmalle leiriläiselle 
kannattaa antaa helppoja apuohjaajan 
tehtäviä, jos ne kiinnostavat häntä, 
tai keksiä muuta mieluisaa tekemistä. 
Voisiko leiriläinen keksiä muutaman 
muun vanhemman leiriläisen kanssa 
vaikka iltaohjelmaa, lämmittää saunan 
ohjaajan valvonnassa tai koristella 
leirin postilaatikon eläinkuvilla? Yhteis-
hengen kannalta on kuitenkin tärkeää, 
että kaikki leiriläiset osallistuvat osaan 
yhteisestä ohjelmasta.

tavaroiden rikkoutuMinen

Ensisijaisesti kannattaa ohjeistaa 
jättämään arvokkaat tavarat, kuten 
kännykät ja pelit, kotiin tai ohjaajien 
säilytettäväksi. Hyvä käytäntö on se, 
että leiriläiset saavat halutessaan soit-
taa lounaan jälkeen kotiin, ja muuten 
kännykät on pidetään ohjaajien va-
rastossa. Myös tavaroiden katoamisen 
estämiseksi on hyvä säilyttää arvokkaat 
tavarat ohjaajien ”jemmassa”. 
 Leirin tavaroiden rikkoutumisen 
estämiseksi on syytä käyttää arvok-
kaampia tarvikkeita, kuten kiikareita, 
ohjaajien valvonnassa. Kiikareiden ja 
muiden arvokkaiden tavaroiden käyt-
töön kannattaa opastaa etukäteen. 
Jos jotain menee rikki varovaisuudesta 

huolimatta, ei ole syytä mennä paniik-
kiin. Leirin vakuutus korvaa ainakin 
osan aineellisista vahingoista, jos 
ohjeistukset ovat olleet kunnossa ja jos 
on noudatettu normaalia huolellisuutta.    

vakavat ongeLMat LeiriLäiSen 
kotioLoiSSa

Harvinaisia, mutta mahdollisia tilanteita 
leireillä ovat sellaiset, joissa lapsen tai 
nuoren kotiolosuhteista selviää leirillä 
huolestuttavia asioita. Kyseessä saattaa 
olla kaltoinkohtelun tai pahoinpitelyn 
paljastuminen tai se, ettei lapsen 
perustarpeista huolehdita. Ohjaajan 
kannattaa käyttää harkintaa tilantees-
sa, mutta lapsen kertomat asiat on 
syytä ottaa lähtökohtaisesti totena. On 
selvästi vähemmän haitallista reagoida 
liian herkästi ja tehdä turha lastensuo-
jeluilmoitus kuin jättää reagoimatta.  
 Lastensuojeluilmoituksesta seuraa 
viranomaiselle velvollisuus selvittää 
lapsen olosuhteet ja perheen mahdol-
linen tuen ja avun tarve. Huostaanotto 
tai sijoitus on vasta viimeinen toimen-
pide siinä tapauksessa, että muut tuki-
toimet ja apu eivät riitä parantamaan 
perheen tilannetta ja lapsen kasvu ja 
kehitys vaarantuvat.

joS LaSta ei haeta poiS LeiriLtä

Joskus leirin aikana ei paljastu mitään 
erikoista, mutta lasta ei tullakaan ha-
kemaan kotiin leiribussilta. Ohjaajapo-
rukan kannattaa varautua siihen, että 
inhimillisten sattumusten sarjat rikkou-
tuneesta autosta kotiin unohtuneeseen 
kännykkään johtavat suhteellisen usein 
siihen, että jonkun leiriläisen hakijaa ei 
kuulu sovittuun aikaan tapaamispaikalle 
eikä häneen saa yhteyttä.
 Asiasta ei kannata huolestua, vaan 
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lasta kannattaa rauhoitella. Jos aikaa 
on kulunut jo esimerkiksi puoli tuntia, 
yritetään ottaa yhteys lapsen muuhun 
lähipiiriin. Jos ketään ei saada kiinni 
kohtuullisessa ajassa, ottakaa yhteys 
lapsen kotikunnan sosiaalipäivystyk-
seen ja pyytäkää ohjeita. Ohjaajan 
omaan kotiin lasta ei saa viedä.
 Jos vanhempaan saadaan lopulta 
yhteys ja hän kertoo ehtivänsä paikalle 
vaikka puolentoista tunnin päästä, 
voidaan leiriläisen iästä riippuen sopia, 
että hänet saatetaan esimerkiksi lä-
heiseen kirjastoon odottamaan ja että 
tarvittaessa jäädään lapsen seuraksi. 
Jos tilanne tuntuu epäilyttävältä, voi 
ottaa yhteyttä viranomaisiin. Jos jou-
dutaan ottamaan lapsen hyvinvoinnin 
vuoksi yhteyttä esimerkiksi sosiaalipäi-
vystykseen, asia on aina selvitettävä 
myös piirin leirivastaavan kanssa. 

SairaStapaukSet ja 
LoukkaantuMiSet

Jos lapsi tai nuori sairastuu leirillä, 
on aina hyvä ottaa yhteys huoltajiin. 
Vaivan vakavuudesta riippuen sairastu-
neen leiriläisen ei välttämättä tarvitse 
lähteä kotiin, ellei hän itse halua. Lei-
riläiselle pitäisi järjestää mahdollisuus 
päästä lepäämään rauhalliseen tilaan. 
Sairastelevalle nuortenleiriläiselle voi 
riittää viihdykkeeksi kirja, mutta eri-
tyisesti pienemmät lapset tarvitsevat 
ohjaajan valvontaa ja huomiota, vaikka 
vain leikkisivät pehmopupulla makuu-
pussissa. Vanhempaakaan leiriläistä 
ei saa jättää kipeänä yksin leiriin, jos 
lähdetään esimerkiksi päiväretkelle.
 Jos sairastaja on majoittunut leirin 
täysimpään telttaan, hänet kannattaa, 
jos mahdollista, myös siirtää nukku-
maan omaan telttaansa vaikka yhden 
kaverin kanssa. Nukkuminen voi onnis-

tua helpommin, eikä leiriläinen tartuta 
muita niin tehokkaasti, kun kukaan ei 
nuku ihan kyljessä kiinni. Muistutta-
kaa leiriläisiänne myös kunnollisesta 
käsienpesusta.
 Sekä sairaustapauksissa että 
loukkaantumisissa paras hoito on 
ennaltaehkäisy. Ohjeistakaa leiriläiset 
jo leirin alussa hyvään hygieniaan ja 
käykää läpi, miten nuotiolla, saunassa, 
uintiretkellä ja muissa mahdollisissa 
vaaratilanteissa toimitaan turvallisesti. 
Myös leiriläisen loukkaantuessa on hyvä 
ottaa yhteys huoltajiin, vaikka terveys-
keskuskäyntiä ei tarvittaisikaan. Mitä 
pienempi lapsi, sitä herkemmin kotiin 
pitää ottaa yhteyttä. Ensiavusta on 
lisätietoa luvussa 8 (Turvallisuus).
 Jos olet epävarma siitä, miten 
toimia, ole lapsen huoltajien lisäksi 
yhteydessä myös terveyskeskukseen. 
Keskustele päivystävän sairaanhoitajan 
tai lääkärin kanssa hoito-ohjeista ja 
siitä, pitäisikä potilas viedä lääkäriin.

Kuva: Ina Rosberg
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8. turvaLLiSuuS

Leireillä saattaa tulla vastaan yl-
lättäviä ja vaarallisiakin tilanteita. 
Todennäköisyys siihen, että kai-
kesta selvitään ilman kummempia 
loukkaantumisia tai muuta vaaraa, 
kasvaa, jos vaaratilanteita mietitään 
etukäteen ja niihin varaudutaan. 
Älä kuitenkaan ole huolissasi – leirielä-
mä ei ole hirvittävän vaarallista selviy-
tymiskamppailua, vaan maalaisjärjellä 
pärjää hyvin. Tässä luvussa käsitellään 
leirien yleisimpiä vaaratilanteita ja sitä, 
kuinka niihin voi varautua.

turvaLLiSuuSSuunniteLMa 
jokaiSeLLe LeiriLLe

Jokaiselle leirille tulee laatia tur-
vallisuussuunnitelma. Turvallisuus-
suunnitelma sisältää arvion leirin 
todennäköisimmistä vvaaratilanteista, 
onnettomuuksien ehkäisemisen suun-
nitelman ja ensiapuohjeet siltä varalta, 
että jotakin tapahtuu. Turvallisuussuun-
nitelmassa on leirin ensiapuvastaavan 
ja lähimmän sairaalan tai terveyskes-
kuksen yhteystiedot.

 Turvallisuussuunnitelman teke-
minen kuuluu leirinjohtajien tehtäviin. 
Asia on tärkeä myös siksi, että esi-
merkiksi loukkaantumisen tapahtuessa 
vakuutusyhtiö voi kieltäytyä maksa-
masta korvauksia, jos leirillä ei ole 
turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuus-
suunnitelma osoittaa vakuutusyhtiölle, 
että leirin järjestäjät ovat varautuneet 
onnettomuuksiin eivätkä muuten-
kaan suhtaudu turvallisuusasioihin 
leväperäisesti.
 Turvalliseen toimintaan ja mah-
dollisiin ongelmiin on varauduttava 
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

veSiLLä

Kaikki käyttävät pelastusliivejä, myös 
ohjaajat. Varsinkin kanootilla liikkuessa 
on olemassa veden varaan joutumisen 
uhka. Vesillä liikkujia pitää vahtia paitsi 
rannalta myös veneestä, esimerkiksi 
soutu- tai moottoriveneestä, jolla 
pääsee nopeasti veteen joutuneen luo. 
Mukana tulee olla esimerkiksi köysi, 
jonka avulla veteen joutunut voidaan 
pelastaa. Kaikkia vesille lähtijöitä oh-
jeistetaan oikeasta käyttäytymisestä 
veneissä.
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uiMinen

Uidessa vaarana on luonnollisesti 
hukuksiin joutuminen. Leiriläiset eivät 
koskaan mene uimaan ilman, että täy-
si-ikäinen, uimataitoinen ohjaaja vahtii 
heitä paikalta, josta on hyvä näkyvyys. 
Pelastusvälineeksi on varattava uima-
paikalle jotain kättä pidempää, esi-
merkiksi köysi. Leiri-ilmoittautumisen 
yhteydessä tai henkilötietolomakkeessa 
tulee selvittää leiriläisen uimataito. 
Niitä, joiden uimataito on heikko, tulee 
vahtia erityisen hyvin.
 Uimapaikan tulee olla leiriläisten 
ikään ja uimataitoon nähden sopiva: ei 
liian kovaa virtausta tai liian roskaista 
rantaa. Mikäli veteen halutaan hyppiä 
vaikkapa laiturilta, tulee ennen uimaan 
menoa varmistaa, että paikalla on 
tarpeeksi syvää ja että hyppääjä ei voi 
osua esimerkiksi kiviin.
 Kylmässä vedessä uiminen kauan 
ei ole hyvä ajatus, sillä kylmettynyt 
henkilö ei enää tajua palelevansa. Siksi 
lapsia kannattaa välillä patistaa uimas-
ta lämmittelemään.

ruoka ja aLLergiat

Ruoasta aiheutuvat ongelmat liittyvät 
tavallisesti vakaviin allergioihin. Siksi 
on tärkeää, että leiri-ilmoittautumisen 
yhteydessä selvitetään leiriläisten ja 
työntekijöiden allergiat. Pahimmillaan 
vakava allergia voi johtaa sairaalahoi-
toa vaativiin oireisiin, eikä leiripaikalta 
välttämättä pääse helposti lääkäriin.
 Mikäli leiriläisellä tiedetään olevan 
vakava allergia, on pidettävä huolta, 
ettei hän vahingossakaan syö hänelle 
vaarallisia ruoka-aineita. Vakavan aller-
gian tapauksessa kaikki ruoka-aineita 
käsittelevät pesevät kätensä joka kerta, 
ennen kuin käsittelevät allergikon ruo-
kia, ja käyttävät erillisiä työvälineitä.

hygienia

Leirioloissa taudit, varsinkin vatsatauti, 
leviävät nopeasti. Tämän takia on tär-
keää huolehtia yleisestä hygieniasta, 
esimerkiksi siitä, että kaikki pesevät 
kädet saippualla ennen ruokailua ja 
vessassa käynnin jälkeen. Keittiössä 
tulee huolehtia siisteydestä ja ruoka-
aineiden oikeaoppisesta säilyttämisestä 
ruokamyrkytysten välttämiseksi. Mikäli 
jokin leirille iskee tauti, pitää pohtia 
sairastuneiden sijoittamista omaan 
tilaansa tai jopa heidän lähettämistään 
kotiin.

teräaSeet

Puukot, kirveet ja sahat ovat leirillä 
hyödyllisiä ja veistely on mukavaa, 
mutta teräaseet voivat aikaansaada 
pahoja haavoja väärin käytettyinä. 
Leiriläiset eivät koskaan saa käyttää 
teräaseita ilman ohjaajan valvontaa, ja 
ennen kuin esimerkiksi veisteleminen 
aloitetaan, kaikille kerrotaan, kuinka 
puukkoa käytetään turvallisesti. Var-
sinkaan kirvestä ei käytä kukaan, joka 
ei sitä osaa tai jota ei ole huolellisesti 
neuvottu. 
 Yksi ohjaaja voi vahtia korkeintaan 
noin viittä veistelijää tai yhtä kirveen 
kanssa työskentelevää leiriläistä.

Sauna, tuLi ja paLovaMMat

Saunan vaaroja ovat palovammat kiu-
kaasta tai vesipadasta. Lapsia tuleekin 
aina ohjeistaa käyttäytymään rauhal-
lisesti saunassa. Saunassa ei juosta 
tai riehuta. Vain ohjaaja käsittelee 
kuumaa kiuasta ja vesipataa. Samoin 
nuotion ympärillä tulee käyttäytyä 
asiallisesti, eivätkä leiriläiset saa edes 
kohentaa tulta ilman lupaa. Nuotion 
luona pitää olla ämpärillinen vettä tulen 
sammutukseen.
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 Jos joku saa palovamman, pala-
nutta kohtaa on pidettävä huoneen-
lämpöisessä vedessä �5–�0 minuuttia. 
Hoitoon pitää hakeutua, jos toisen 
asteen palovamman (rakkuloita) alue 
on suurempi kuin potilaan kämmen tai 
kyseessä on minkä kokoinen kolman-
nen asteen palovamma tahansa (vaurio 
ulottuu ihonalaisiin kudoksiin ja iho 
tuhoutunut).   

ekSyMinen

Metsäretkillä ja muilla pidemmillä 
matkoilla joku saattaa joutua eksyksiin. 
Varsinkin pieni leiriläinen saattaa eksyä 
oman leiripaikan läheisyyteenkin. Ret-
kille mentäessä yhden reitin tuntevan 
ohjaajan tulee kävellä joukon edellä ja 

jonkun viimeisenä, jottei kukaan jää 
jälkeen. Hitain määrää kulkutahdin. 
Leiriläiset tulee laskea riittävän usein, 
jotta huomataan, jos joku puuttuu.
 Jos joku on kadonnut, kysellään 
muilta, missä ja milloin hänet nähtiin 
viimeksi. Eksynyttä etsitään huute-
lemalla häntä nimeltä ja palaamalla 
sinne, missä hänet viimeksi nähtiin.

eLäin- ja kaSvikunnan Sekä 
SieniMaaiLMan vaarat

Suomen luonnossa vaaraa aiheuttavia 
eläimiä ovat lähinnä punkit, ampiaiset 
ja kyyt. Punkit levittävät tauteja, joten 
leiriläiset pitää tarkistaa punkkien 
varalta riittävän usein. Helpoimmin 
tämä onnistuu saunassa ennen pe-

”Olin ollut saunavahtina jo ainakin parikymmentä minuut-
tia ja odotin hetkeä, jolloin toinen ohjaaja vapauttaisi minut 
kärsimyksestä. Kun pyysin lapsia kutsumaan ohjaajan 
paikalle, he yksimielisesti päättivät heittää paljon lisää 
löylyä, eivätkä he missään nimessä halunneet pyytää lisää 
ohjaajia paikalle.

Daniel
Lastenleiri Bengtsårissa 2013
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seytymistä: kukaan ei mene saunassa 
pesulle, ennen kuin hänelle on tehty 
punkkitarkastus. Kannattaa huomioida 
esimerkiksi napa, korvantaustat sekä 
varpaiden sekä sormien välit. Hiusten 
sekaan punkit harvemmin menevät.
 Kannattaa järjestää tilanne niin, 
että monta ohjaajaa on tekemässä 
punkkitarkastusta usealle yhtä aikaa, 
niin tarkastettavalle ei tule sellaista 
oloa, että kaikki tuijottavat häntä. 
Punkkeja ei pidä poistaa rasvalla, kos-
ka tällöin ne oksentavat kantamansa 
taudit ihmisen elimistöön ennen mah-
dollista irtoamistaan. Punkkipihdit tai 
punkkirauta ovat oikeat työkalut punkin 
irroitukseen. 
 Ampiaisenpistot ovat yleinen kiusa 
loppukesällä, mutta ampiaiset eivät 
ole vaarallisia, ellei henkilö ole erityi-
sen allerginen. Jos ampiaisen purema 
kuitenkin osuu kaulan alueelle, se voi 
kaulan turvotessa olla vaaraksi hengi-
tysteille. Kyypakkaus kannattaa antaa 
mahdollisimman pian ohjeen mukaan. 
Viileä vesi tai kortisonivoide auttaa 
kipuun.
 Kyynpurema ei ole terveelle ai-
kuiselle yleensä vaarallinen, mutta se 
vaatii aina lääkärikäynnin. Lapselle 
purema on vaarallisempi. Varsinkin 
alueilla, joilla esiintyy kyitä, tulee aina 
pitää mukanaan kyytabletteja. Käär-
meen ympärille ei kannata kokoontua, 
sillä silloin se tuntee itsensä uhatuksi 
ja puree melko varmasti. Antakaa siis 
käärmeelle mahdollisuus paeta rauhas-
sa. Pitkävartiset kumisaappaat ehkäise-
vät jonkin verran kyynpuremilta, mutta 
saappaat eivät välttämättä auta silloin, 
kun kyseessä pienikokoinen lapsi.
 Hirvikärpäset ovat ikäviä seura-
laisia loppukesästä, joskaan ne eivät 

pysty elämään ihmisessä. Yliherkälle 
voi nousta puremakohtaan paukama, 
joka kutisee. Kannattaa käyttää päähi-
nettä ja kammata hiukset usein.
 Suomessa esiintyy jonkin verran 
enemmän tai vähemmän myrkyllisiä 
kasveja ja sieniä. Muutama sieni on 
suorastaan hengenvaarallinen. Siksi 
kukaan ei saa syödä mitään sellaisia 
kasveja tai sieniä, joita ei takuuvarmas-
ti tiedetä syötäviksi. Varsinkin pienten 
lasten kanssa tulee olla varovainen, et-
teivät nämä vahingossa laita suuhunsa 
mitään vaarallista.

keSä ja heLLe

Kesäkuumilla kannattaa kaikkien 
leiriläisten käyttää aina hattua, jotta 
kukaan ei saa auringonpistosta. Riittä-
västä juomisesta on pidettävä huolta. 
Leiriläisiä kannattaa muistuttaa juo-
maan usein, sillä liian vähäinen nes-

Kuva: Ina Rosberg
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teytys aiheuttaa todella huonon olon. 
Kuumuus saa helposti leiriläiset joko 
flegmaattisiksi tai ylivilkkaiksi.
 Helteellä ohjelmaa kannattaa mah-
dollisuuksien mukaan järjestää varjossa 
(esim. metsässä). Leiriläiset on hyvä 
viedä välillä uimaan. Myös vesillä 
liikuttaessa kannattaa ottaa mukaan 
päähineet ja juomapullot.

taLven haaSteet

Talvella on vaarana kylmettyminen 
varsinkin pidemmillä retkillä. Ennen 
ulos lähtöä tulee varmistaa, että kaikilla 
on tarpeeksi vaatteita päällä. Lapset ja 
nuoret saattavat olla nihkeitä käyttä-
mään esimerkiksi pipoja ja kaulahui-
veja. Ohjaajilla kannattaa olla mukana 
varavaatteita siltä varalta, että jolle-
kulle tulee kylmä tai vaatteet kastuvat. 

Retkille on hyvä varata mukaan vilttejä 
ja kuumaa juotavaa.
 Hikoileminen ei ole hyväksi talvella 
ulkona, koska märät vaatteet muut-
tuvat nopeasti kylmiksi. Kerrospukeu-
tuminen on kannattavaa, ja liikkeellä 
ollessa ei tarvitse niin paljon vaatteita 
kuin paikalla ollessa.
 Talvellakin voi yllättää nestehuk-
ka. Talvella ihminen voi tarvita paljon 
nestettä esimerkiksi kuivan ilman ja 
liikunnan aiheuttaman rasituksen takia.
 Vaarallisinta talvella on jäihin pu-
toaminen. Tämän takia jäille ei koskaan 
saa mennä, jos ei olla aivan varmoja 
siitä, että jäät kantavat. Virtapaikkoja 
tulee välttää. Jäälle on otettava mu-
kaan jäänaskalit sekä köysi tai vas-
taava apuväline siltä varalta, että jää 
kuitenkin pettää

”Valun lastenleirillä koettiin hienoa aamutunnelmaa, kun 
lähdettiin aamuvarhaisella melomaan joelle ja kuuntelemaan 
lintuja. Ja muutama hyttynenkin säesti taustalla.”

Eräs ohjaaja
Lastenleirillä Lopen Jokilassa
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”Olin ensimmäistä kertaa Luukissa ohjaamassa leiriä. Tie-
sin, että siellä oli hienot hiihtomaastot, mutta en ollut itse 
koskaan hiihtänyt siellä. Lähdimme kuitenkin hiihtoretkelle. 
Mukana oli kourallinen lapsia ja leirin kokki, joka halusi 
hetkeksi pois hellan äärestä.

Ladulle oli mahdollista valita viiden tai kahdeksan kilomet-
rin lenkki. Mukana oli urheilullinen lapsi, joka oli hiihtänyt 
kahdeksan kilsan lenkkiä aiemminkin, mutta myös yksi 
seitsemänvuotias ja yksi, jonka monot alkoivat hiertää parin 
kilsan hiihdon jälkeen. Meillä ei ollut laastaria, joten annoin 
lapselle oman villasukkani, jotta hiertymä ei pahenisi.

Oli jo aika myöhä, kun tulimme paikkaan, jossa viiden 
kilsan lenkki erosi kahdeksan kilsan lenkistä. Päätin, että 
käännymme siitä takaisin, koska en tuntenut maastoa 
entuudestaan enkä tiennyt, mitä vielä oli tulossa. Lisäksi 
olin huolissani seitsemänvuotiaan jaksamisesta, toisen 
lapsen hiertymästä ja muun leirin iltapalasta, kun kokki oli 
hiihtämässä.

Urheilijalapsi oli tosi pettynyt, kun emme hiihtäneetkään 
kahdeksaa kilsaa, kuten hän oli toivonut. Palasimme kuiten-
kin leiripaikkaan. 

Pari viikkoa leirin jälkeen leiriaktiivien sähköpostilistalle 
ilmaantui närkästynyt sähköpostiviesti, jossa ihmeteltiin ny-
kyisten talvileirinohjaajien pätevyyttä. Talvileirillä oli nimit-
täin leiriläisen kertoman mukaan ollut vain yksi hiihtoretki, 
ja sekin oli loppunut kolmen kilometrin jälkeen, kun ”retkeä 
vetänyttä ohjaajaa oli alkanut väsyttää”. Vastasin tietysti 
retkeä vetäneenä ohjaajana, miten asian laita oikeasti oli. 

Ina R.
Talvileiri Luukissa, Espoossa 2010
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näin kirjoitat turvaLLiSuuSSuunniteLMan

Joka leirille luodaan oma turvallisuussuunnitelma, jossa käydään läpi riskit ja 
uhkat sekä niiden esto ja hoito. Tutustu huolellisesti tähän suunnitelmaan ennen 
leiriä tai sen alussa, sillä sieltä löydät parhaat ohjeet toimimiseen. Jokaisen oh-
jaajan pitää myös kopioida EA-vastaavan puhelinnumero itselleen talteen.

Turvallisuussuunnitelma 
Luonto-Liiton Pohjolan piirin lastenleirille �.–6.6.�0�5
Paikka: Pohjolanjärven leirikeskus.

Jakelu: Piiri, leirisairaanhoitaja, leirin johtaja, ensiapuvastaava. Ohjaajien on 
tunnettava suunnitelman sisältö ja se kannattaa kiinnittää johonkin näkyvälle 
paikalle.

Nimi ja Puhelin Osoite ja Puhelin

Leirin johtajat Veera Virtanen 
puh. 05� ����56� 
ja Kalle Korhonen 
puh. 05� 8�65���

Terveyskes-
kus

Ma–pe klo 8–�6: Poh-
jolan terveysasema, 
puh. (suuntanumero) 
����56�.

Ensiapu-
vastaava

Jaana Järvinen 
puh. 05� ��56�89

Päivystys 
muina 
aikoina

Pohjolan sairaalan päi-
vystys, puh. 98�65��

Varaensi-
apuvastaava

Kalle Korhonen 
puh. 05� 8�65���

Kyyti Taksi: puh. 08 6����5�

* Merkitään myös 
mahdolliset suunta-
numerot virastoiden 
yhteystiedoissa.

Leiripaikan osoite: Pohjolanjärven leirikeskus, Järvitie �5, Pohjola.

Ajo-ohjeet leiripaikalle: Aja Pohjolan kylältä länteen Pohjolantietä noin �� km. 
Käänny oikealle Järvitielle. Aja suoraan noin � km. Käänny vasemmalle riste-
yksessä, jossa tienviitta osoittaa leirikeskukseen. Noin � km:n jälkeen saavut 
leirikeskuksen pihaan.

Leiripaikan karttakoordinaatit: Ks. esim. osoitteesta www.���.fi.
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Leirin riskit ja niiden huomioiminen
Liitteenä viikko-ohjelma ja keskiviikkona tehtävän pidemmän retken kartta, 
johon on merkitty suunniteltu retkireitti. Retkille ym. otetaan aina mukaan 
EA-laukku, puhelin, puukko, tulitikut ja juotavaa.

Hygienia ja 
Infektiot

Varautuminen: Hyvä keittiöhygienia, ruokien oikea säi-
lytys ja suojaaminen esim. myyriltä, kuumat tiskivedet, 
käsienpesu saippualla aina wc-käynnin jälkeen ja ennen 
ruokailua, vessat pestävä päivittäin. Haavoja käsiteltäessä 
käsienpesu ja käsidesi. Jos leirillä joku sairastuu, tehoste-
taan käsienpesua.

Nyrjähdykset, 
venähdykset

Varautuminen: Kunnon jalkineet, ei juosta vaarallisissa 
paikoissa.

Ensiapu: Kylmä, koho, kompressio. Pahassa tapauksessa 
(jalalle ei voi astua tms.) yhteys lääkäriin.

Palovammat Varautuminen: Varovaisuus kuumien esineiden lähellä, 
esim. saunassa, nuotiolla ja keittiössä.

Ensiapu: Jäähdytä palanutta aluetta viileällä vedellä �0 
min. Peitä palovammat sidoksilla, älä käytä voiteita tai 
puhkaise rakkuloita. �. asteen palovammojen tai isojen �. 
asteen palovammojen (henkilön kämmentä isompien) 
tapauksessa yhteys lääkäriin.

Avohaavat,
runsas 
verenvuoto

Varautuminen: Varovaisuus puukkojen, kirveiden, veisten 
ym. kanssa. Leiriläisiä ohjeistetaan puukon käsittelyssä ja 
veistelyä valvotaan.

Ensiapu: Nostetaan vuotava kohta sydämen yläpuolelle, 
painetaan sormin tai painesiteellä haavaa. Jos verenvuoto ei 
lakkaa tai haava on syvä, ota yhteys lääkäriin.

Allerginen 
reaktio

Varautuminen: Allergioiden huomiointi ruokailussa, aller-
gialääkkeiden ottamisesta huolehtiminen, kohtauslääkkeet 
mukana retkillä ym.
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Allerginen 
reaktio

Ensiapu: Oma lääkitys (jos on) tai yleiset allergialääkkeet 
ohjeen mukaan. Vakavassa tapauksessa turvataan hengitys 
ja otetaan yhteys lääkäriin.

Myrkytys 
esim. kasveis-
ta, sienistä, 
kemikaaleista

Varautuminen: Ei syödä tuntemattomia eikä myrkyllisiksi 
tiedettyjä kasveja tai sieniä. Kemikaalit pidetään poissa 
lasten ulottuvilta.

Ensiapu: Selvitä, mitä on nautittu. Tyhjennä potilaan suu ja 
huuhtele vedellä. Tarjoa lääkehiiltä. Vakavassa tapauksessa 
soita heti hätänumeroon ��� tai Myrkytystietokeskukseen.

Kyynpurema, 
ampiaisen 
pisto

Varautuminen: Ei härkitä ampiaisia tai käärmeitä. Selvite-
tään etukäteen, onko joku allerginen ampiaisenpistoille.

Ensiapu: Ampiaisenpureman tapauksessa huuhtele kylmäl-
lä vedellä, tarvittaessa kortisonivoide iholle ja antihistamiini 
suun kautta. Jos potilas on allerginen ampiaisille, annetaan 
kyytabletti ohjeen mukaan. Kyynpureman tapauksessa 
paljasta puremakohta ja pidä se levossa, potilas pitkälleen. 
Soita ���. Seuraa potilaan vointia. Tajuton potilas kylki-
asentoon, puremakohta yläpuolelle.

Borrelioosi, 
kumlingen 
tauti

Varautuminen: Punkkitarkastus saunassa, suojaava 
vaatetus.

Ensiapu: Punkin poistaminen, puremakohdan desinfiointi. 
Seuraa puremakohtaa ja muita oireita. Informoi leiriläisen 
huoltajia asiasta. Jos tulee oireita, yhteys lääkäriin.

Auringonpis-
tos, auringon-
polttamat, 
lämpöuu-
pumus, 
lämpöhalvaus

Varautuminen: Hattu päähän aurinkoisella säällä, juodaan 
riittävästi, tarvittaessa käytetään aurinkovoidetta.

Oireet: Päänsärky, huimaus, levottomuus, janoisuus, kal-
peus, hikinen iho.
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Auringonpis-
tos, auringon-
polttamat, läm-
pöuupumus, 
lämpöhalvaus

Ensiapu: Vie potilas viileään paikkaan ja varjoon, anna 
juotavaa, valele viileällä vedellä, avaa kiristävät vaatteet. 
Tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Veden varaan 
joutuminen

Varautuminen: Aina uitaessa yli �8-vuotias pelastus-
taitoinen uimavalvoja. Keskity uimavalvontaan! Tarkista 
leiriläisten uimataito etukäteen. Käsille esim. köysi pelas-
tusvälineeksi. Veneillessä aina turvavene ja pelastusliivit 
sekä puhelin mukana.

Eksyminen Varautuminen: Kuljetaan ryhmissä, ohjaaja aina ensim-
mäisenä ja viimeisenä. Lasketaan leiriläiset riittävän usein. 
Ohjaajilla puhelimet aina päällä ja mukana.
Jos joku eksyy, etsitään tätä systemaattisesti ja äänekkäästi 
huudellen.

Leiriläistä 
ei haeta 
leiribussilta

Yritä vielä soittaa huoltajille. Kysy lapselta, asuuko lähet-
tyvillä joku sukulainen tai tuttava, joka voisi auttaa. Jos 
yhteyttä huoltajiin ei saada, soita lapsen kotikunnan sosiaa-
lipäivystykseen tai poliisille.

Leirillä on riittävät ensiapuvarusteet, ja niiden sijainnin pitää olla henkilö-
kunnan tiedossa. Leiriläisten uimataito ja allergiat sekä muut sairaudet 
varmistetaan etukäteen. Retkelle lähdettäessä varmistetaan, että kaikilla 
on tarvittavat varusteet, esim. riittävästi vaatteita ja juomapullo. Ohjaajilla 
on retkillä mukanaan puhelimet ja ensiapuvälineet. Koko henkilökunta on 
tutustunut turvallisuussuunnitelmaan ennen leiriä. Leirillä on ensiapu-
vastaava, jolla on vähintään EA�-taidot.

Jos leiril-
lä sattuu 
onnettomuus

 �. Estä lisäonnettomuudet.
 �. Anna ensiapu, aloita alkusammutus.
 �. Tarvitaanko lisäapua? Jos tarvitaan, soita ���.
 �. Tarvittaessa vie potilas jatkohoitoon.
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toiMinta enSiaputiLanteiSSa

Tämä osio ei käsittele niinkään itse 
ensiapua ja sen antamista kuin tilan-
teessa toimimista ja olemista. Jokaisen 
ihmisen tulisi osata antaa ensiapua; se 
on velvollisuus hädässä olevia ihmisiä 
kohtaan. Tämä ei tarkoita, että sinun 
pitäisi muuttua hädän hetkellä suureksi 
pelastajaksi, vaan sitä, että osaat koh-
data arjessa ja vapaalla vastaan tulevia 
tapaturmia ja onnettomuuksia.
 Virallista ja oikeaoppista ensi-
apua voit opetella kursseilla, joita 
järjestetään monissa järjestöissä ja 
paikoissa. Voimassa oleva EA�-kortti 
on oikein hyvä kaveri työelämään ja 
tulevaisuuteen.

vaStuu enSiavuSta

Jokaiselle leirille valitaan aina henkilö, 
joka vastaa ensiavusta. Jos et itse 
kykene hoitamaan tilannetta ja tämä 
vastaava on helposti tavoitettavissa, 
voit delegoida haaverit hänelle ilman 
huolia. Lisäksi voit kysyä ohjeita ja 
neuvoja siitä, miten toimitaan mah-
dollisissa hätätilanteissa. EA-vastaava 
on ystäväsi, eikä hän pahastu töistä. 
Jotkut jopa pitävät kyseisestä tehtäväs-
tään leirillä.
 Kun leiriläinen tulee luoksesi haava 
sormessa ja pyytää laastaria, käytä 
omaa arviointikykyäsi, osaatko auttaa 
leiriläistä niin kuin itse haluaisit tulla 
autetuksi. Jos et tiedä, kuinka laastari 
toimii, ole hyvä ja delegoi tehtävä 
jollekin, joka tietää. Kukaan ei halua 
tulla hoidetuksi väärin tai välinpitä-
mättömästi. Lisäksi jokaiseen tapatur-
maan tulee suhtautua sen vaatimalla 
vakavuudella.

turvaLLiSuuSSuunniteLMan käyttö, 
ea-Laatikko ja retki-ea
Leirin alussa kaikkien pitää lukea tur-
vallisuussuunnitelma läpi. Tarvittaessa 
voi kysyä selvennyksiä kohtiin, joita 
ei ymmärrä. Jokainen myös tallentaa 
itselleen EA-vastaavan numeron. EA-
vastaavalla kannattaa olla muistissa 
ainakin myrkytystietokeskuksen nu-
mero ja lähimmän terveyskeskuksen 
numero. Leirin alussa EA-vastaava käy 
läpi leirin ensiaputarvikkeet ja huomioi 
mahdolliset puutteet. Ne kannattaa 
käydä läpi myös leirin lopussa, jotta voi 
ilmoittaa seuraavalle leirille, mitä pitäisi 
täydentää.
 Ensiapulaatikossa pitäisi olla lista 
kaikesta, mitä siellä kuuluu olla. Mikäli 
mahdollista, pese aina kätesi, ennen 
kuin kosket ensiaputavaroihin. Ensi-
apulaatikossa pitää olla vihko, johon 
merkataan, kuka antoi mitäkin lääkettä 
kenelle leiriläiselle ja milloin. Näin väl-
tytään siltä, että kaksi ohjaajaa antaisi 
samalle lapselle yliannostuksen jotain. 
Ennen lääkkeiden antamista kannattaa 
tarkistaa leiriläisen KukaMitäHäh?-lap-
pu, koska siinä saatetaan kertoa lääke-
aineisiin liittyvistä yliherkkyyksistä.
 Retki-EA sisältää suppean version 
EA-laatikosta ja se otetaan nimensä 
mukaisesti retkille mukaan. Retki-EA:
n mukana pitää olla myös turvalli-
suussuunnitelma, jotta jos tapahtuu 
jotain, apua osataan hälyttää oikeaan 
paikkaan. Retkikohteet pitää merkitä 
turvallisuussuunnitelmaan.

kuinka toiMitaan vaativaSSa 
tiLanteeSSa?

Tärkeintä on pysyä rauhallisena. Ohjaa-
jien käyttäytyminen tarttuu leiriläisiin. 
Tapaturman sattuessa paikalle ilmaan-
tuu usein lauma leiriläisiä tuijottamaan 
loukkaantunutta ja avun antajaa. Jos 
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joku ohjaajista alkaa huutaa hysteeri-
sesti ja käymään läpi pahimpia uhkaku-
via, ei se auta ketään. Jos tilanne on jo 
esimerkiksi EA-vastaavan hallinnassa, 
voit kysyä, tarvitaanko apua. Jos ei 
tarvita, ohjaa kauhistelevat leiriläiset 
muualle ja rauhoita tilanne.
 Kun kuulet jostain avunhuutoja tai 
sellaista ääntelyä, joka kuulostaa louk-
kaantumiselta, saavu paikalle rauhassa, 
mutta ripeästi. Älä juokse, sillä se lisää 
paniikkia ja altistaa sinut loukkaantumi-
selle esimerkiksi epätasaisen maaston 
takia.
 Rauhoittele loukkaantunutta! Jos 
et itse aloita ensiavun antamista, kerro 
avun olevan tulossa pian. Älä kauhistele 
vammaa.
 Jos et voi hakea apua muuten kuin 
poistumalla paikalta, koeta saada joku 
rauhoittamaan potilasta ja olemaan 
lähettyvillä. Tällaisia tilanteita ei tosin 
pitäisi tulla eteen, sillä jokaisella oh-
jaajalla tulisi olla matkapuhelimessaan 
EA-vastaavan numero. Paras seura-
lainen on toinen ohjaaja, mutta hätä-
tapauksessa sopii myös luotettavaksi 
kokemasi leiriläinen. Älä jätä loukkaan-
tunutta leiriläistä ja veren näkemisestä 
pyörtyvää leiriläistä keskenään.

hoito, jota ei voida antaa LeiriSSä

Kun ensiapu on saatu hoidettua, tulee 
arvioida jatkohoidon tarve. Monet 
leirillä saadut vammat ovat helposti 
hoidettavissa, mutta osa vaatii reissua 
terveyskeskukseen tai sairaalaan. 
Pienet vammat, kuten nyrjähdykset, 
ovat jo unohtuneet seuraavana päivänä 
hyvällä ensihoidolla ja yöunilla, mutta 
jos jalka on edelleen kipeä eikä kestä 
astumista, on reissu terveyskeskukseen 
tarpeen.

 Leiriläistä ei voi lähettää yksin 
matkaan, vaan ohjaajan täytyy olla 
aina mukana. Vastuu leiriläisen hyvin-
voinnista on ohjaajilla koko leirin ajan. 
Matkalle valikoituvan ohjaajan tulisi 
jollakin tavoin tulla toimeen vammau-
tuneen leiriläisen kanssa, sillä reissusta 
saattaa tulla pitkä. Kannattaa siis 
pohtia ryhmässä, kuka lähtee viemään. 
Matkasta aiheutuvat kulut katetaan 
suoraan esimerkiksi leirikassasta tai 
sitten myöhemmin kuittia vastaan 
toimistolta.
 Toinen esimerkki ulkopuolista hoi-
toa vaativasta tilanteesta on tulehdus, 
johin tarvitaan antibioottikuuri. Leiri-
läiset, jotka saavat märkivän haavan 
tai varpaan, voivat kysyä, onko heidän 
lähdettävä leiriltä. Kysymykseen on 
hyvä vastata rehellisesti: sitä ei vielä 
tiedetä. Lääkärissä selitä leirin tilanne 
ja olosuhteet ja kysy terveydenhuollon 
ammattilaisen mielipidettä leiriläisen 
kuullen siitä, voiko hän jatkaa leirillä. 
Usein vastaus on kyllä, mutta etukä-
teen ei voi luvata mitään.
 Leiriläisten kysellessä vammoista 
tulisi vastata rehellisesti, mutta välttää 
enempiä analyysejä. Paras tapa on 
hoitaa loukkaantuminen oman parhaan 
kyvyn mukaan, arvioida jatkohoidon 
tarve ja antaa leiriläisen levätä yön yli.

väLtä turhaa peLotteLua vaaroiSta

Pelottelu ja uhkakuvien luominen lei-
riläisten mieliin ei aiheuta kuin turhaa 
kyselyä, tekemättä jättämistä, koti-ikä-
vää ja leirikokemuksen pilaantumista. 
Totuus on, että tekevälle sattuu ja 
leirillä tehdään paljon kaikkea. On hyvä 
kertoa leiriläisille vaaroista, mutta sa-
malla muistuttaa, että niitä ei tarvitse 
pelätä.
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 Ohjaajat ovat leirillä sitä varten, 
että he pitävät leiriläisistään huolen 
ja toimivat esikuvina. Jos sinulla on 
suuri pelko punkkeja kohtaan, ei kan-
nata kuuluttaa sitä leiriläisille. Kerro 
asiasta muille ohjaajille ja toki myös 
leiriläisille, jos haluat, mutta älä tee 
siitä isoa juttua. Nähdessäsi punkin on 
suotavaa, että ensimmäinen reaktiosi 
ei ole paniikki ja huuto vaan asiallinen 
suhtautuminen. Jos et voi olla tilantees-
sa, niin hae joku muu ohjaaja ja poistu 
itse paikalta. Varsinkin nuoret leiriläiset 
matkivat paljon ohjaajien käytöstä.

tyttöjen ja poikien jutut 
Leiriläiset ovat usein sellaisessa iässä, 
että oma keho on muuttuva ja arka 
asia käsitellä. Usein genitaalialueisiin 
liittyvät asiat halutaan käsitellä oman 
sukupuolen edustajan kanssa. Poik-
keuksiakin on. Mutta vaikka ohjaajia ja 
leiriläisiä tulisi kannustaa siihen, että 
sukupuolella ei ole niin kauheasti väliä, 
tilanne voi olla välillä käytännössä 

jotain muuta.
 Jos tilanteet ovat leiriläisten mie-
lestä noloja tai outoja, he saattavat 
käyttäytyä erikoisesti. Kuukautiski-
vuista kärsivä leiriläinen valittelee 
mahakipua ja pyytää särkylääkettä, 
mutta syytä kivulle hän ei oikein osaa 
sanoa. Maha ei ole löysällä, eikä mui-
takaan ripulin oireita esiinny. Usein 
saattaa vaivata myös päänsärky. Näissä 
tapauksissa on hyvä ohjata leiriläinen 
keskustelemaan mahakivustaan nais-
puolisen ohjaajan kanssa. Suuret juhlat 
naiseuteen astumisesta voidaan jättää 
kotijoukoille.
 Punkki kiveksissä on poikien juttu. 
Jotkut tulevat kertomaan naispuoliselle 
ohjaajalle, että heillä on punkki, mutta 
tarkemmin tiedusteltaessa he eivät 
suostu kertomaan missä. Tästä syystä 
on hyvä kysyä suoraan, haluaisiko 
hän, että miespuolinen ohjaaja tulisi 
ottamaan punkin pois. Usein vastaus on 
kyllä. Mikäli sekään ei toimi, kyse voi 
olla jostain muusta ja asiaa tulisi tutkia 
tarkemmin.

Kuva: Ina Rosberg
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Leirinjohtaja pitää leirillä ja sen 
valmistelun aikana langat käsissään 
niin, että muut voivat keskittyä omiin 
tehtäviinsä ja luottaa siihen, että 
kokonaiskuva on jonkun hallinnassa. 
Leirinjohtaja on leiritiimin yhteys-
henkilö ulkomaailmaan. Hänen pitää 
tietää, kuka hoitaa mainostuksen, 
leiri-ilmoittautumiset ja muut juokse-
vat asiat.

Leirinjohtajan tärkeimpänä tehtävänä 
on huolehtia ohjaajien hyvinvoinnista, 
työssä jaksamisesta ja siitä, että he 
ovat tehtäviensä tasalla. Joillakin Luon-
to-Liiton leireillä on kaksi leirinjohtajaa, 
jolloin johtajat voivat jakaa työt keske-
nään esimerkiksi siten, että toisella on 
päävastuu ohjaajatiimin tukemisesta ja 
toisella leirin juoksevista asioista.

9. Leirinjohtajana     
   toiMiMinen

Leirinjohtajan MuiStiLiSta

Selvitä nämä asiat ennen leiriä!

Tutustu leiripaikkaan.

Lähetä leirikirje.

Kokoa leirin tarvikkeet ja   
välineet.

Varmista ruokailu ja    
kuljetukset.

Muista      
turvallisuussuunnitelma.

Hoida nämä leirin alussa!

Kerää      
 henkilötietolomakkeet.

Kerää kuitit leirimaksusta.

Varmista, että     
ohjaajat ovat tutustuneet   
turvallisuussuunnitelmaan   
ja henkilötietolomakkeisiin.

□
□
□

□

□

□

□
□
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syytä miettiä etukäteen, miten jaetaan 
leiripaikan käytännön työt, kuten sau-
nan lämmitys ja vessojen siivous.
 Kokki ei useinkaan osallistu suun-
nittelukokouksiin, joten johtajan pitää 
varmistaa ajoissa, että kokilla on kaikki 
tarvittava tieto ohjelmasta, aller-
gioista ja retkien muonituksesta. Kokki 
tarvitsee tietoa etukäteen voidakseen 
suunnitella aterioita ja ostoksia.

MiStä tarvikkeet ja väLineet 
LuontoLeiriLLe?
Luontoleirin järjestäminen ei ole väli-
neurheilua, mutta asianmukaiset väli-
neet auttavat onnistuneen leirin järjes-
tämisessä. Leirinjohtaja selvittää, mitä 
tarvikkeita piirillä tai leiripaikassa on 
jo valmiiksi, ja huolehtii siitä, että joku 
leiritiimistä hankkii puuttuvat tarvikkeet 
leirin budjetin rajoissa. Kunnan nuoriso-
toimelta voi usein lainata retkeilytarvik-
keita ja esimerkiksi jotkut kierrätyskes-
kukset antavat kierrätysmateriaaleja 
askartelukäyttöön ilmaiseksi. Useinkaan 
tavaroita ei siis tarvitse ostaa. Muista 
myös ensiaputarvikkeet!
 Ruokailun ja kuljetusten järjestely 
on usein aloitettu jo ennen leirinjoh-
tajan valintaa. Johtaja selvittää, mitä 
ennakkoon on sovittu, ja huolehtii 
viimeisistä yksityiskohdista: Otetaanko 
leirille tavaroita piirin varastosta? Miten 
tavarat kuljetetaan leiripaikalle? Tulee-
ko kokki ruokien kanssa leiripaikalle 
samalla kyydillä leiriläisten kanssa vai 
jo ennakkoon? Onko kokilla oma auto?

pidä yhteyttä LeiriLäiSiin ja 
vanheMpiin

Johtajan tehtävä on myös pitää yh-
teyttä leiriläisiin ja näiden vanhempiin 
ennen leiriä. Tärkeintä on leirikirjeen 

juokSevat aSiat

Ohjaajien ja apuohjaajien valinta kuu-
luu joissain Luonto-Liiton piireissä lei-
rinjohtajan tehtäviin. Ohjaajia valitaan 
usein yksi alkavaa viittä leiriläistä kohti. 
Jos valitset ohjaajasi itse, huolehdi 
siitä, että

uusien ja vanhojen ohjaajien   
 määrä on tasapainossa

ohjaajissa on mahdollisuuksien   
mukaan sekä naisia että miehiä ja  
 että

ohjaajien taidot täydentävät   
toisiaan.

Jos esimerkiksi järjestät vesiteemaista 
leiriä, jonka ohjelmaan on suunniteltu 
melontaa, etkä itse osaa meloa, huo-
lehdi siitä, että ainakin yhdellä ohjaajis-
ta on riittävästi kokemusta turvallisen 
melontaretken järjestämisestä.

tutuStu Leiripaikkaan

On tärkeää tutustua leiripaikkaan 
ennen leiriä. Käykää katsomassa leiri-
paikkaa mieluiten yhdessä ohjaajien ja 
kokin kanssa. Jos se ei ole mahdollista, 
johtaja varmistaa, että leirin tiimillä on 
riittävät tiedot leiripaikan ympäristöstä 
ja käytettävissä olevista tiloista ja 
välineistä. Leirinjohtajana olet yhteys-
henkilö leiripaikan omistajille ja sinulla 
on vastuu avaimista ja leiripaikan käyt-
töohjeista (siivous, turvallisuus).

SuunnitteLe Leirin ohjeLMa

Leirin ennakkosuunnittelu on aikaa-
vievin tehtävä ennen leiriä. Leirinjoh-
taja järjestää yleensä ainakin kaksi 
tai kolme suunnittelukokousta, joihin 
osallistuu leirin koko ohjaaja porukka. 
Varsinaisen leiriohjelman lisäksi on 

•

•

•
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kirjoittaminen viimeistään noin kuu-
kautta ennen leiriä, mutta johtaja voi 
myös joutua vastaamaan esimerkiksi 
kysymyksiin leirin ohjelmasta tai siitä, 
voiko kävelytuen kanssa kulkeva lei-
riläinen osallistua leirille. Leirikirjeen 
liitteenä leiriläisille postitetaan Kuka-
mitä-häh-henkilötietolomake ja lista 
leirillä tarvittavista tavaroista. 
 Johtaja huolehtii siitä, että leirille 
tehdään turvallisuussuunnitelma ja 
että kaikki leirin työntekijät lukevat sen 
huolellisesti. Ohjeet turvallisuussuun-
nitelman tekemiseen löydät luvusta 8 
(Turvallisuus).
 Johtaja varmistaa, että leirin 
alussa leiriläisiltä kerätään Kuka-mitä-
häh-lomakkeet, kuitit leirimaksusta ja 
lastenleiriläisten Kela-kortit turvalliseen 

paikkaan talteen ja että ohjaajat, eri-
tyisesti ensiapuvastaava, ovat lukeneet 
KMH-lomakkeet kunnolla läpi. Kela-
kortit kerätään talteen leirin alussa, 
jotta onnettomuuden sattuessa niitä 
ei tarvitse alkaa erikseen etsiä lapsen 
usein sotkuisesta rinkasta. Ne voi 
hyvin kerätä myös nuortenleiriläisiltä. 
Jos leiriläisellä ei ole korttia mukana 
leririllä, kannattaa hänen henkilö-
turvatunnuksensa kirjoittaa muistiin 
KMH-lomakkeeseen. 
 Koska KMH-lomakkeet sisältävät 
henkilölökohtaista ja arkaluontoista 
tietoa leiriläisistä, niitä ei saa jättää 
lojumaan näkyville leiripaikassa eikä 
muuallakaan. Leirin jälkeen johtaja 
huolehtii siitä, että lomakkeet hävite-
tään. Jos lomakkeissa on valokuvaus-

”Ainoa kerta, jolloin olen ajanut veneellä karille Bengtså-
rissa, tapahtui laavulta palatessamme. Lähtöhässäkässä 
veneen tappi irtosi ja vieri pohjalautojen alle. Vettä alkoi 
vuotaa sisään siihen tahtiin, että ajoin veneen siististi karil-
le tapin etsimis- ja uudelleenkiinnitysoperaation ajaksi.

Laavukalliolla vilkuttavien leiriläisten silmiin mahtoi ve-
neen karilleajo aivan rannan tuntumassa näyttää tosi 
professionaalilta...”

Matias K.
Bengtsårissa 2013
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lupa tai muuta jatkossa tarvittavaa 
tietoa, ne toimitetaan piirin yhteys-
henkilölle. Piirin yhteyshenkilölle toimi-
tetaan samalla lista niistä leiriläisistä, 
joiden maksukuitti puuttui.
 Luonto-Liiton esittely ja jäsenhan-
kinta unohtuvat leiritohinassa helposti, 
mutta leiri on oivallinen paikka saada 
sekä uusia innokkaita lapsijäseniä että 
nuoria aktiiveja piiritoimintaan. Pidät-
hän siis johtajana huolta siitä, että sekä 
ohjaajat että leiriläiset tietävät leirin 
jälkeen, mikä Luonto-Liitto on ja mitä 
sen jäsenyys tarjoaa leiriläisille. 
 Monet leiriläiset liittyvät Luonto-
Liiton jäseniksi leiri-ilmoittautumisen 
yhteydessä, mutta leirille on joka ta-
pauksessa hyvä ottaa mukaan järjestön 
esitteitä ja jäsenkaavakkeita. Niitä voi 
jakaa ei-jäsenille samalla, kun palaute-
taan Kela-kortit. Leirille on hyvä ottaa 
mukaan myös esitteitä alueen tulevista 
tapahtumista. 
 Palautteen kerääminen ja rapor-
tointi on syytä hoitaa niin pian leirin 
jälkeen kuin mahdollista, jotta se ei 
unohdu. Leiripalaute kerätään sekä 
leiriläisiltä että leirityöläisiltä. Palautetta 
varten on lomake, jota päivitetään 
tarpeen mukaan, mutta jos sellaista ei 
ole, johtajat voivat keksiä omat vapaa-
muotoiset kysymyksensä. Palautteen ja 
oman arviosi pohjalta leiristä voidaan 
kirjoittaa raportti. Ruokahuolto on tär-
keä osa leiriä, joten muistathan pa-
lautetta kerätessäsi kysyä myös kokin 
mielipiteen!
 Vaikka piirilläsi ei olisi sellaista 
käytäntöä, että leiristä kirjoitetaan 
raportti, on johtajan joka tapauksessa 
tärkeää kertoa piirin leirivastaavalle tai 
-työntekijälle seuraavista asioista:

Oliko leirillä isompia tapaturmia tai  
 sairastumisia, joiden takia   
 piti käydä terveyskeskuksessa?

Oliko muita tapauksia, joiden takia  
 piti ottaa yhteys alaikäisen leiriläi 
 sen huoltajaan?

 Onnistuiko jokin ohjelma erityisen  
 hyvin?

Oliko leiripaikassa puutteita, jotka  
 pitäisi huomioida tulevia leiripaik- 
 koja valitessa? 

Osa piireistä järjestää leirityöläisilleen 
yhteisiä palautetapaamisia ainakin 
leirikesän jälkeen, mutta vaikka tällais-
ta yhteistä tapaamista ei järjestettäisi, 
leirinjohtajan on slti syytä kutsua 
ohjaajat leirin jälkeen juttelemaan 
yhdessä siitä, mikä sujui hyvin ja mitä 
pitäisi parantaa. Samalla ohjaajille voi 
jakaa työtodistukset, joiden kirjoittami-
nen kuuluu usein myös leirinjohtajien 
tehtäviin.
 Muita jälkitöitä ovat löytötavaroi-
den kerääminen, vanhempien kyselyi-
hin vastaaminen ja sen varmistaminen, 
että ohjaajat sekä johtaja itse muista-
vat kirjoittaa hakemuksen leiripalkkiois-
taan noin kuukauden kuluessa leiristä. 
Johtaja huolehtii myös siitä, että mah-
dollisen leirikioskin kassa kassakirjoi-
neen sekä taksi-, terveyskeskus- ja 
lääkekuitit leirillä mahdollisesti tapah-
tuneista sairastapauksista toimitetaan 
asianmukaisesti arkistoituina piirin 
leirivastaavalle tai -työntekijälle.
 Jos piirilläsi on vain yksi tai kaksi 
leiriä vuodessa eikä lainkaan toimisto-
työntekijää leirisesongin aikana, joh-
tajan vastuulle voi kuulua myös muita 
tehtäviä. Tällöin leirinjohtajan on syytä 
lukea huolellisesti luku �� (Leirivuoden 
valmistelu).

•

•

•

•
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työnjaoSta huoLehtiMinen

Leirinjohtajalle kuuluu paljon valmiste-
lutöitä ennen leiriä, mutta leirin aikana 
yksi tärkeimmistä johtajan tehtävistä 
on huolehtia siitä, että työt jakatuvat 
reilusti ohjaajien kesken. Työnjakoon 
kuuluu myös sen varmistaminen, että 
kaikki leiritiimiläiset ovat lukeneet leirin 
tärkeät paperit, jotta tunnollisimmat 
eivät joutuisi kohtuuttoman suureen 
vastuuseen leirin sujumisesta. Tällaisia 
tärkeitä papereita ovat esimerkiksi 
turvallisuussuunnitelma ja leiriohjelman 
muille ohjaajille kuuluvat osuudet.
 Jo leiriohjelmaa suunnitellessa 
leiritiimin on syytä tehdä varsinaisen 
ohjelman lisäksi työvuorolista, jossa 
näkyvät sekä toistuvat (huussinsii-
vousvuoro ja saunanlämmitys) että 
kertaluontoiset (turvaveneen kuski 
melontaretkellä) tehtävät. Kun työvuo-
rolista tehdään rinnakkain leiriohjelman 
kanssa, niille ohjaajille, jotka haluavat 
vähemmän ohjelmanvetovastuuta, 
voidaan vastaavasti antaa enemmän 
vastuuta leiriarjen sujuvuuteen liittyvis-
tä tehtävistä. Johtajan työnä on tarvit-
taessa jakaa tehtäviä uudelleen leirin 
aikana ja huolehtia siitä, että jos eteen 
tulee tehtävä, josta ei ole huomattu 
sopia ennen leiriä, sille löytyy tekijä.
 Ohjelmavastuiden jakaminen 
ja työvuorolista on tehtävä yhdessä 
leirinohjaajien kanssa, jotta ei käy 
niin, että kokemattomalle ohjaajalle 
annetaan sellainen tehtävä, josta hän 
ei voi suoriutua. Usein hyvä idea on 
antaa kokemattomalle ohjaajalle pariksi 
kokenut ohjaaja. 
 Jos leirillä on kaksi johtajaa, myös 
heidän on syytä jakaa johtajan tehtävät 
keskenään tasan. Molemmilla on to-
dennäköisesti omat vahvuutensa, joista 
kannattaa ottaa hyöty irti. Yksi on hyvä 
kirjoittamaan, jolloin hänen kannattaa 

huolehtia leirikirjeestä ja raportista, 
toinen taas voi olla parempi yleisessä 
organisoinnissa ja aikatauluttamisessa. 
 Muista keskustella työnjaosta myös 
leirin kokin ja mahdollisen apukokin 
kanssa. Jos leiri on pieni ja apukokkia 
ei ole, ohjaajien työvuorolistaan täytyy 
todennäköisesti lisätä kokin apulaisen 
tehtävä, koska kokki pärjää harvoin 
kiireisimpään aikaan aivan yksin.
 Pidemmillä, noin viiden päivän 
mittaisilla yöleireillä leirityöläiset 
tarvitsevat lepoaikaa ilman leiriläisiä. 
Tällöin työvuorolistaan on hyvä merkitä 
muutaman tunnin mittainen vapaavuo-
ro ohjaajille ja johtajille. Vapaavuoron 
aikana leirityöläinen ei hoida mitään 
leiriin liittyviä asioita, vaan voi vaikka 
nukkua aamiaishetken yli ja lukea sa-
nomalehteä kännykästään loppuajan. 
Vapaavuoroa ei kannata viettää sa-
massa tilassa leiriläisten kanssa, koska 
sen alleviivaaminen, että toisin kuin 
heille, ohjaajille leiri on työtä, josta voi 
tarvita vapaahetkiä, ei paranna leirin 
henkeä. Tunnollisen ohjaajan on myös 
vaikeaa kieltäytyä, jos leiriläiset tulevat 
pyytämään apua tai vain juttelemaan 
vapaavuoron aikana.
 Tarvittaessa myös saunanlämmitys 
tai kokin apurin tehtävä voivat toimia 
ylimääräisenä lepohetkenä. Väsyttävin 
asia leirinohjaajan tehtävässä on usein 
se, että leiriläisten kanssa on oltava 
hyväntuulinen ja ystävällinen, vaikka 
itsellä olisi paha mieli ja kaipaisi omaa 
rauhaa. Niinpä sellaiset tehtävät, joissa 
ohjaaja pääsee hetkeksi syrjään leiri-
läisten hyörinästä, voivat olla melkein 
yhtä rentouttavia kuin varsinaiset 
vapaavuorot.
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Sujuva yhteiStyö ja ryhMäytyMinen

Kuten leiriläisistä, myös leirityöläisistä 
pitää rakentaa hyvä ryhmä. Ryhmäy-
tymiselle on hyvä ottaa tilaa jo leirin 
suunnitteluvaiheessa. Ohjaajat ovat 
usein aika nuoria, eli vaikka osaamista 
olisi, varmuutta ei aina ole. Turvallisen 
ja luotettavan ryhmän taustatuki on 
silloin tärkeää.
 Ryhmäytymisen voi huomioida 
jo leirin suunnittelussa käyttämällä 
tutustumisleikkejä ja -harjoitteita, kun 
tavataan tiimin kanssa ensimmäisen 
kerran. Ensimmäisessä leirin suunnit-
telukokouksessa tulee varata riittävästi 
aikaa tutustumiselle.
 Myös se, miten käynnistätte suun-
nitteluprosessin, vaikuttaa siihen, miten 
tiivis ryhmä teistä tulee. On tärkeää 
luoda tilaa, jossa ujommatkin ohjaajat 
uskaltavat avata suunsa. Suunnittelun 
alkuvaiheessa kannattaa sanoa ”joo” 
kummallisillekin ideoille; silloin ilmapiiri 
pysyy hyväksyvänä ja innostunee-
na. Ideoiden karsintaa ehtii tehdä 
myöhemminkin. 
 Jos osa leiritiimistä tuntee toi-
sensa ennestään, mutta joukossa on 
myös uusia ohjaajia, kannattaa jakaa 
tuntemattomat pareiksi ohjelman 
ideoinnissa, jotta leiritiimiin ei synny 
irrallisia kuppikuntia. Tällä tavalla uudet 
ohjaajat pääsevät helposti käsiksi myös 
kokeneempien hiljaiseen tietotaitoon. 
Kuppikuntien syntyä on syytä pitää 
silmällä myös leirin aikana; niiden 
kehittymistä voi ehkäistä työnjaolla ja 
keskustelemalla ohjaajien kanssa.
 Muistakaa, että vaikka leirin kokki 
ja apukokki eivät olisi leirisuunnitteluta-
paamisissa mukana, myös he ovat osa 
leirin työntekijätiimiä. Yhteistoiminta 
leirillä sujuu paremmin, jos ohjaajat ja 
keittiön väki tutustuvat toisiinsa vii-
meistään leirin ensimmäisenä päivänä.

ryhMänjohtajana

Luontoleirille sopii demokraattinen ote, 
jossa kaikki leiritiimin jäsenet pääsevät 
vaikuttamaan päätöksiin leiriarjesta ja 
leirin ohjelmasta. Ristiriitatilanteissa 
leirinjohtaja on se, joka päättää, miten 
edetään. Selitä silti aina päätöstesi pe-
rustelut ja kuuntele ohjaajien toiveita. 
Kun ohjaajat ymmärtävät, miksi haluat 
heidän toimivan tietyllä tavalla, heidän 
on helpompi noudattaa ohjeitasi.
 Hyvä paikka kuunnella ohjaajien 
toiveita leirin aikana on iltapalaveri. 
Jokaisena leiripäivänä kannattaa pitää 
palaveri, jossa käydään läpi seuraavan 
päivän ohjelma ja työnjako. Lasten-
leirillä sopiva aika on usein iltapalan 
jälkeen, kun lapset on peitelty nukku-
maan, mutta muilla leireillä päiväpala-
verit saattavat joskus toimia paremmin. 
Hyvä palaveritraditio on se, että johtaja 
kehuu ohjaajat läpi. Ylipäätään kehuja 
ei kannata säästellä. 
 Parannusehdotukset kannattaa 
esittää kahden kesken. Erityisesti jos 
joudut antamaan jollekin ohjaajalle 
palautetta isosta virheestä, kuten leiri-
läisten turvallisuuden vaarantamisesta, 
pidä huolta siitä, että tilanteessa ei ole 
sivustakatsojia ja olet itse rauhallinen. 
Rennossa tilanteessa on helpompi 
ottaa vastaan palautetta ja sopia siitä, 
miten tulevissa tilanteissa toimitaan 
paremmin. Anna palautetta rohkaise-
vaan sävyyn ja muistuta samalla myös 
onnistumisista.
 Jos sinulla on jatkuvasti ongelmia 
jonkun ohjaajan kanssa, mieti myös, 
oletko tehnyt itse jotain väärin. Jos 
joku ohjaajista kokee esimerkiksi tois-
tuvasti, että päätöksenteossa ei oteta 
hänen mielipidettään huomioon, hän 
asettuu herkästi vastahankaan, kun 
päätökset on aika laittaa täytäntöön. 
Muista myös huolehtia siitä, että oh-
jaajille antamasi ohjeet ovat riittävän 
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selkeitä ja että vaadit heiltä vain 
sellaista työpanosta, johon heidän 
taitonsa riittävät. Jos työ tuntuu ka-
oottiselta, ohjaaja stressaantuu, ja jos 
leirin ilmapiiri on huono, ohjaajan voi 
olla vaikeaa kertoa sinulle, että hän ei 
osaa tehdä jotakin.
 Vaikka ohjaaja olisi mielestäsi 
väärässä ja kieltäytyisi tekemästä niin 
kuin sanot, pyri silti olemaan diplo-
maattinen. Joskus helpottaa tuulettaa 
tunteita, mutta tee se johtajaparisi 
kanssa, älä muiden ohjaajien kuul-
len. Se, että ohjaaja tuntee olonsa 
uhatuksi tai syrjityksi, tekee tilanteen 
selvittämisen vain vaikeammaksi.
 Lähtökohdaksi kannattaa ottaa 
luottamus, sillä enimmäkseen ohjaat 
ovat hyviä tyyppejä. Epäonnistuminen 
ei sekään yleensä kaada maailmaa. 
Anna tiimiläisillesi tilaa kehittyä pa-
remmiksi ohjaajiksi. Se, että luotat 
heihin ja annat vastuuta, rohkaisee 
myös heitä luottamaan sinuun ja 
antaa tilaisuuden osoittautua luotet-
taviksi. Luottamusta sinuun herättää 

myös se, että asetat ohjaajien tarpeet 
omiesi edelle ja etsit väliltänne yhteistä 
pohjaa. Tutustu ohjaajiin, juttele muus-
takin kuin leiristä.
 Leirinjohtajan tehtäviin kuuluu 
toimia tarvittaessa välittäjänä muiden 
leirityöntekijöiden keskinäisissä kiis-
toissa. On tärkeää ottaa ensin selvää 
siitä, mitä kiistan osapuolten mielestä 
on tapahtunut, ja pyrkiä sitten yhdes-
sä osapuolten kanssa ratkaisemaan, 
miten toimitaan jatkossa. Jos kaikkia 
osapuolia tyydyttävän ratkaisun teko 
osoittautuu mahdottomaksi, muista, 
että johtajana lopullinen päätösvalta on 
sinulla. 
 Ohjaajilta saa vaatia kypsää käy-
töstä ja yhteistyökykyä myös sellaisten 
tiimiläisten kanssa, joista he eivät 
erityisesti pidä, mutta joskus harvoin 
ratkaisuna voi olla tiettyjen ohjaajien 
sijoittaminen eri työtehtäviin esimerkik-
si yhden leiripäivän ajaksi. 
 Silloin tällöin erityisesti nuorilla 
johtajilla voi olla vaikeuksia saada 
selvästi itseään vanhempia leiriohjaajia 

Jos ohjaajien toiminnassa 
on korjattavaa, kannattaa 
kriikki antaa samassa pake-
tissa kehujen kanssa, silloin 
se sulaa helpommin. Kehu 
ensin, anna korjaava palau-
te, muistuta vielä lopuksi 
onnistumisista.

Kuva: Varpu Määttänen
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ottamaan ohjeitaan vakavasti. Ongel-
maan ei ole yksiselitteistä ratkaisua. 
Ohjaajalle voi olla silloin hyvä sanoa, 
että johtaja on viime kädessä vastuussa 
leirin turvallisuudesta ja tavoitteiden 
toteutumisesta. Myös se auttaa, että 
johtajapari toimii tiiviisti yhteistyössä, 
”yhtenä rintamana”. Toisaalta johtajan 
kannattaa kuunnella kokeneita ohjaajia, 
sillä heillä voi olla sellaisia kokemuksen 
tuomia näkökulmia, joita et itse tulisi 
ajatelleeksi.

jakSaMinen johtajan

Johtajalle kuuluu leirin aikana paljon 
sellaisia tehtäviä, joista ohjaajien ei 
tarvitse juurikaan välittää. Esimerkiksi 
yhteydenpito leiriläisten vanhempiin 
voi viedä leirin aikana paljonkin ai-
kaa. Johtajan vastuulla on myös se, 
että koti-ikäväisiä lapsia lohdutetaan, 
kiusaamistapaukset selvitetään, sairas-
tuneista huolehditaan asianmukaisesti 
– sekä muut yllättävät tilanteet. Tämä 
ei tarkoita, että johtajan on käytännös-
sä itse lohdutettava koti-ikävää itkevää 
leiriläistä tai saatettava nilkkansa 
nyrjäyttänyt lapsi terveyskeskuksessa 
odottavien vanhempien luokse. Johta-
jan tärkeimpiä taitoja on kyky delegoi-
da, jakaa tehtäviä.
 Johtajan ei ole tarkoituksenmu-
kaista vetää yhtä paljon ohjelmaa kuin 
ohjaajat vetävät eikä toimia esimer-
kiksi telttakummina. Monen johtajan 
mielestä iltasadun lukeminen omalle 
telttaryhmälle voi olla leiripäivän koho-
kohta, mutta jos johtaja haluaa ottaa 
harteilleen tällaisia ohjaajien tehtäviä, 
on tärkeää, että leirillä on vastaavasti 
sellaisia kokeneita ohjaajia, jotka 
osaavat puolestaan huolehtia joistakin 
normaalisti leirinjohtajalle kuuluvista 
tehtävistä. Erityisen tärkeää tämä on 

silloin, jos leirillä on vain yksi johtaja.
 Leirinjohtajiksi hakeutuu usein 
vastuuntuntoisia ja tunnollisia ih-
misiä ja hyvä niin. Liiallisuuksiin ei 
kuitenkaan saa mennä; johtaja ei ole 
yli-ihminen. Liikaa töitä tekevä johtaja 
ei väsyneenä enää pysty kantamaan 
vastuutaan leiristä. Se on paitsi ikävää 
leiritiimin toiminnan kannalta myös 
turvallisuusriski. Väsyneen leirinjohta-
jan arvostelukyky saattaa pettää.
 Jos leirillä ei ole kahta toisiltaan 
tukea saavaa johtajaa, leirinjohtajalla 
olisi tärkeää olla tukenaan joku muu 
henkilö, jolla hän voi soittaa vaikeam-
missa ongelmatilanteissa. Tällainen 
tukihenkilö voi olla vaikkapa edellisen 
vuoden leirinjohtaja tai leiritoimintaa 
tunteva piiriaktiivi. Käytännössä täl-
laista apua tarvitaan harvoin, mutta jo 
tieto siitä, että sitä on saatavilla, voi 
helpottaa varsinkin uuden leirinjohtajan 
huolestuneisuutta paljonkin.
 Kaikki johtajan tehtävät eivät näy 
ohjaajille. Sen vuoksi on tärkeää, että 
työnjaosta puhutaan leirin suunnittelun 
yhteydessä ja leirin aikana. Näin ohjaa-
jille ei tule sellaista kuvaa, että johtaja 
on orjapiiskuri, joka vain jakaa tehtäviä 
eikä tee itse mitään.

Kuva: Ina Rosberg
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Leirikirje (malli)

iLoinen tervehdyS SinuLLe, LuontoLeiriLäinen!

Tervetuloa Luonto-Liiton Pohjolan piirin leirille Pohjolanjärven leirikeskuk-
seen �.6.6.�0�5! Odotamme jo innolla sinua ja muita leiriläisiä. Leirillä 
nukumme teltoissa, retkeilemme metsissä ja järvellä, saunomme ja tieten-
kin fiilistelemme iltanuotiolla.

Bussi leirille lähtee Pohjolan kylän linja-autoasemalta maanantaina 1.6. 
kello 9.00. Olethan ajoissa, sillä emme voi odottaa myöhästyneitä! Pa-
laamme samaan paikkaan leirin loppuessa lauantaina 6.6. kello 14. Jos 
tulet leirille omalla kyydillä, ilmoitathan siitä etukäteen jommallekummalle 
leirin johtajista. Johtajille voi muutenkin soittaa, jos sinulle tai vanhemmil-
lesi tulee jotain kysyttävää leiriin liittyvistä asioista. Leirin aikana johtajat 
saa tarvittaessa kiinni samoista numeroista, mutta turhaan leirille ei 
kuitenkaan kannata soitella. Jos meistä ei kuulu mitään, se tarkoittaa, että 
kaikki on leirillä hyvin!

Tämän kirjeen lopussa on varustelista, josta voi olla apua pakkaamisessa. 
Muistathan kuitenkin tämän: olemme leirillä koko ajan ulkona, joten ota 
mukaan tarpeeksi lämpimiä vaatteita, vaikka onkin kesä! Pakkaa tavarasi 
vedenpitävästi esimerkiksi muovipusseihin, jotta ne eivät kastu kosteassa 
teltassa.

Tämän kirjeen mukana tulee KukaMitäHäh?-henkilötietolomake. 
Täytäthän sen huolellisesti vanhempiesi kanssa! Keräämme KukaMi-
täHäh-laput, Kela-kortit ja kuitit maksetusta leiristä heti leiribussilla, 
joten pakkaathan ne laukkuusi päällimmäiseksi.

Leiripaikalla ei ole kioskia eikä mahdollisuutta ladata puhelinta. Jätäthän 
siis rahat ja elektroniset härpäkkeet kotiin! Keräämme ne muutenkin leirin 
alussa talteen suojaan kastumiselta ja katoamiselta. Oman kännykän ja 
kameran voit kuitenkin halutessasi saada käyttöösi ruokailujen jälkeen 
vapaa-ajalla. Samoin karkit keräämme talteen, jotta myyrät ja muut 
pienet eläimet syö niitä. Omat herkut saa naposteltavakseen ruokailujen 
jälkeen.

Näkemisiin pian leirillä!

Terveisin leirin johtajat Veera Virtanen (puh. 051 1234567) ja Kalle Kor-
honen (puh. 051 8765432) sekä ohjaajaporukka Jaana, Juha, Maija, Niilo, 
Laura ja Saara ja kokit Aino ja Pekka
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Varustelista

Tämä varustelista voi olla avuksi pakatessa leirille. Jos olet ollut paljon leireillä, 
tiedät varmaan jo hyvin, mitä mukaasi tarvitset. Muistathan kuitenkin tämän: 
leirillä tavaroita säilytetään teltassa, jossa voi olla kosteaa. Pakkaa siis tavarasi 
vedenpitävästi muovipusseihin.
 Elektroniikkaa, kuten kännyköitä ja musiikkilaitteita, ei kannata ottaa 
mukaan leirille. Ne saattavat kastua, eikä niiden lataamiseen ole juuri mahdolli-
suutta. Lisäksi haluamme nauttia luonnosta, emme tekniikasta! Kameran mukaan 
ottaminen on tietysti sallittua!  Nimikoithan tavarasi, etteivät ne sekoitu 
muiden kamppesiin!

Mitä siis kannattaa ottaa mukaan?

Paljon iloista ja uteliasta leirimieltä

Makuualusta ja lämmin makuupussi (kesälläkin lämpötila voi olla yöllä   
 lähellä nollaa!)

Lämmin yöpuku ja unilelu

Riittävästi alusvaatteita ja paljon sukkia

Parit villasukat, käsineet, kaulahuivi ja kerrasto

Lyhyt- ja pitkähihaisia paitoja

Villapusero tai muu lämmin paita (iltaisin voi olla hyvinkin kylmä)

Hupullinen tuulta pitävä takki

Shortsit tai hame, vaikka parikin kappaletta

Ainakin parit pitkälahkeiset housut

Lippalakki, kesähattu tai huivi

Sadetakki ja sadehousut sekä ehjät kumisaappaat (kunnolliset, sillä leirillä  
 voi sataa paljonkin!)Pakkaa sadevarusteet siten, että saat ne nopeasti   
 päälle, jos leiripaikalle sataa sinne saapuessamme!

Lenkkarit tai vastaavat kengät, halutessasi myös sandaalit

Ruokailuvälineet: syvä muovilautanen sekä muovimuki, haarukka, lusikka ja  
 veitsi. Pakkaathan nämä kangaspussiin (ei muovipussiin, etteivät ne   
 homehdu)

Uimapuku ja iso pyyhe

Peseytymisvälineet ja muut hygieniatuotteet (hammasharja ja tahna, saip- 
 puaa, shampoota, hiusharja tai kampa jne.)

 Mahdolliset lääkkeet yms.

 Taskulamppu

 Reppu päiväretkiä varten

 Juomapullo (tärkeä!)

Lisäksi voit ottaa mukaan omia harrastusvälineitä, esimerkiksi kiikartai   
 luontokirjoja, soittimia ja vähän herkkuja. Jos otat herkkuja mukaan, pakkaa  
 ne myyrävaaran takia hyvin, esimerkiksi pakasterasiaan!

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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Puh. 0������56

työtodiStuS
 

Juha Juntunen on työskennellyt leirinohjaajana Luonto-Liiton Pohjo-
lan piirin lastenleirillä Pohjolanjärven leirikeskuksessa �.–6.6.�0�5. 
Leirille osallistui �� ala-asteikäistä lasta. Lisäksi leirillä oli johtajapari, 
neljä muuta ohjaajaa, apuohjaaja, kokki ja apukokki. Leirillä majoi-
tuttiin teltoissa ja ohjelma oli ympäristöaiheista.

Leirinohjaajan tehtäviin kuuluu ennen leiriä ohjelman suunnittelu ja 
leirillä ohjelman järjestäminen muiden työntekijöiden kanssa sekä 
leiriläisten viihtyvyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. Lisäksi 
jokaisella ohjaajalla on oma telttaryhmä, eli ohjaajalla on vastuullaan 
erityisesti muutama leiriläinen. Leirin jälkeen ohjaaja osallistuu leirin 
palautetapaamiseen.

Juha on kokenut ja innokas leirinohjaaja, jolta löytyy paljon hauskoja 
ja ympäristökasvattavia ohjelmaideoita. Hänen kasvituntemukses-
taan on luontoleirillä paljon iloa ja hyötyä. Juha tulee hyvin toimeen 
niin leiriläisten kuin ohjaajienkin kanssa. Juha tekee kaikki työnsä 
loppuun asti ja selviää myös yllättävistä tilanteista, joita leireillä tulee 
välttämättä vastaan.

Voimme lämpimästi suositella Juha Juntusta vastaaviin tehtäviin. 
Pohjolassa �.�.�0�5

Veera Virtanen

Kalle Korhonen

Leirinjohtajat
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Raportti (malli)

Raportti Luonto-Liiton Pohjolan piirin 
lastenleiriltä 1.6.6.2015

Paikka: Pohjolanjärven leirikeskus

Johtajat: Veera Virtanen ja Kalle Korhonen.

Ohjaajat: Jaana Järvinen, Juha Juntunen, Maija Metsänen, Niilo 
Nieminen ja Laura Lahtinen.

Apuohjaaja: Saara Suominen.

Kokki ja apukokki: Aino Aaltonen ja Pekka Peltonen.

Leirille osallistui �� leiriläistä, joista �0 oli tyttöjä ja loput poikia. 
Leiriläiset olivat iältään 8–��-vuotiaita ja ikäjakauma oli varsin 
tasainen. Leirille osallistui paljon sisaruksia.

Leirin ensimmäisenä päivänä leikittiin luontoteemaisia tutustumis-
leikkejä, pystytettiin teltat ja jakauduttiin telttaryhmiin. Ryhmiin 
jakautuminen sujui varsin helposti. Telttaryhmät tekivät itselleen 
telttatoteemin luonnonmateriaaleista. Lisäksi jokainen leiriläinen 
sai etsiä oman luontokolon eli paikan, jossa tehtiin joka päivä 
jokin aistiharjoitus (esim. kuunneltiin luonnon ääniä).

Toisena leiripäivänä leikittiin lisää tutustumisleikkejä ja ravin-
toketjuhippaa metsässä. Päivän teemana olivat eläinten tavat. 
Iltapäivällä etsittiin eläinten jälkiä ja leikittiin suojapaikkoja etsiviä 
eläimiä. Lisäksi iltapäivällä harjoiteltiin melomista rannassa.

Kolmantena leiripäivänä tehtiin koko päivän melontaretki Pohjo-
lanjärven ympäri. Lounas valmistettiin trangioilla retkellä. Aluksi 
leiriläiset saivat itse jakaantua kanootteihin, mutta huomattiin, 
että tämä ei toiminut, sillä leiriläiset keskittyivät liikaa toisiinsa 
eikä melomiseen. Lounaan jälkeen ohjaajat jakoivat kanoottiryh-
mät uudelleen, ja paluumatka sujui paremmin. Pohjolanjärven 
ympärimelonta on varsin sopivan pituinen matka lastenleiriläisille, 
kunhan retkellä syödään lounas.

Torstaina oli tarkoitus tehdä parin tunnin kasviteemainen käve-
lyretki metsään, mutta se peruttiin kovan sateen takia. Retken 
sijaan pidettiin käsityöpajoja (mm. veistelyä ja ystävännauhoja). 
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Iltapäivällä sade väheni, joten opettelimme pienellä kävelyretkellä 
kompassin ja kartan käyttöä, suunnistusta ja muita retkeilytaitoja.

Viimeisenä leiripäivänä pidettiin aamupäivällä leikkimieliset leiriolym-
pialaiset telttaryhmittäin. Ohjelma oli leiriläisten keskuudessa hyvin 
suosittu. Iltapäivällä pakattiin ja leiriläiset saivat keksiä ohjelmaa 
iltanuotiolle. Silloin myös paistettiin tikkupullaa ja pidettiin leirin lop-
pujuhla. Lauantaiaamun kotimatka bussilla sujui aikataulun mukaan 
ilman ongelmia.

Leirin toisena päivänä eräällä leiriläisellä oli korva kipeänä. Juha vei 
leiriläisen taksilla terveyskeskukseen, missä leiriläinen sai lääkekuu-
rin korvatulehdukseensa. Leiriläinen palasi leirille samana päivänä, 
eikä korvatulehdus aiheuttanut ongelmia. Muuten leirillä ei sattunut 
mainittavampia ensiaputapauksia, mitä nyt muutamia laastareita piti 
laittaa leiriläisille. Muutamalla leiriläisellä oli parina ensimmäisenä 
iltana koti-ikävä, mutta se meni ohi juttelemalla ja yhden lapsen 
tapauksessa tämän vanhemmille soittamalla.

Leirin sää oli koko ajan aika kylmä, mutta torstaita lukuun ottamatta 
ei sentään satanut. Sauna oli suosittu ohjelmanumero: saunoimme 
kolmena iltana. Torstain kasviretkeä lukuun ottamatta ohjelma jär-
jestettiin suunnitellusti. Ohjelma oli mielestämme luontoleirimäistä ja 
ympäristökasvattavaa. Pysyimme hyvin aikataulussa ja ohjaajaporuk-
ka toimi mukavasti. Ylipäätään leiri oli mielestämme hyvin onnistunut 
ja siitä jäi kaikille hyvä mieli.

1.7.2015 Leirin johtajat Veera Virtanen ja Kalle Korhonen

Luonto-Liiton Pohjolan piiri
Pohjolankyläntie �� A �
�0�0� Pohjola
Puh. 0������56



Kuva: Kati Schenk
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Kokki on leiritiimin jäsen yhtä lailla 
kuin johtajat ja ohjaajatkin. Leirinjoh-
tajien ja ohjaajien kannattaa tukea 
kokin jaksamista. On sanottu, että 
armeija marssii vatsallaan, ja sama 
pätee leirin väkeen.

Useimmille Luonto-Liiton leireille palka-
taan oma kokki. Joillakin leireillä ruoka 
saadaan esimerkiksi leirikeskuksen 
yhteiskeittiöstä, eikä leirillä silloin ole 
omaa kokkia. 
 Leiriruoan tulisi mahtua leirin bud-
jettiin. Sen tulee olla ravitsevaa, mait-
tavaa ja Luonto-Liiton periaatteiden 
mukaisesti ekologista kasvisruokaa. 
Sitä on myös oltava riittävästi.
 Kuulostaa mahdottomalta yhtälöl-
tä, vai mitä? Lukemattomat leirikokit 
ovat vuosien varrella kuitenkin todista-
neet, että kaikki nämä ehdot voi täyt-
tää ja vieläpä varsin mutkattomasti.
 

eduLLiSuuS

Leirin budjetti on yleensä vaatimaton, 
ja ruokamenot vievätkin siitä ison 
osan. Leirin ruokamenoille annetaan 

usein jokin budjetti, joka on suhteessa 
leiriläisten määrään. Kokki huolehtii 
siitä, että budjetissa myös pysytään. 
Yleensä sovittu rahasumma kyllä riittää 
tarvikkeisiin.
 Muutaman vinkin avulla ruokaa 
saa edullisesti. Kun tilaa mahdolli-
simman vähän prosessoituja raaka-
aineita ja prosessoi ne sen sijaan itse, 
säästää rahaa. Ei kannata kuitenkaan 
ylenkatsoa sellaisia tuotteita kuin 
purkkitomaattimurska. Se on edullista 
ja helpottaa kovasti kokin työtä. Jaksat 
ja ehdit myös itse paljon paremmin 
kokata, kun et yritä vaikkapa leipoa 
kaikkia leirin leipiä itse, vaan ostat niitä 
suosiolla valmiina.
 Tukusta tilattaessa on helppo 
hankkia raaka-aineita suurissa pak-
kauksissa. Se tulee myös halvemmaksi 
kuin usean pikkupakkauksen tilaami-
nen. Koska raaka-aineiden menekki 
kannattaa laskea vähän yläkanttiin, on 
yleensä kätevämpää ja edullisempaa ti-
lata yksi kymmenen kilon säkki jauhoja 
kuin kahdeksan kilon pussia. Ylijääneet 
kuiva-aineet voi jättää seuraavan leirin 
kokin iloksi, mikäli leiripiirisi järjestää 
useampia leirejä kesän aikana.

10. kokkina LeiriLLä
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ekoLogiSuuS

Usein piirin leiriruokabudjetti taipuu 
siihen, että leirille hankitaan mahdolli-
suuksien mukaan luomu- ja lähiruokaa. 
Ekologisuutta voi toteuttaa leirillä myös 
muilla tavoilla. Kokki huolehtii keittiö-
jätteiden oikeaoppisesta kierrätyksestä 
(mahdollisuuksien mukaan kompostiin 
tai biojätteen keräykseen). Ruokalistan 
voi suunnitella siten, että ylijäämäruoat 
voi hyödyntää myöhemmin leirillä. 
Esimerkiksi puurosta ja keiton jämistä 
voi tehdä sämpylöitä, ja melkein mikä 
vain kelpaa pizzan täytteeksi.
 Muista kuitenkin, ettei ruoka säily 
varsinkaan leirioloissa ikuisesti, vaan 
alkaa nopeasti pilaantua. Samaa ruo-
kaa ei yleensä kannata tarjota useam-
min kuin kahdesti. Jos jotakin lämmintä 
ruokaa aikoo käyttää tulevan ruoan 
pohjana, se pitää jäähdyttää nopeasti, 
etteivät bakteerit pääse kasvamaan. 
Ylijääneitä ruokia voi leirin lopuksi 
jaella myös ohjaajille. Tyhjät maito- ja 
muut tölkit ovat hyviä varastointi- ja 
kuljetusastioita, varsinkin, jos ne sulkee 
ilmastointiteipillä.
 

ravitSevuuS

Leiriruoan pitää olla paitsi maukasta 
myös ravitsevaa. Ruoasta pitäisi saada 
riittävästi proteiineja, hiilihydraatteja, 
rasvoja, vitamiineja ja kivennäisaineita. 
Varsinki proteiinilähteiden pohdiskelu 
voi olla hankalaa, jos kasviskokkaus ei 
ole kovin tuttua.
 Kasvikunnan tuotteista proteiineja 
on erityisesti palkokasveissa, kuten 
linsseissä, pavuissa ja herneissä, sekä 
soijassa, pähkinöissä, siemenissä ja 
sienissä. Varsinkin soijaa saa valmiiksi 
monessa muodossa, kuten tofuna ja 
rouheena, joka ulkonäkönsä ja käyt-
tötapansa puolesta muistuttaa paljolti 
jauhelihaa. Proteiinilähteitä kannattaa 

hyödyntää monipuolisesti joka aterialla, 
jotta leiriläisten proteiinintarve tulee 
täytetyksi. Esimerkiksi siemeniä voi 
laittaa mukaan melkein mihin tahansa 
ruokaan.
 

riittävyyS

Suurille joukoille kokattaessa on vai-
keaa tietää, kuinka paljon ruokaa tulee 
laittaa. Kannattaa valmistaa ruokaa 
vaikkapa itselleen ja kavereilleen ja 
laskea siitä, kuinka paljon ruokaa yksi 
nälkäinen tarvitsee. Netistä löytyy 
ohjeita ruokamäärien laskemiseen. 
Ruokamääriä laskiessa kannattaa muis-
taa, että pienet lapset saattavat olla 
varsin vähäruokaisia (joskin myös hyvin 
nälkäisiä), ja nuortenleiriläiset syövät 
joskus kuin hevoset (mutta eivät vält-
tämättä). On parempi, että ruokaa jää 
yli kuin että joku jää nälkäiseksi. Ylijää-
mistä voi myös soveltaa muuta ruokaa 
(ks. edellä osio Ekologisuus).
 Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse 
hankkia ylenmäärin. Esimerkiksi juus-
ton kulutusta voi ja kannattaa vähän 
rajoittaa, sillä lapset syövät juustoa 
mielellään ja paljon, joten se myös 
loppuu nopeasti. Juusto vie helposti 
aikamoisen siivun ruokabudjetista.
 

MaukkauS

Lapset eivät yleensä innostu oudolta 
kuulostavista ja etnisistä ruokalajeista, 
joita he eivät syö kotona ja koulussa. 
Varsinkin lapsille kokatessa kannattaa 
pitää homma yksinkertaisena ja val-
mistaa sellaista ruokaa, joka on leiriläi-
sille tuttua ja jolla on jokin tuttu nimi, 
kuten makaronilaatikko, hernekeitto, 
perunamuussi ja kasvispyörykät. Nyrk-
kisääntö: Jos ruokaa on koulun ruo-
kalistalla, sitä kannattaa laittaa myös 



���

leirillä. Nuortenleiriläiset ovat yleensä 
vähemmän epäluuloisia uusia asioita 
kohtaan ja valmiimpia kokeilemaan 
uusia asioita.
 Kasvisruoalla saattaa olla maut-
toman ruoan maine. Tämä pohjautuu 
paljolti siihen, että monet kasvikset, 
esimerkiksi soija, eivät yksinään maistu 
juuri miltään. Kasviskokkauksessa 
kannattaakin käyttää luovasti maus-
teita. Liiallisuuksiin ei pidä kuitenkaan 
mennä, sillä usein varsinkaan lapset 
eivät pidä kovin mausteisista tai tuli-
sista ruoista. Nuorten- tai perheleirillä 
leiriläisten voi myös antaa itse lisätä 
mausteita ruokiinsa.

kaSviSruoka

Luonto-Liiton leireillä syödään ta-
vallisesti kasvisruokaa. Jos kokki ei 
itse ole kasvissyöjä, tämä voi tuntua 
haastavalta. Kuinka tehdä ravitsevaa 
kasvisruokaa, josta lapsetkin pitävät? 
Todellisuudessa se ei ole niin vaikeaa.
 Ensinnäkään kasvisruoan ”kasvik-
sisuutta” ei kannata paljon mainostaa. 
Lapset voivat olla jo muutenkin epäluu-
loisia uusia ruokia kohtaan. Kannattaa 
tarjota ennemmin spagettia ja kasti-
ketta kuin spagettia ja soijakastiketta. 
Ruoasta voi varsin helposti tehdä sel-
laista, että se näyttää mahdollisimman 
samanlaiselta kuin ”tavallinen” (eli lihaa 
sisältävä) ruoka. Tämä onnistuu hyvin 
esimerkiksi makaronilaatikon kohdalla.
 Kaikki ”epäilyttävät” raaka-aineet, 
kuten sienet ja pavut, voi pilkkoa pie-
niksi tai soseuttaa esimerkiksi keittoon. 
Kannattaa myös laittaa leirin alkuun 
jotain takuusuosittuja ruokalajeja, 
kuten spagettia, makaronilaatikkoa tai 
hernekeittoa (luonnostaan lihatonta). 
Kun leiriläiset huomaavat ensimmäi-
senä päivänä, että ruoka on hyvää, on 

sitä vähemmän pelottavaa maistella 
myöhemminkin.
 Kokin ja ohjaajien omalla esimer-
killä on erittäin tärkeä vaikutus ruoan 
maistuvuuteen. Leirin työntekijöiden 
tulee syödä kasvisruokaa iloisesti ja 
tyytyväisinä ja olla (ainakaan huo-
mattavasti) kaipailematta makkaroita 
iltanuotiolla.
 

ruokaLiStan SuunnitteLu

Kokin tehtäviinkuuluu myös ruokalistan 
suunnittelu. Kokki voi tehdä ruokalistan 
yksin tai mahdollisen apukokin kanssa. 
Kokin kannattaa kysyä leirinjohtajilta 
ajoissa esimerkiksi seuraavat asiat:

Halutaanko leirille välipalat?

Mihin aikaan aamupala, lounas,   
päivällinen, iltapala ja mahdolliset  
 välipala järjestetään?

Onko tiedossa retkiä, joille   
 tarvitaan eväät?

Oko muita erityistoiveita?

Onko viimeiselle illalle toiveena   
tikkupullaa tai lettuja?

•

•

•

•

•

Vinkki
Hommaa leirille ketsuppia. 
Varsinkin lapset syövät in-
noissaan melkein mitä vain, 
jos sen päälle saa tursottaa 
ketsuppia. Puuron kanssa hillo 
ajaa saman asian.
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Kannattaa näyttää ruokalistaa leirinjoh-
tajille etukäteen ja kysyä heidän mie-
lipidettään, ennen kuin tekee lopullisia 
päätöksiä.
 Yleensä yöleirillä nautitaan päivit-
täin aamupala, lounas, päivällinen ja 
iltapala, joskus myös välipala. Ruoka-
listan suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon, ettei samana päivänä ole tarjol-
la kahta liian samanlaista ruokaa (esim. 
makaronilaatikkoa lounaaksi ja spaget-
tia päivälliseksi). Samoin tulee välttää 
laittamasta samalle päivälle kahta 
hyvin raskasta tai kahta hyvin kevyttä 
ateriaa, esimerkiksi kahta keittoa. 
Varsin hyväksi havaittu käytäntö on se, 
että toinen päivän aterioista on keittoa 
ja toinen jotakin ”kiinteää” ruokaa.
 Huomioi ruokalistaa suunnitelles-
sasi oma jaksamisesi ja ehtimisesi. Älä 
suunnittele samalle päivälle montaa 
runsastöistä ruokalajia ja vielä leipo-
mista päälle, jotta ehtisit pitää myös 
taukoja. Usein keitot ovat kevyitä ate-
rioita valmistuksensakin puolesta, joten 
jos päivän toinen ateria on keitto, si-
nulle jää yleensä vapaa-aikaakin päivän 
aikana.

                          

erityiSruokavaLiot
 
Yleensä kaikilla leireillä on ainakin muu-
tamia leiriläisiä, joilla on allergiasta tai 
muusta syystä johtuva erityisruokava-
lio. Kokin täytyy ottaa tämä huomioon 
hyvin tarkasti, sillä jollekin jo pieni 
määrä allergiaa aiheuttavaa ruoka-
aineita voi aiheuttaa vakavia oireita.
 Kokin työtä helpottaa, jos henkilö-
tietolomakkeessa määritellään, kuinka 
pahasti leiriläinen on allerginen ruoka-
aineelle. Lievät oireet eivät vapauta 
kokkia vastuusta, mutta ruoanlaitto on 
toki rennompaa, jos ei tarvitse pelätä, 
että käsien pesemisen unohtaminen 
työvaiheiden välillä johtaa leiriläisen 
sairaalareissuun. Leiriläisen vanhemmil-
ta voi aina kysyä, jos lomakkeesta jää 
jokin epäselväksi. On parempi soittaa 
ja selvittää asia kuin aiheuttaa leiriläi-
selle allergiaoireita.
 Useimmat leiriläiset, lapsetkin, 
ovat yleensä tottuneet siihen, että joku 
voi olla allerginen jollekin ruoka-
aineelle ja hänelle tarjotaan tämän 
vuoksi ”omaa ruokaa”. Erityisruokavali-
ot eivät siksi tavallisesti tuota ongelmia 
leiriläisten keskuudessa, mutta ei niitä 
kummemmin tarvitse mainostaakaan, 
kunhan kokki huolehtii yhdessä ohjaa-
jien kanssa, että kaikki syövät heille 
sopivaa ruokaa. Kokin pitää myös 
muistaa, että herkutteluhetkinä kaikilla 
on yhtäläinen oikeus omanlaiseensa 
herkutteluun, myös allergikoilla.
 Kokin kannalta on helpointa, jos 
hän pyrkii laittamaan kerralla mahdol-
lisimman monille sopivaa ruokaa, jottei 
tarvitse tehdä useampaa ruokaa sa-
maan aikaan. Aina tämä ei tietenkään 
ole mahdollista, ja silloin allergikolle 
pitää vain laittaa oma ruoka. Allergiat 
kannattaa siis huomioida jo ruokalistaa 
suunnitellessa, mikäli mahdollista.           
 Nykyään internet on kokin hyvä Kuva: Varpu Määttänen
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ystävä. Pienellä googlailulla löytää 
helposti uusia reseptejä esimerkiksi 
allergikkojen ja keliaakikkojen tarpei-
siin. Myös esimerkiksi kananmunat-
tomia leipomisohjeita löytää netistä 
kasakaupalla.
 

keLiakia

Keliakia tarkoittaa elimistön kyvyttö-
myyttä sulattaa kotimaisten viljojen 
(ruis, ohra, kaura ja vehnä) valkuais-
ainetta, gluteenia. Keliakiaa ei tule 
sekoittaa vilja-allergiaan, joskin ruoka-
valio on usein samankaltainen, eli vilja-
tuotteet pitää jättää pois ruokavaliosta. 
 Esimerkiksi peruna- ja maissijau-
hot ovat luonnostaan gluteenittomia ja 
sopivat keliaakikoille, samoin kuin riisi, 
tattari, hirssi ja kvinoa. Nykyään monia 
tuotteita, kuten makaronia ja leipää, 
saa myös gluteenittomana ihan tavalli-
sista ruokakaupoista. Osa keliaakikoista 
voi syödä kauraa. On olemassa myös 
gluteenittomia kaurahiutaleita, jotka 
käyvät melkein kaikille keliaakikoille, 
mutta asia kannattaa aina varmistaa.
 Osa keliaakikoista saa pahoja oirei-
ta jo pienistä määristä gluteenia, joten 
ole tarkkana! Esimerkiksi liemikuutiot 
ja maustekastikkeet sisältävät usein 
gluteenia.

Lisätietoja ja reseptejä: keliakialiitto.fi
 

LaktooSi-intoLeranSSi

Laktoosi-intolerantikon elimistö ei pysty 
hajottamaan laktoosia eli maitosokeria. 
Oireita ovat usein vatsakipu ja muut 
vatsavaivat. Nykyään laktoosi-into-
leranssi ei ole ongelma, sillä suurinta 
osaa maitotuotteista saa myös laktoo-
sittomina. Leirille kannattaa hankkia 
ainakin osa maitotuotteista (maito, 
juusto, jogurtti) suoraan laktoosittomi-

na, sillä useimmiten joukossa on aina-
kin muutama laktoosi-intolerantikko.
 Osa laktoosi-intolerantikoista 
pystyy käyttämään vähälaktoosisia 
tuotteita (hyla, into ym.). Jos leirin 
kokkauksessa ei käytetä paljon mai-
totuotteita, voi olla helpointa hankkia 
kaikki laktoosittomana.
 

aLLergiat

Allergiat ovat nykyään hyvin yleisiä, ja 
moni kärsii ainakin yhden ruoka-aineen 
allergiasta. Joidenkin allergiat ovat 
hyvin lieviä: esimerkiksi raaka vihannes 
aiheuttaa lieviä oireita, mutta kypsen-
nettynä siitä ei ole haittaa. Jos kokilla 
ei kuitenkaan ole parempaa tietoa, 
hänen kannattaa suhtautua allergiaan 
kuin se aiheuttaisi vakavia oireita 
kaikissa allergiaa aiheuttavien ruoka-
aineiden muodoissa (näitäkin nimittäin 
on!). On parempi varoa kuin aiheuttaa 
vaaratilanteita.
 Joillakin ihmisillä on hyvin pitkä ja 
monimutkainen allergialista. Näille hen-
kilöille voi olla tarpeen tehdä ihan omat 
ateriat omilla välineillä ja pesten kädet 
ja kaikki välineet joka työvaiheen välis-
sä. Hyvin allergisen henkilön huoltajilta 
voi kysyä neuvoa ja ruokalajivinkkejä.
 

aiStiyLiherkkyyS

Aistiyliherkkyys tarkoittaa voimakasta 
herkkyyttä tietyille ärsykkeille, esimer-
kiksi äänille tai hajuille. Kokin työhön 
aistiyliherkkyys vaikuttaa siten, että 
joillakin henkilöillä esimerkiksi tietyn 
rakeenteen omaava ruoka voi aiheuttaa 
oireita. Esimerkiksi puuromainen tai 
kiisselimäinen ruoka saattaa aiheuttaa 
pahoinvointia tai yökkäysrefleksin. 
Tämä tulee ottaa ruokaa laittaessa huo-
mioon yhtä lailla kuin allergia.
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kranttuiLu

Kranttuilu eli nirsoilu on diagnostisoi-
maton ja leirioloissa nopeasti tarttuva 
ruoka-asennevamma, jota ohjaajat 
voivat omalla esimerkillään yrittää kit-
keä. On tärkeää, että leiriläiset syövät 
tarpeeksi, jotta he jaksavat pitää leirillä 
hauskaa.

 ruoka-aineSten hankkiMinen

Yleensä leirikokin tehtäviin kuuluu 
myös raaka-aineiden hankkiminen. 
Ruokien hankkimisesta ja raha-asioista 
sovitaan tavallisesti leirinjohtajien tai 
piirin mahdollisten toimistotyöntekijöi-
den kanssa. Tarkista leirisi johtajilta, 
kuinka sinun pitäisi toimia raha-asioissa 
ja ruokien hankkimisen suhteen.
 Päiväleireille ruoka-ainekset 
ostetaan usein kaupasta (ks. ”Päivä-
leirin erityispiirteitä” tässä luvussa ). 
Yöleireille ruoka-aineet tilataan yleensä 
tukusta. Tällöin kokin tulee laatia eri-

tyisellä huolella lista tarvitsemistaan 
raaka-aineista ja tilata ne tukusta pu-
helimitse tai netin kautta.
 

LeiriLäiSiä keittiöSSäni?
Monilla leireillä ainakin osa leiriläisistä 
haluaisi auttaa keittiössä. Kokilla on 
aina oikeus päättää, keitä hän haluaa 
keittiöönsä, eikä kukaan saa tulla keit-
tiöön ilman lupaa. Keittiö ei välttämättä 
ole paras paikka leiriläisille, varsinkaan 
lapsille. Kuumat uunit, liedet ja kattilat 
voivat olla vaarallisia, isoista veitsistä 
puhumattakaan. Jos keittiössä sählää 
liian moni, on soppa pian pilalla. Varsin-
kaan kiireessä ei keittiöön kannata ot-
taa yhtään ylimääräistä liikkuvaa osaa, 
sillä varsinkin lapsista on usein enem-
män haittaa kuin hyötyä keittiössä.
 Toisaalta lapset voivat olla oikeasti 
avuksi esimerkiksi iltapalan esille lait-
tamisessa, kurkkujen pilkkomisessa 
ja kaakaon sekoittamisessa. Mikäli 
kokille sopii, hän voi toki ottaa itselleen 
muutaman apulaisen – kunhan nämä 
käyttäytyvät hyvin ja pesevät aluksi 
kätensä! Hyvin järjestetyssä yhteisessä 
kokkaustapahtumassa lapsista voi olla 
kokille apua ja iloa, ja leiriläiset puo-
lestaan saattavat nauttia päästessään 
auttamaan.

Vinkki
Kun leiriläinen tulee sano-
maan, että ruoka on pahaa 
ja että hän haluaisi viedä 
sen pois, kannattaa käskeä 
syömään vaikkapa vielä kolme 
lusikallista ja vahtia, että 
leiriläinen todella tekee sen. 
Näin leiriläinen tulee syöneek-
si sentään jotain. Ei kannata 
puhua nälkäisistä kehitysmaan 
lapsista, sillä siitä tulee kaikil-
le paha mieli.

Vinkki
Innokkaille pikku apulai-
sille voi syöttää ylijääneet 
pannarit ynnä muut her-
kut palkkioksi. Ja katso 
– nurkissasi ei enää pyöri 
turhaa pullaa!
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hygienia keittiöSSä
 
Keittiön hygienia on äärimmäisen tärkeä asia. Varsinkin vatsa-
tauti leviää leirioloissa nopeasti, ja keittiön kautta se tarttuu 
kaikkiin. Huolehdi hygieniasta.

Pese kätesi. Myös apulaisten pitää pestä kädet,   
samoin kaikkien, jotka ovat missään määrin   
tekemisissä ruoan kanssa. Ohjaajien tehtävä on   
huolehtia siitä, että leiriläiset pesevät kätensä    
ennen ruokailua.

Tiskaa sitä mukaa kuin tiskiä tulee, niin sinulla on   
koko ajan puhtaita astioita käytössäsi. Muista    
kuivata astiat, ennen kuin laitat ne takaisin kaappiin.

Käytä aina kuumaa tiskivettä, myös leiriläisten    
astioille.

Säilytä ruoka-aineet suljetuissa astioissa, laatikoissa   
ja niin edelleen. Monilla leiripaikoilla on esimerkiksi   
hiiriä, jotka mielellään tekisivät tuttavuutta ruoka-  
aineiden kanssa.

Säilytä ruoka-aineet, kuten kuuluu, jääkaappi-   
tavarat jääkaapissa ja niin edelleen. Jos jokin    
raaka-aine on vähänkään siinä kunnossa, että sen   
käyttäminen ruoanlaitossa epäilyttää, sitä ei tule   
käyttää.

Viimeiseksi joka ilta pyyhi kaikki tasot, myös lattiat,   
ja vie roskat ulos. Tämä ehkäisee hiirten ja muiden   
pikkuotusten halua juoksennella keittiössäsi. Lisäksi   
aamulla on hauskempaa aloittaa työt, kun keittiössä   
on siistiä eikä ensimmäisenä ”aamukoomassa”    
tarvitse alkaa siivota.

□

□

□

□

□

□
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Leirinjohtajien (Sekä ohjaajien) 
ja kokin yhteiStyö

Hyvä kokki on koko leirin voimavara, 
jota kannattaa tukea. Johtajien tehtä-
viin kuuluu leiritiiminsä hyvinvoinnista 
ja viihtymisestä huolehtiminen, ja kokki 
on osa tätä tiimiä.
 Ensimmäinen ja pitkälti tärkein 
pykälä kokin kanssa toimimiseen on 
kommunikointi. Olipa leirillänne sitten 
oma kokki tai saattepa leirinne sa-
puskat jostain yhteiskeittiöstä, pitää 
kokin kanssa keskustella. Asioista pitää 
ilmoittaa etukäteen! Mielellään ainakin 
pari viikkoa ennen leiriä tulee kokille 
ilmoittaa leiriläisten, ohjaajien ja mah-
dollisten vierailijoiden erityisruokavaliot 
ja allergiat. Tällöin kokilla on riittävästi 
aikaa suunnitella sopivat ruoat kaikille 
ja tilata raaka-aineet. Kaikenlaiset 
retkieväät, tikkupullat ja muut erikois-
herkut valmistuvat kyllä, jos toiveet on 
ilmoitettu kokille hyvissä ajoin.
 Kokille pitää myös tarjota apua. 
Kokilla voi olla oma apulaisensa, jonka 
kanssa hän pärjää keittiössä kahdes-
taan, mutta päiväleireillä hän voi olla 
jopa yksin. Saattaa myös olla, ettei 
kokki kaipaa apua – mutta apua tulee 
aina tarjota. Ja jos apua on tarjottu, 
sitä tulee myös antaa, mikäli kokki sitä 
kaipaa.
 Kannattaa laittaa vaikka ohjaa-
jien nakkilistaan pykälä ”Keittiöapu”, 
niin että kaikki tietävät, kenen vuoro 
on milloinkin ilmoittautua vapaaeh-
toiseksi perunateatteriin ja pöydän 
kattamiseen. Kokki, muista aina kiittää 
saamastasi ja tarjotusta avusta! Näin 
kaikilla on hyvä mieli.
 Johtajien ja ohjaajien tulee huo-
lehtia siitä, että kokki ehtii aina silloin 
tällöin saunaan ja vapaalle. Kokin 
kanssa voi myös silloin tällöin käydä 
juttelemassa, sillä hänen työnsä voi 
olla yksinäistä. Kokkia kannattaa aina 
kiittää ruoasta, ja kiittämisestä täytyy 

apukokki – kokin oikea käSi

Useille leireille, varsinkin yöleireille, 
palkataan apukokki. Suurilla perhe-
leireillä apulaisia saattaa olla parikin. 
Apukokki on kokin oikea tai vasen käsi. 
Apukokin työnkuva riippuu leiristä ja 
pääkokin päätöksistä. Kokit voivat 
suunnitella ruokalistan yhdessä, mutta 
pääkokki voi tehdä päätökset yksinkin. 
Yleensä pääkokki on se, joka tekee 
ruokatilaukset ja on yhteydessä leirin 
muuhun henkilökuntaan leirin ruokiin 
liittyvissä asioissa.
 Leirillä apukokki ja pääkokki puu-
hastelevat yhdessä. Tavallisesti pää-
kokki määrää, mitä milloinkin tehdään, 
ja apukokki avustaa. Leirin ja kokkien 
työnjaosta riippuu, kuinka paljon omaa 
vastuuta apukokilla on. Apukokinkin 
pitää muistaa huolehtia itsestään ja 
vaatia pomoltaan tarvittaessa taukoa.
 Jos kokit haluavat kuunnella 
keittiössä musiikkia, kannattaa vali-
ta sellainen radiokanava, joka sopii 
molemmille…
 

ohjaajat apuun!
Monilla leireillä ohjaajien nakkilistassa 
on erikseen kokin auttaminen. Tällöin 
on määrätty erikseen henkilö, joka on 
kunakin päivänä valmis auttamaan 
kokkia, jos tarve vaatii. Jos leirillä ei 
ole apukokkia, voivat ohjaajat olla 
tarvittaessa apukokkeja kukin vuorol-
laan. Ohjaajien ja johtajien kannattaa 
ainakin tarjota kokille apua ja kertoa, 
ketä kulloinkin voi pyytää keittiöorjaksi. 
Ruoan valmistuminen ajallaan on sen 
verran tärkeää, että siihen kannattaa 
”uhrata” yksi ohjaaja.
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voi tehdä myös tulisemmasta ruoasta 
pitäville oman kattilallisen soppaa tai 
laittaa mausteet tarjolle, jotta osallis-
tujat voivat maustaa ruokansa maun 
mukaan. Aikuiset leiriläiset saattavat 
syödä paljon, mikä kannattaa ottaa 
huomioon ruokamääriä suunniteltaessa.
 Myös perheleirin ruokailun ja 
ohjelman aikataulu kannattaa käydä 
johtajien kanssa läpi, jotta pienempien 
lasten tarpeet tulevat huomioiduiksi.
Pienet lapset tarvitsevat päiväunensa. 
He saattavat herätä hyvin aikaisin, 
joten aamiaista kannattaa olla jo var-
hain tarjolla. Keittiöön tai jääkaappiin 
voi jättää illalla aamupalatarvikkeita 
valmiiksi, jotta aamuvirkut voivat ha-
kea itse aamupalaa. Muista kuitenkin 
hygienia ja sovi vanhempien kanssa 
keittiössä vierailemisen säännöistä. 
Aamupala kannattaa suunnitella buf-
fetiksi, josta kukin valitsee itselleen ja 
lapsilleen sopivaa syötävää.
 

ruoanLaitto päiväLeiriLLä
 
Päiväleirillä leiriläiset syövät tavallisesti 
vain lounaan ja välipalan. Leiriläisiä ei 
yleensä ole niin paljon kuin yöleirillä. 
Kokilla ei tällöin ole kokopäivätyötä, ja 
hän pääsee illaksi vapaalle.
 Kokki hankkii päiväleirille raaka-
aineet yleensä itse kaupasta. Raha-
asioiden hoidosta voi kysyä leirin johta-
jilta tai mahdollisilta piirin toimistotyön-
tekijöiltä. Joskus kokki saa valmiiksi 
tietyn rahasumman, jonka saa käyttää 
ruokaostoksiin, joskus kokki taas ostaa 
sapuskat omista rahoistaan ja perii 
leirin jälkeen piiriltä. Molemmissa ta-
pauksissa kuitit pitää aina säästää!
 Leiripaikkaan ja sen keittiöön kan-
nattaa käydä tutustumassa etukäteen. 
Päiväleiri pidetään usein nuorisotalolla 

muistuttaa leiriläisiä. Ruoasta kiittämi-
nen on ensinnäkin hyvä tapa, ja lisäksi 
sillä saa kokin hyvälle mielelle!
 Kokki on siis kuin pensaspapu: kun 
siitä pitää hyvää huolta, se kukoistaa, 
kukkii ja tuottaa hedelmää. Ja kuten 
pensaspapu, kokkikaan ei vaadi mitään 
kovin ihmeellistä elääkseen ja voidak-
seen hyvin. Tavalliset, arkipäiväiset 
asiat ja huomionosoitukset riittävät 
pitkälle.

ruoanLaitto perheLeiriLLä
 
Perheleireillä saattaa olla jopa 50–60 
osallistujaa ja lisäksi ohjaajaporukka. 
Töitä on siis keittiössäkin enemmän 
kuin tavallisella leirillä. Monilla osal-
listujilla voi olla allergioita, mikä lisää 
työmäärää. Perheleirillä sopivaan keit-
töporukkaan voi kuulua esimerkiksi

kaksi kokkia ja yksi apukokki tai

yksi kokki ja kaksi apuria.

Perheleirille osallistuu kaikenikäistä vä-
keä vauvasta vanhukseen. Ihan pienille 
lapsille ei tehdä omia ruokia. Kokin ei 
siis tarvitse ruveta ostamaan vauvan-
ruokapurkkeja. Ikärajoista kannattaa 
sopia leirin johtajien kanssa, jotta se 
tulee kerrottua myös leiriläisille.
 Pienet leiriläiset tarvitsevat kuiten-
kin ruokaa usein, joten leiripäivän aika-
na kannattaa tarjota pieniä välipaloja, 
esimerkiksi leipää ja hedelmiä, jotta 
pikkuleiriläiset jaksavat. Esimerkiksi 
hedelmiä voi pitää tarjolla koko ajan tai 
vanhemmat voivat halutessaan hakea 
keittiöstä välipalatarpeita.
 Pienet lapset eivät yleensä pidä 
kovin mausteisesta ruoasta eli per-
heleirillä kannattaa tehdä hillitysti 
maustettua ruokaa. Halutessaan kokki 

•

•
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tai vastaavassa paikassa, jonka keittiö-
tä ei ehkä ole varustettu isolle porukalle 
kokkaamiseen. Mikäli varustelutaso ei 
ole riittävä, voi ennen leiriä lainata, 
vuokrata tai tarvittaessa ostaa puuttu-
via välineitä. Eri leiritiloilla saattaa olla 
omat käytäntönsä jätehuollosta. Siitä 
kannattaa ottaa selvää ennen leiriä.
 Päiväleirikokin päivä alkaa taval-
lisesti kaupassakäynnillä. Kannattaa 
ottaa hyvissä ajoin ennen leiriä selvää 
siitä, missä lähin ruokakauppa sijaitsee. 

Yleensä tavallinen keskikokoinen mar-
ketti riittää päiväleirin tarpeisiin hyvin. 
Ruokatarvikkeet kannattaa pakata 
rinkkaan tai suureen helposti kannetta-
vaan kassiin.
 Päiväleirilläkin leiriläiset saattavat 
nauttia jonkin aterian retkieväinä tai 
heillä voi olla muita erityistoiveita 
ruoan suhteen. Leirinjohtajan pitää olla 
yhteydessä kokkiin hyvissä ajoin, jotta 
toiveet voidaan toteuttaa.
                         

Kuva: Ina Rosberg
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vinkkejä kokiLLe

Kokin muistilista ennen leiriä

Organisoi! Homma voi muuten tuntua kaoottiselta etenkin   
aloittelevalle kokille. Kirjoita työvaiheet muistiin –     
perunoiden kuorimisesta alkaen.

Tutustu keittiöön etukäteen. Silloin tiedät, pitääkö sinun   
ottaa oma kuorimaveitsesi mukaan.

Kokin muistilista leirillä

 Varaa riittävästi aikaa. Kymmentä kiloa perunoita ei kuorita   
kymmenessä minuutissa. Vesi ei aina rupea kiehumaan nopeasti.

Pyydä apua, jos tarvitset sitä. Muista kiittää apulaisiasi!

Huolehdi siitä, että saat vapaa-aikaa. Vaadi, että pääset   
halutessasi huussiin ja saunomaan.

Pidä huoli itsestäsi. Muista nukkua tarpeeksi. Ota vaikka   
päiväunet lounaan jälkeen. Muista myös syödä! Kokilta    
se jää helposti tekemättä… (Väsyneelle sattuu helpommin   
onnettomuuksia.)

Pidä ensiapupakkaus lähellä. Ole varovainen terävien    
veitsien, kuumien levyjen ja kuuman veden kanssa.

Tiskaa tarpeeksi. Silloin sinulla on aina puhtaita työvälineitä   
käytettävissäsi.

Keitä kahvia ja teetä. Kahvi- ja teeriippuvaiset ohjaajat    
ja kokit pysyvät toimintakunnossa, kun pannussa on    
juotavaa tarpeeksi usein.

Älä ota itseesi, jos kaikki ei maistu kaikille. Kunhan suurin   
osa leiriläisistä ja ohjaajista näyttää tyytyväisiltä, kaikki   
on hyvin.

Juttele ja hakeudu seuraan. Seurustelu pelkän peruna-   
kattilan kanssa viikon ajan ei ehkä tee hyvää voinnillesi…

Tutustu raaka-aineisiin. Muista varata ruoanlaittoon    
itsestään selviltä tuntuvat asiat, kuten suola.

Jätä keittiö leirin lopuksi aina hyvään kuntoon!

Ilmoita seuraavan leirin kokille ylijäämät (mikäli piirisi on   
järjestämässä heti perään toista leiriä).

Lekan Reseptivihkosta löydät leireillä testattuja     
ruoanlaittoideoita.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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L 


Lekan reseptivihkon ohjeet on testattu leireillä aidoissa tilanteissa ja 
havaittu hyviksi. Kaikki ohjeet ovat vegaanisia. Lisää reseptejä löytyy 
esimerkiksi kirjastojen keittokirjahyllystä ja internetin ihmemaasta.
 

Kuva: Varpu Määttänen
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S 
 
M

�0–�� syöjälle

� kg makaronia

� dl tummaa soijarouhetta

� isoa sipulia

�,5 l kaura- tai soijamaitoa

Korppujauhoja

Öljyä

Maustamiseen suolaa, rouhittua 
mustapippuria ja paprikajauhetta

Keitä makaroni ohjeen mukaan ja 
valuta. Silppua ja kuullota sipulit öl-
jyssä. Keitä soijarouhetta runsaassa 
vedessä noin 5 minuuttia ja valuta. 
Sekoita keitetyt makaronit, kuullotetut 
sipulit ja keitetty soijarouhe kulhossa. 
Mausta seos suolalla, pippurilla ja 
paprikajauheella maun mukaan. Kaada 
seos voideltuun ja korppujauhotettuun 
uunivuokaan. Kaada päälle kaura- tai 
soijamaito ja ripottele pinnalle korppu-
jauhoja. Paista �00-asteisessa uunissa 
noin �0 minuuttia, kunnes kaikki neste 
on imeytynyt.
 
S

�0–�� syöjälle

Tästä kastikkeesta saa helposti tehtyä 
vallan toisenlaista korvaamalla soija-
rouheen esimerkiksi pavuilla, linsseillä 
tai sienillä. Porkkanan seuraksi voi 
myös raastaa vaikkapa selleriä tai 
palsternakkaa.

� kg tomaattimurskaa (halutessasi 
esim. yrteillä maustettuna)

�

�

�

�

�

�

�

�

� sipulia

�–� porkkanaa

6 dl soijarouhetta

Öljyä paistamiseen

Mausteeksi suolaa, rouhittua 
mustapippuria, tuoretta tai 
kuivattua basilikaa tai oreganoa, 
valkosipulia yms. maun mukaan

 � kg spagettia

Kuori ja silppua sipulit. Raasta pork-
kanat. Kuullota sipuleita ja porkkanaa 
kattilassa noin �0 minuuttia. Keitä 
soijarouhe ja lisää sipulien ja porkka-
nan joukkoon. Lisää tomaattimurska ja 
haluamasi mausteet ja anna kastikkeen 
hautua noin �0 minuuttia. Tarjoa keite-
tyn spagetin kanssa.
 
I  



Noin �0 syöjälle

 �0 porkkanaa

 �0 perunaa

 Pala tuoretta inkiväärinjuurta

 � valkosipulinkynttä

 Nippu tuoretta tilliä

 � kasvisliemikuutiota

 Currya, suolaa ja rouhittua 
mustapippuria maun mukaan

 � dl kasviskermaa

Kuori ja pilko porkkanat ja perunat. 
Kuori ja silppua sipulit, valkosipuli 
sekä inkivääri ja paista niitä currylla 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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maustetussa öljyssä kattilassa noin 5 
minuuttia. Lisää porkkanat ja perunat 
ja liemikuutiot sekä niin paljon vettä, 
että kasvikset juuri peittyvät. Keitä 
noin �5 minuuttia, kunnes kasvikset 
ovat kypsiä. Kaada osa nesteestä kul-
hoon. Soseuta kasvikset keitoksi sauva-
sekoittimella, lisää silputtu tilli, kerma 
ja sen verran keitinvettä, että keitto 
on sopivan paksua. Tarjoa esimerkiksi 
auringonkukansiementen kanssa.
 
K

Noin �0 syöjälle

 �0 isoa porkkanaa

 ½ kg lanttua

 � isoa sipulia

 � dl korppujauhoja

 � dl kaura- tai soijamaitoa tai 
vettä

 Silputtua persiljaa, suolaa, 
rouhittua mustapippuria ja 
paprikajauhetta

Turvota korppujauhoja nesteessä 
noin 5 minuuttia. Raasta porkkanat ja 
lanttu hienoksi raasteeksi ja silppua 
sipuli pieneksi. Sekoita kaikki aineet 
korppujauhojen kanssa. Mausta makusi 
mukaan. Pyörittele taikinasta palloja 
leivinpaperilla vuoratulle pellille. Jos 
taikina on vetistä, lisää korppujauhoja. 
Paista �00-asteisessa uunissa noin �0 
minuuttia. Tarjoa esimerkiksi kermavii-
listä tai soijajugurtista tehdyn kastik-
keen ja perunamuusin kanssa.
 

�

�

�

�

�

�

R

Noin �0 syöjälle

Tätä reseptiä voi muunnella loputto-
masti esimerkiksi allergioiden ja saa-
tavilla olevien ainesten mukaan. Voit 
korvata riisin ohralla, tehdä linssirisot-
toa tai laittaa sekaan silputtua pinaattia 
tai nokkosta.

 � kg riisiä

 5 porkkanaa

 � sipulia

 � dl tummaa soijarouhetta

 �00 g herkkusieniä

 Öljyä paistamiseen

 600 g herne-maissi-paprika 
–pakastetta

 Nippu persiljaa tai ruohosipulia

 Suolaa ja rouhittua 
mustapippuria

Silppua sipuli ja pilko porkkanat pie-
niksi kuutioiksi. Kuullota sipulia öljyssä 
noin 5 minuuttia. Lisää porkkanat, riisi, 
mausteet ja vettä � kertaa niin paljon 
kuin riisiä (tilavuudessa mitattuna). 
Keitä hiljalleen noin �0 minuuttia, 
kunnes kaikki vesi on imeytynyt. Pilko 
ja paista tällä välin herkkusienet ja 
keitä soijarouhe. Lisää soija, sienet, 
herne-maissi-paprika ja silputtu persilja 
tai ruohosipuli riisin joukkoon ja anna 
lämmetä. Mausta maun mukaan.
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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S 

Noin �0 kpl

Voit lisätä taikinaan vaikkapa auringon-
kukansiemeniä tai porkkanaraastetta, 
niin saat hieman erilaisia sämpylöitä.

 ½ l vettä

 50 g tuorehiivaa tai � pussi 
kuivahiivaa

 � rkl sokeria

 � tl suolaa

 Noin �5–�� dl sämpyläjauhoja, 
grahamjauhoja tai vehnäjauhoja 
(osan jauhoista voi korvata 
kaurahiutaleilla

 � dl öljyä

Lämmitä neste kädenlämpöiseksi ja se-
koita siihen tuorehiiva, sokeri ja suola. 
Jos käytät kuivahiivaa, lisää se taiki-
naan jauhojen mukana. Lisää jauhoja 
vähin erin joka välissä hyvin alustaen, 
kunnes taikina ei enää tartu kulhon 
reunoihin. Lisää öljy ja tarvittaessa 
vielä jauhoja. Anna taikinan nousta 
lämpimässä paikassa noin tunnin ajan. 
Pyörittele taikinasta sämpylöitä leivin-
paperilla päällystetylle pellille ja anna 
kohota noin �0 minuuttia. Paista ��5-
asteisessa uunissa noin �5 minuuttia.
 

�

�

�

�

�

�

L 

Makoisaa kylminä päivinä. Voit 
myös korvata tomaatin esimerkiksi 
ananaksella.

 Leipää �–� palaa / hlö

 Levitettä

 Tomaattimurskaa tai ketsuppia

 Tomaattia viipaleina

 Juustoa viipaleina tai raasteena

 Kuivattua oreganoa tai basilikaa

Voitele leivät ja sipaise päälle hieman 
tomaattimurskaa tai ketsuppia. Laita 
jokaiselle leivälle pari tomaattiviipaletta 
ja pari viipaletta juustoa sekä mausta 
koko komeus oreganolla tai basilikalla. 
Paista �00-asteisessa uunissa muutama 
minuutti (tai lämmitä mikrossa), kun-
nes juusto sulaa ja leipä on lämmin.
 

�

�

�

�

�

�

Kuva: Varpu Määttänen
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M 
 
T

6 kpl

Teeleivät ovat herkkua hillon kanssa. 
Jos teet juuston kanssa tarjottavia tee-
leipiä, voit maustaa taikinan esimerkik-
si tuoreella tai kuivatulla rosmariinilla.

 � dl vehnäjauhoja

 � dl kaurahiutaleita tai 
grahamjauhoja

 ½ tl suolaa

 � tl leivinjauhetta

 � dl vettä tai kauramaitoa tai 
soijamaitoa

 ¼ dl öljyä

Sekoita kuivat aineet kulhossa. Lisää 
neste ja öljy ja sekoita nopeasti tasai-
seksi taikinaksi. Taputtele jauhotetuin 
sormin leivinpaperilla päällystetylle 
pellille 6 noin � cm:n paksuista teelei-
pää ja pistele niitä muutaman kerran 
haarukalla. Paista �00-asteisessa uu-
nissa �5 minuuttia.
 
I

Noin �5 kpl

 �00 g margariinia

 � dl sokeria

 � tl vaniljasokeria

 � rkl siirappia tai hunajaa

 � ½ dl vehnäjauhoja

 ½ dl ruokasoodaa

 � tl inkiväärijauhetta

Vaahdota margariini, siirappi tai hunaja 
ja sokerit. Sekoita muut aineet keske-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

nään ja lisää margariiniseokseen. Pyö-
rittele taikinasta pieniä palloja, painele 
ne leivinpaperilla vuoratulle pellille 
riittävän kauas toisistaan ja paista ��5-
asteisessa uunissa �0–�5 minuuttia.

Muunnelma: Tee suklaakeksejä 
korvaamalla inkivääri kaakaojau-
heella ja koristelemalla keksien pinta 
suklaahipuilla.
 
M-  

Pirakkavuoallinen (tupla-annoksella saa 
uunipellillisen)

 �,5 dl sokeria

 � dl jauhoja

 �,5 tl leivinjauhetta

 � tl vaniljasokeria

 � dl sulatettua margariinia tai 
rypsiöljyä

 �,5 dl kaura- tai soijamaitoa

 � dl pakastettuja tai tuoreita 
marjoja (puolukoita, mustikoita, 
vadelmia tms.) tai � omenaa

Sekoita kuivat aineet keskenään. 
Sekoita kaura- tai soijamaito ja rasva 
jauhoseokseen. Halutessasi voit lisätä 
taikinaan vähän kardemummaa. Kaada 
taikina voideltuun vuokaan. Lisää päälle 
marjat tai omenalohko. Jos teet ome-
napiirakkaa, ripottele päälle vielä vähän 
kanelia. Paista �00-asteisessa uunissa 
noin �0 minuuttia.
 

�

�

�

�

�

�

�
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P

Uunipellillinen

 8 dl kaura- tai soijamaitoa

 � dl vettä

 � dl grahamjauhoja

 5 dl vehnäjauhoja

 � tl leivinjauhetta

 � dl siirappia

 ½ tl suolaa

Sekoita kaikki aineet huolellisesti kul-
hossa ja kaada voidellulle uunipellille. 
Paista �00-asteisessa uunissa 50 mi-
nuuttia ja anna vielä paistua jälkiläm-
möllä �0 minuuttia. Tarjoa esimerkiksi 
hillon kera.
 
P 

Noin �0 korvapuustia (sopii myös tikku-
pullan tekemiseen)

Vegaaninen pulla onnistuu hyvin samal-
la ohjeella kuin mikä löytyy useimpien 
vehnäjauhopussien kyljestä. Tällöin 
vain jätetään kananmuna pois ja kor-
vataan maito kaura- tai soijamaidolla 
tai vedellä. Puolen litran pullataikinasta 
saa pullat noin �0 henkilölle. Tikkupul-
lataikinaa kannattaa varata noin puolen 
litran taikina �� henkilöä kohti, koska 
tikkupullataikinan loppuminen kesken 
on tosi kurjaa.

 ½ l kauramaitoa, soijamaitoa tai 
vettä

 50 g tuorehiivaa tai � pussi 
kuivahiivaa

 � dl sokeria

 � tl kardemummaa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 ½ tl suolaa

 Noin �5–�� dl vehnäjauhoja

 50–�00 g margariinia

Lämmitä neste kädenlämpöiseksi 
ja sekoita siihen tuorehiiva, sokeri, 
kardemumma ja suola. Jos käytät 
kuivahiivaa, sekoita se jauhoihin ja 
lisää taikinaan jauhojen mukana. Lisää 
jauhoja vähitellen aina välissä kunnolla 
alustaen, jotta taikinaan tulee kunnol-
linen sitko. Kun taikina alkaa irtoilla 
hyvin kulhon reunoista, lisää rasva ja 
vielä tarvittava määrä jauhoja. Nostata 
taikinaa lämpimässä paikassa puhtaalla 
astiapyyhkeellä peitettynä noin tun-
nin ajan. Tee korvapuusteja, voi- tai 
hillosilmäpullia tai tikkupullaa. Paista 
��5-asteisessa uunissa noin �5 minuut-
tia (tikkupullan tapauksessa nuotiolla, 
kunnes pulla on kypsä).
 
K

Noin �0 syöjälle

 8–�0 rkl perunajauhoja

 � l valmiiksi laimennettua 
marjamehua

 8–�0 rkl perunajauhoja

 �00 g marjoja (mustikoita, 
mansikoita, puolukoita, vadelmia 
tms.) tuoreina tai pakastettuina

Kuumenna mehua kattilassa, kunnes 
se kiehahtaa. Sekoita perunajauhot 
pieneen määrään kylmää vettä ja lisää 
kuuman mehun joukkoon koko ajan 
sekoittaen, kunnes kiisseli paksuuntuu. 
Anna kiisselin pulpahtaa, älä keitä. 
Lisää marjat. Tarjoa lämpimänä tai 
kylmänä.

�

�

�

�

�

�

�



Kuva: Saini Launonen
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Leirit edellyttävät paljon etukäteisval-
misteluja. Tässä luvussa kerrotaan, 
millaisia  järjestelyitä ja toimistotöitä 
onnistuneiden leirien taustalta löytyy. 
Lisäksi esitellään organisoimisen ta-
poja sekä kuukausisuunnitelma, jota 
soveltamalla leirivuoden järjestelyt 
voi hoitaa.

päätöS LeiriStä ja aLkujärjeSteLyt

Luonto-Liiton eri piireillä on erilaisia ta-
loudellisia ja henkilöstöresursseja, joten 
leirijärjestelyt ja työnjako voivat olla 
hyvin erilaisia. Idea leirin pitämisestä 
voi ensinnäkin tulla piirin jäsenistöltä, 
aktiiveilta tai hallitukselta. Joissakin 
piireissä leirejä on ehkä pidetty jo 
vuosikymmeniä, joissakin leiri voi olla 
ensimmäinen ikinä.
 Päätös leirin pitämisestä merkitään 
toimintasuunnitelmaan ja leirille vara-
taan rahaa budjetista. Toimintasuunni-
telmassa voidaan antaa yleisiä suun-
taviivoja esimerkiksi leirin ikärajoista, 
ajankohdasta tai teemasta, mutta kovin 
tarkasti leiriä ei kannata vielä tässä 
vaiheessa suunnitella. 

 Toimintasuunnitelmaan merkit-
ty leiri on vasta idea. Piirin hallitus 
huolehtii siitä, että idea toteutetaan. 
Hallituksessa voidaan nimetä leirivas-
taava, joka huolehtii leirin tai leirien 
järjestämisestä yhdessä leirityöryhmän 
tai muiden piiriaktiivien kanssa. 
 Leirin järjestäminen alkaa leiri-
paikan varaamisesta. Järjestäjätiimin 
on päätettävä, missä ja milloin leiri 
järjestetään, ja tehtävä tarvittavat tila-
varaukset. On myös rekrytoitava leirin 
työntekijät, hankittava leirivälineitä ja 
mainostettava leiriä. Näin leirin puitteet 
alkavat hahmottua. 

Leirityöntekijä auttaa Leirin 
järjeSteLyiSSä

Leirin järjestelyt vaativat paljon työtä, 
joka voi tuntua liian rankalta yhdelle 
vapaaehtoiselle. Kesäleirien järjestämi-
sen kannalta kiireisin aika on keväällä, 
joten täksi ajaksi voidaan palkata mää-
räaikainen leirityöntekijä huolehtimaan 
juoksevista asioista. Budjetista täytyy 
siinä tapauksessa varata rahaa myös 
leirityöntekijän palkkaan. Joissakin 
piireissä voi olla vakituisia toimisto-

11. Leirivuoden 
vaLMiSteLu
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työntekijöitä, joiden työtehtäviin kuuluu 
leirien järjestelyistä huolehtiminen. 
 Leirityöntekijän tai toimistotyön-
tekijän toimenkuvaan voi kuulua muun 
muassa seuraavaa:

Johtajien ja ohjaajien rekrytointi  
 yhdessä piirin hallituksen tai   
 muiden aktiivien kanssa

Leirin markkinointi ja mainostus

Leiri-ilmoittautumisten vastaanotto

Leirikirjeiden postitus

Laskutus

Leiriläislistan välittäminen   
 leirinjohtajalle

Avustaminen leirivälineiden   
 hankinnassa

Puhelinpäivystys ennen leiriä ja   
leirin aikana

Suurin osa työstä on tavallista toimisto-
työtä. Leirityöntekijä on yhteyshenkilö 
hallituksen (tai hallituksen leirivastaa-
van), leirin toteuttavan tiimin sekä leiri-
läisten ja heidän vanhempiensa välillä. 
Tärkeät asiat kulkevat yhden ihmisen 
kautta: leirityöntekijä tietää, mitä on 
sovittu, ja jos suunnitelmiin on tullut 
muutoksia, hän osaa välittää tiedot 
eteenpäin oikeille ihmisille. Leirityön-
tekijällä pitäisikin olla vahvuutenaan 
hyvät viestintä- ja organisointitaidot.

LeiritiiMi

Leirinjohtaja ja ohjaajat, jotka käy-
tännössä toteuttavat leirin, vastaavat 
viime kädessä leirin onnistumisesta. 
Vastuu ohjelman suunnittelusta ja 
arkisista järjestelyistä onkin parasta 
antaa mahdollisimman pian heidän 
vastuulleen. Hallituksen antamat tarkat 

•

•

•

•

•

•

•

•

ohjeet leirin järjestelyistä voivat tuntua 
hankalilta vetäjätiimin kannalta. Leirin 
sisältö kannattaa suunnitellla leiritiimis-
sä. Joskus voi olla niinkin, että hallituk-
sen leirivastaava, leirityöntekijä ja leirin 
johtaja ovat yksi ja sama ihminen. 

Budjetti

Leirin järjestäminen ei ole ilmaista, 
joten leirin budjettia kannattaa pohtia 
hyvissä ajoin leiriä suunniteltaessa, 
mieluiten jo silloin, kun leiri on vielä 
ideatasolla. Leirin toteutustapa vai-
kuttaa kuluihin. Budjetin kannalta on 
tärkeää selvittää, missä leiri pidetään, 
onko se päivä- vai yöleiri, montako 
leiriläistä otetaan ja montako ohjaajaa 
leirillä tarvitaan. Leirin budjetointi kuu-
luu usein piirin hallitukselle, hallituksen 
leirivastaavalle tai leirityöryhmälle. 
 Budjetin laatiminen aloitetaan 
tekemällä lista kaikista mahdollisista 
kulueristä (majoitus, kuljetukset, palkat 
jne.). Sitten arvioidaan, paljonko rahaa 
niihin kuluu. Seuraavaksi pohditaan, 
mistä tarvittavat rahat saadaan. Onko 
piiri varannut tililleen rahaa leiriä var-
ten? Voidaanko kulut kattaa osallistu-
mismaksuilla? Voisiko vaikkapa kunnan 
nuorisotoimelta tai joltakin yritykseltä 
hakea sponsoritukea? 
 Tavoitteena on saada ainakin ku-
lut katettua, mutta pieni voitto ei ole 
pahitteeksi, jos sillä voidaan rahoittaa 
tulevaa toimintaa. 
 Eri piireissä on erilaiset taloudel-
liset resurssit ja palkkausperusteet, 
joten tässä leirikansiossa ei esitetä 
tarkempia lukuja. Jos olet järjestämäs-
sä piirissä leiriä ensimmäistä kertaa ja 
olet epävarma riittävästä leiribudjetista, 
kannattaa kysellä apua muiden piirien 
leiriaktiiveilta. 
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Leiripaikka ja väLineet

Leiripaikka on hyvä päättää mahdolli-
simman varhain, sillä se vaikuttaa sekä 
leiribudjettiin että leirin ohjelmaan. 
Luontoleirillä on tärkeää, että leiripaik-
kan ympäristössä on kaunista luontoa, 
jos ei aivan leiripaikassa, niin ainakin 
sen välittömässä läheisyydessä! Jossa-
kin leiripaikassa voi olla oma uimaranta 
tai lintutorni sekä mahdollisuus meloa 
tai kiipeillä. Tällaisista mahdollisuuk-
sista kannattaa ottaa selvää, jotta niitä 
voidaan hyödyntää leiriohjelmassa.
 Leiripaikkaa valittaessa kannattaa 

kartoittaa lähialueen leirikeskukset, 
retkeilyalueet, kuntien ja kaupunkien 
tarjoamat tilat ja muiden järjestöjen 
mökit ja majat. Samalla kysellään 
niiden hinnoista ja varustelusta. Hin-
tahaarukka voi olla iso: kunnat voivat 
tarjota järjestöille tiloja ilmaiseksi, 
mutta jotkin yöpymispaikat voivat mak-
saa satoja euroja viikonlopulta. 
 Leiripaikan varustelusta on myös 
hyvä ottaa ajoissa selvää: millainen 
keittiö on, miten leiripaikassa yövytään 
ja mitä varusteita siellä on entuu-

Luontoleirin välineitä ja tarvikkeita
Ensiapuvälineet – ja henkilö, joka osaa käyttää niitä!

Vessapaperia, saippuaa, tiskiainetta

Keittiövälineet (kattiloita, veitsiä, leikkuulauta)     
– leiriläiset voivat tuoda omat ruokailuvälineet kotoa.

 Luuppeja, kiikarit, määritysoppaita

 Sakset, narua, teippiä

 Piirustus- ja askartelutarvikkeita

 Taskulamppuja tai otsalamppuja

 Puukko, kirves, saha

 Varavaatteita 

Leirinjohtajien ja ohjaajien on hyvä käydä tavarat läpi ennen
 leiriä ja miettiä, mitä mahdollisia lisävarusteita ohjelmassa 
tarvitaan.

□
□
□

□
□
□
□
□
□
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destaan? Leirinjärjestäjän on ehkä 
tuotava mukanaan omat tiskiaineet ja 
vessapaperit. 
 Leirin arjessa ja ohjelmassa tar-
vitaan monenlaisia tarvikkeita, kuten 
luonnonharrastusvälineitä, ensiaputar-
vikkeita, työkaluja, askartelutarvikkeita 
ja varavaatteita. Monilla piireillä on 
omia välineitä, joita voi käyttää, mutta 
tavaroita voi myös lainata tai hankkia. 
Kiinnitä hankinnoissa huomiota välinei-
den ympäristöystävällisyyteen! 

työntekijän rekrytointi ja 
kouLutuS

Leirin työntekijähausta kannattaa 
ilmoittaa ainakin piirin omilla viestintä-
kanavilla, mutta myös vaikkapa lähilu-
kioiden tai yliopistojen ilmoitustauluilla, 
jotta leiritoimintaan saadaan mukaan 
uusiakin ihmisiä. Kannattaa hyödyntää 
viidakkorumpua ja koettaa rekrytoida 
hyviksi tyypeiksi todettuja tuttuja ja 
tutun tuttuja. Leirivastaavan tehtävänä 
on vastaanottaa työhakemukset ja 
muodostaa leirin vetäjätiimi leirityö-
ryhmän ja hallituslaisten tai muiden 
piiriaktiivien kanssa. 
 Uusien leirinohjaajien on osallistut-
tava Luonto-Liiton leiriohjaajakoulutuk-
seen. Koulutuksen voi järjestää omassa 
piirissä ohjaajahaun yhteydessä. Kou-
lutuksen vetäjäksi kannattaa palkata 
kokenut leiriaktiivi. Apua koulutuksen 
järjestämiseen voi kysellä tarvittaes-
sa muilta piireiltä tai Luonto-Liiton 
keskustoimistolta. 
 Leirin ohjaajat ja johtajat on va-
littava hyvissä ajoin ennen leiriä, jotta 
leirin suunnitteluun jää riittävästi aikaa. 
Joissakin piireissä käytäntönä on ollut, 
että leirivastaava, leirityöryhmä tai 
hallitus valitsee johtajat ja kokit. Joh-

tajat voivat sitten itse valita ohjaajansa 
hakijoiden joukosta, jolloin he pääsevät 
kokoamaan mieleisensä tiimin. Leiri-
vastaava tai leirityöryhmä voi myös 
muodostaa koko tiimin alusta loppuun.
 Toisinaan on ehkä otettava töihin 
kaikki hakijat, toisinaan täytyy taas 
tehdä enemmän karsintaa hakijoiden 
määrästä riippuen. Lue vinkkejä hyvän 
leiritiimin muodostamisesta luvusta 9 
(Leirinjohtajana toimiminen).
 Leirinjohtajat on hyvä perehdyttää 
huolellisesti piirin leirikäytäntöihin: mitä 
johtajan tehtäviin kuuluu (määritellään 
työsopimuksessa), missä leiritavaroita 
säilytetään, kuka noutaa leiripaikan 
avaimet, keneen ollaan yhteydessä on-
gelmatilanteissa ja kenelle leiriraportti 
palautetaan. 

kuLukorvaukSet

Leirinvetäjiä rekrytoitaessa piirillä olisi 
hyvä olla olemassa selkeä käytäntö 
kulujen korvaamisesta. Koska kyse on 
piirin rahaliikenteestä, korvauskäytän-
nöllä tulee olla hallituksen hyväksyntä. 
 Kulukorvauksista kannattaa kirjata 
osa-alueet, joista kulukorvausta voi-
daan maksaa. Niitä voivat olla esimer-
kiksi oman auton käyttö tai korvaukset 
liikkumisesta julkisilla kulkuvälineillä 
leirille ja suunnittelukokouksiin sekä 
leirivälineiden hankinta. Lisäksi on 
kirjattava ehdot, joilla korvauksia 
myönnetään. Toisinaan voi olla tarpeen 
määritellä joitakin asioita hieman tar-
kemmin, kuten että matkakulut korva-
taan oman piirin alueelta halvimman 
mahdollisen kulkuvälineen hinnaston 
mukaan. Leirivälineiden hankintaan voi-
daan myöntää tietyn suuruinen summa 
yhtä leiriä kohti, ja jos hankinnan hinta 
ylittää sen, hankinta on hyväksytettävä 
hallituksella. 
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 Piirin hallitus päättää talouteen ja 
rahaliikenteeseen liittyvät käytännöt. 
Kannattaa tutustua myös vallitseviin 
ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön. 

MainoStuS

Leirin mainostus voidaan periaatteessa 
aloittaa heti kun on päätetty leirin jär-
jestämisestä. Hyvässä leirimainoksessa 
tulisi olla ainakin tieto siitä, milloin 
leiri on, kenelle se on tarkoitettu, mitä 
osallistuminen maksaa ja missä leiri 
järjestetään. 
 Kesäleirien mainostus ja ilmoittau-
tuminen saattaa isommissa kaupun-
geissa alkaa jo tammi-helmikuussa. 
Ilmoittautumisia voi kuitenkin tulla 
vielä toukokuun alussa, joten leiriä 
kannattaa mainostaa tasaisesti pitkin 
kevättä. 
 Leiriä kannattaa ensisijaisesti 
markkinoida oman piirin jäsenille 
vaikkapa piirin oman nettisivun, luon-
tokerhojen tai Sieppo-lehden kautta. 
Leirimainoksia voi jakaa myös alueen 
kouluilla, tapahtumissa ja kuntien 
omilla viestintäkanavilla. Jotkin kunnat 
painattavat kesäleiriesitteitä, joita jae-
taan kaikille alakoululaisille, ja luonto-
leirit kannattaa ehdottomasti ilmoittaa 
mukaan tällaiseen esitteeseen. Myös 
sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää 
leirien markkinoinnissa.
 Mainosjulisteiden painattamisen 
sijasta rahat voi käyttää maksettuun 
mainokseen netissä, jolloin mainos 
saattaa tavoittaa moninkertaisesti ihmi-
siä. Tapahtumissa jaettavaksi saattaa 
riittää mustavalkoinen, kotiprintterillä 
tulostettu tiedote, jolla ohjataan poten-
tiaalinen leiriläinen piirin nettisivuille. 
 Mainostus kannattaa suhteuttaa 
ilmoittautumisten määrään. Jos leiri on 
tulossa täyteen, ei kannata enää mak-

saa isosta mainosjulisteesta. Jos osal-
listujia näyttää olevan vähänlaisesti, 
voidaan polkaista käyntiin laajempikin 
mainoskampanja. 
 Vastuu leirin mainostamisesta on 
leirivastaavalla tai, jos erikseen sovi-
taan, leirinjohtajalla. 

LeiriLäiSet

Leiriä suunniteltaessa on jossain 
vaiheessa päätettävä, montako leiri-
läistä leirille voidaan ottaa. Leiriläisten 
määrää voivat rajoittaa leiripaikan 
koko (montako leiriläistä mahtuu nuk-
kumaan, paljonko keittiössä pystytään 
valmistamaan ruokaa) ja budjetti 
(enemmän leiriläisiä = enemmän osal-
listumismaksuja, mutta myös enemmän 
ohjaajien palkkakuluja ja ruokakustan-
nuksia). Tärkeä on sekin tavoite, että 
leiriläisistä muodostuisi porukka, jolla 
on hyvä yhteishenki, ja että kaikilla 
olisi leirillä hauskaa.

Kuva: Varpu Määttänen
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Montako leiriläistä?
Esitetyt suositukset perustuvat Uudenmaan piirin 
leireiltä kerättyihin kokemuksiin. Eri piireissä voi 
kuitenkin olla erilaisia käytäntöjä leirien koon suhteen 
– ota selvää vanhoilta konkareilta!

Lasten telttaleiri: 8–�0 leiriläistä. Noin koululuokan 
kokoinen leiri on usein toimiva. Tosin �0 leiriläisen 
leireillä ryhmäyttämiseen tulee panostaa erityisesti ja 
leirin ohjaaminen voi silti olla ohjaajille kuormittavaa. 
Kannattaa miettiä myös vähimmäismäärä ilmoittautu-
misia. Uudenmaan piirissä se on ollut 8 lasta, sillä sitä 
pienemmillä leireillä ryhmähengen luominen voi olla 
hankalaa ja leiri aiheuttaa huomattavasti enemmän 
kuluja kuin tuloja. 

Lasten päiväleiri: �5–�0 leiriläistä. Päiväleireillä lapset 
saattavat olla riehakkaampia, koska pääsevät olemaan 
ulkosalla vain puoli päivää. Ryhmäyttäminen voi olla 
haastavampaa, koska leiriläiset käyvät kotona nukku-
massa ja voivat unohtaa toistensa nimet yön aikana. 
Leiripaikkojen läheisyydessä voi olla enemmän liiken-
nettä, joten senkin vuoksi on perusteltua ottaa leirille 
vähemmän osallistujia. 

Perheleiri: 55-60 leiriläistä tai noin �5 perhekuntaa, 
5–�0 ohjaajaa, yhteensä noin 60–65 henkilöä. Perhelei-
rillä osalistujien määrää rajoittavat nukkumapaikkojen 
määrä ja keittiön kapasiteetti. Leiriläisten määrää 
päätettäessä tulisi siis ottaa huomioon leirin kokonais-
henkilömäärä, johtajat ja ohjaajat mukaan luettuina. 
Perheet useimmiten yöpyvät mieluiten omassa teltassa 
tai makuuhuoneessa, joten jos leirillä on paljon pieniä 
perhekuntia (kahden hengen perheitä), henkilömäärä 
voi jäädä pieneksi, vaikka kaikki telttapaikat ja makuu-
huoneet olisivatkin käytössä. 
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 Leirivastaava ottaa vastaan leiri-
läisten ilmoittautumiset. Ilmoittautumi-
sessa on hyvä kysyä ainakin seuraavat 
asiat:

Leiriläisen nimi ja syntymäaika

Huoltajien yhteystiedot ennen leiriä 
ja leirin aikana

Leiriläisen ruoka-aineallergiat ja 
sairaudet sekä muut erityistar-
peet, jotka voivat vaikuttaa leirin 
ohjelmaan

Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa 
kertoa leirin peruutusehdot. Leirivas-
taava ottaa vastaan peruutukset ja 
toimittaa täydellisen leiriläislistan leirin 
johtajalle viimeistään pari päivää ennen 
leirin alkua.
 Leiriläisille lähetetään leirikirje, va-
rustelista ja lasku leiristä noin kuukaut-
ta ennen leiriä. Leirivastaavan tehtävä 
on lähettää kirje ajallaan. Leirikirjeen 
voi kirjoittaa leirin johtaja tai leirivas-
taava. Käytettiinpä piirissä valmista 
leirikirjepohjaa tai johtajan kirjoittamaa 
kirjettä, johtajan on hyvä tietää, mitä 
leiristä on etukäteen kerrottu leiriläi-
sille. Leirikirjeen tulisi sisältää ainakin 
seuraavat tiedot:

 Leiripaikan osoite

 Ajo-ohjeet tai tiedot yhteiskuljetuk-
sen lähtöpaikasta ja ajasta

 Kuvaus leirin majoituksesta ja 
ruokailuista

 Leirivastaavan ja leirin johtajan 
yhteystiedot

Lisäksi leirikirjeesssä voi tiedottaa leirin 
käytännöistä (esim. omien karkkien 
syöminen ja puhelimen käyttö leirillä).

•

•

•

•

•

•

•

 Leirikirjeeseen liitetään henkilötie-
tolomake eli KukaMitäHäh?-lappu, jossa 
kysytään leiriläisen tiedot, allergiat ja 
sairaudet tarkasti, hankitaan lupa antaa 
leiriläiselle lääkkeitä, lupa julkaista 
leiriläisestä otettuja kuvia Luonto-Liiton 
julkaisuissa ja mahdollisesti muita 
luvanvaraisia asioita, esimerkiksi lupa 
punkkitarkastuksiin. KukaMitäHäh?-lo-
make palautetaan leirin johtajalle leirin 
alussa. Näin varmistutaan, että leirin 
vetäjätiimillä on ajankohtaiset tiedot 
leiriläisen tarpeista ja huoltajan yhteys-
tiedot. Leirinjohtaja kerää myös kuitin 
leirimaksusta. Leirin jälkeen johtaja 
toimittaa KukaMitäHäh?-laput ja mak-
sukuitit piirin leirivastaavalle kirjanpitoa 
ja arkistointia varten. 
 Yhteydenpito leiriläisten van-
hempien kanssa jakautuu siten, että 
ennen leiriä suoritetaan toimistotyöt ja 
käytännön työt tehdään leirin aikana. 
Leirivastaava hoitaa yhteydenpitoa 
vanhempiin ennen leiriä ja vastaa 
ilmoittautumiseen, leirimaksuun ja 
muihin leiriä koskeviin kysymyksiin. 
Leirin alussa ja sen aikana leirinjohta-
jalla on vastuu yhteydenpidosta van-
hempien kanssa. Hän saattaa joutua 
vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin 
ohjelmasta ja leiripaikan varustelusta 
ja selvittämään, miksi leiriläistä ei näy 
leiribussin lähtöpaikalla, tai kertomaan 
vanhemmille, jos leiriläinen satuttaa 
itsensä leirillä. Johtajan kannattaa 
ilmoittaa myös leirivastaavalle kaikista 
leirillä sattuvista haavereista. 

LeiripaLaute

Leiripalautetta olisi hyvä kerätä kir-
jallisesti sekä leiriläisiltä että leirin 
työntekijöiltä leirin jälkeen. Palautteen 
keräämisen voi toteuttaa paperisena 
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tai sähköisenä kyselynä. Lisäksi leirin 
työntekijöille voidaan järjestää oma 
palautetilaisuus, jossa keskustellaan 
leiriraportin pohjalta, mikä meni hyvin 
ja mikä ei toiminut. Leirivastaava voi 
kirjata ylös onnistumiset, ongelmakoh-
dat ja parannusehdotukset sekä tiedot-
taa niistä hallitukselle, jotta seuraavan 
vuoden leirityöntekijät voivat kehittää 
leirikäytäntöjä niiden pohjalta. Näin 
saadaan hyvät käytännöt säilymään ja 
ehkäistään samojen virheiden toistu-
mista vuodesta toiseen.
 Järjestötoiminnassa tiedonkulku 
voi välillä olla katkonaista. Piirissä voi 
olla tarpeen luoda leiritoiminnan tieto-
pankki tai arkisto, jotta tieto ei katoa 
ihmisten vaihtuessa. 
 Leiriläisiltä tulevaan negatiiviseen 
palautteeseen on hyvä reagoida mah-
dollisimman nopeasti. Usein palaut-
teeseen vastaaminen on leirivastaavan 
tehtävä, tosin saatetaanpa kinkkisimpiä 
tilanteita joutua puimaan piirin hallituk-
sessakin. Vihaista palautetta antavat 
usein lasten kertomusten varassa 
olevat vanhemmat, joten leirivastaavan 
kannattaa ottaa yhteyttä leirinjohta-
jaan, joka voi omalta osaltaan selvittää 
asioiden todellista kulkua ja vastata 
palautteeseen.
 Palautteisiin tulee vastata asial-
lisesti. On myös osoitettava, että on-
gelmiin puututaan. Joissakin tilanteissa 
voi olla perusteltua palauttaa osa 
leirimaksusta tai tarjota jokin vastaava 
hyvitys. Piirin hallitus ja leiriaktiivit 
voivat sopia mahdollsesta hyvityksestä 
tilannekohtaisesti. 

paLkanMakSu

Leirivastaavan tehtävänä on huolehtia 
leirityöntekijöiden palkanmaksusta koh-
tuullisessa aikataulussa leirin jälkeen. 
Johtajien palkanmaksun edellytyksenä 
voidaan pitää leiriraportin ja leirivälinei-
den palauttamista. Johtajan ja ohjaa-
jien vastuulla on seurata, että palkkio 
tulee tilille sovitusti. Palkanmaksun 
jälkeen leirin voidaan katsoa olevan 
paketissa, ja katseet voidaan suunnata 
jo tulevia leirejä kohti.

Leirin yMpäriStöyStäväLLiSyyS

Leirin suunnittelussa tulee huolehtia 
materiaalien ja leirikäytäntöjen ympä-
ristöystävällisyydestä. Luontojärjestön 
leireillä luonto ja ympäristö eivät ole 
vain kiinnostava kuriositeetti ohjelman 
lomassa, vaan ne määrittävät kaikkea 
tekemistä. Tavoitteena on, että lapset 
näkisivät leirillä ympäristöystävällisiä 
ja kestäviä toimintatapoja ja oppisivat 
soveltamaan niitä omassa elämässään. 
 Monet leirin ympäristöystävällisyy-
teen vaikuttavista asioista liittyvät leirin 
arkeen,  joten on tärkeää, että leirin 
johtaja ja ohjaajat ovat perehtyneitä ja 
sitoutuneita ympäristöystävällisyyteen! 

Kuva: Saini Launonen
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keStävää, korjattavaa ja 
kierrätettävää

Leirille hankittavien tavaroiden tulisi 
olla kestäviä, korjattavia ja kierrätettä-
viä. Leireille tulisi hankkia mieluummin 
jo käytettyä ja kierrätettyä kuin upo-
uutta. Hyödynnä kirpputoreja ja lainaa 
mahdollisuuksien mukaan työkaluja ja 
luonnonharrastusvälineitä. Säilytä leiri-
tavaroita leirikauden ulkopuolella siten, 
että ne pysyvät hyvässä kunnossa ensi 
vuoteenkin. 

SuunnitteLe kuLjetukSet

Suunnittele leiriin liittyvät henkilöiden 
ja tavaroiden kuljetukset siten, että 
turhia matkoja tulee mahdollisimman 
vähän. Järjestä yhteiskyytejä leiritiimin 
vetäjille ja leiriläisillekin! Jos välimatkat 
ovat pitkiä, hyödynnä suunnitteluko-
kouksissa skypeä; se säästää myös 
matkustamiseen kuluvaa aikaa.

järjeStä jätteiden LajitteLu

Kaikissa leiripaikoissa ei ole jätteiden- 
lajittelujärjestelmää. Leirin ajaksi lajit-
telupisteen voi perustaa leirille itse ja 
leirin päätteeksi jätteet voi viedä asian-
mukaisiin keräysastioihin. Jos biojätettä 
tulee paljon ja leirejä pidetään samassa 
paikassa useita eikä leiripaikassa ole 
omaa kompostia, jätehuoltofirmalta voi 
tilata leirien ajaksi oman biojäteastian 
piirin laskuun. Leiripaikan pitäjälle 
kannattaa aina antaa palautetta kierrä-
tysjärjestelmän puutteista! 

SääStä LäMpöä ja vettä

Nuotion polttamisessa ja saunan läm-
mityksessä tulisi huolehtia tehokkaasta 
lämmityksestä. Saunaa ja nuotiota ei 
siis pidetä päällä tuntikausia turhaan. 
Myös veden käyttöön on hyvä kiinnittää 
huomiota. Lasten peseytymistä sau-
nassa tulee valvoa ja pitkien hiusten 
pesussa voi auttaa, jotta vedenkulutus 
pysyy kohtuullisena. Joissakin sau-
noissa voi olla vain pieni lämminvesi-
varaaja, joten vettä kannattaa hieman 

”Eräänä iltana olimme ripustaneet riippumatot kahteen 
kerrokseen. Luimme iltasatua riippumatossa hyttysten syö-
dessä, ilta-auringon viipyillessä ja tuntien olomme onnellisiksi 
silleiksi.”

N. L.
Nuortenleiri Bengtsårissa �0��
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säännöstellä isoilla leireillä senkin vuok-
si, että kaikki pääsevät peseytymään 
lämpimällä vedellä. 

LeiriLLä kunnioitetaan Luontoa

Joskus leirialue tai sen osa voi olla 
luonnonsuojelualuetta. Tällöin on tärke-
ää ohjeistaa sekä leiritiimiä että leiriläi-
siä, mitä se tarkoittaa ja miten alueella 
toimitaan. Joskus leiriläisten liikkumista 
alueella voi olla tarpeen rajoittaa.   
 Leiriohjelmassa tulisi muutenkin 
kunnioittaa luontoa: oksia ja kasveja ei 
saisi turhaan katkoa, eläimet ja ötökät 
tulisi jättää rauhaan tai tutkimisen jäl-
keen vapauttaa vahingoittumattomana 
luontoon.
 Jos ohjelmassa käytetään luon-
nonmateriaaleja, niiden keräämisen 
tulisi tapahtua luontoa kunnioittaen. 
Villivihanneksia tulisi kerätä vähän 
sieltä täältä eikä niin, että putsataan 
yksi alue paljaaksi kasveista. Askarte-
luohjelmissa tulee opastaa kierrätyk-
seen ja säästäväisyyteen materiaalien 
käytössä.

LeiriohjaajiSta piiriaktiiveikSi

Leiritoiminta on tärkeää ympäristö-
kasvattavaa toimintaa sekä erinomai-
nen kanava innostaa uusia aktiiveja 
mukaan piirin toimintaan. Leireillä 
on mahdollista muodostaa selkeitä 
”urapolkuja”, joiden myötä leiriläiset ja 
ohjaajat saattavat kuin huomaamatta 
sitoutua muuhunkin järjestötoimintaan. 
Tärkeimpiä keinoja uusien piiriaktiivien 
kasvattamisessa ovat toimintaan kan-
nustaminen, jäsenyyteen rohkaisemi-
nen ja oikea-aikainen mainostaminen.

LeiriLäiSiStä LuontoLiittoLaiSikSi

Leirien markkinoinnin yhteydessä 
kannattaa markkinoida Luonto-Liiton 
jäsenyyttä. Jäsenet saavat alennusta 
leirihinnasta, mikä voi houkutella uusia 
liittymään järjestöön. Edullisemman 
leirihinnan lisäksi jäsenet saavat jä-
senlehden (Sieppo alakouluikäisille ja 
lapsiperheille, Nuorten luonto nuorille). 
Jäsenenä saa leirin jälkeenkin tietoa 
järjestön toiminnasta.
 Myös leirin ohjaajia ja johtajia 
kannattaa kannustaa liittymään Luonto-
Liittoon, mikäli he eivät jo ole jäseniä. 
Kohderyhmä voi tuntua pieneltä, mutta 
aktiivinen rekrytointi voi tuottaa piirille 
arvokkaita aktiiveja. Leiriohjaajaksi 
hakeutuvia kiinnostaa jo valmiiksi 
yhdessä tekeminen luonnon hyväksi ja 
jäsenyys voi sitouttaa heidät jatkamaan 
toimintaa piirissä. 
 Leireillä on mahdollisuus ”edetä” 
iän myötä yhä vaativampiin tehtäviin. 
Urapolkujen yksi edellytys on leiritoi-
minnan jatkuvuus: jos lastenleireillä jo 
vuosia käynyt porukka on kasvamassa 
yli-ikäiseksi, voidaan seuraavana kesä-
nä järjestää nuortenleiri. Nuortenleirillä 
markkinoidaan mahdollisuutta tulla 
appariksi lastenleirille ja niin edelleen. 
Kannustus ja mainostus ryhtyä lei-
rinohjaajaksi on helpointa toteuttaa 
leirin aikana: mikään ei tee nuorta 
leiriläistä ylpeämmäksi kuin leirin-
johtajan kehaisu, että tästä tyypistä 
tulee vielä jonakin päivänä loistava 
leirinohjaaja. Vanhimmille lastenleiri-
läisille ja nuortenleiriläisille kannattaa 
ehdottomasti vinkata mahdollisuudesta 
tulla leireille töihin, samoin leirinjohta-
jan kannattaa ohjaajaporukassa kertoa 
mahdollisuuksista hakea johtajaksi ensi 
vuonna. Leireistä saatava monipuolinen 
työkokemus voi olla nuorelle suureksi 
hyödyksi myös tulevaisuudessa.
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 Leirinohjaajakoulutuksissa ja muis-
sa sopivissa tilanteissa markkinoidaan 
leiri-ihmisille myös muita piirin toimin-
toja. Uusia tyyppejä voi saada mukaan 
tekemään konkreettisia asioita. Uusia 
aktiiveja kannattaa pyytää mukaan 
ottamalla heihin yhteyttä henkilökoh-
taisesti. Leiripalautteita luettaessa on 
hyvä tehdä lista mahdollisista tulevista 
piiritoimijoista hallituksen tiedoksi. 
Ainakin hyvien tyyppien yhteystiedot on 
säilytettävä vastaisuuden varalle.

Kuva: Ina Rosberg

 Hyville leiriohjaajille voi tarjota 
vaikka luontokerhon vetäjän paikkaa 
tai johtajaa voi pyytää kouluttajaksi 
seuraavaan leirinohjaajakoulutukseen. 
 Onnistuneille leireille sekä leiri-
läiset että leirinohjaajat haluavat tulla 
uudestaan vuosi toisensa jälkeen. 
Hyvin järjestetyt leirit ovat siis paras 
käyntikortti, jonka piiri voi tarjota!
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LeirivaStaavan vuoSikeLLo

* Aikataulu voi vaihdella eri piireissä. Tehtävät ovat kuitenkin pääosin 
samat. 

Tammikuu

Kesäleirien markkinointi alkaa: leiritiedot ilmoitetaan Luonto-Lii-
ton keskustoimistolle ja kuntien kesäesitteisiin

Mahdollisesti oman kesäesitteen taitto ja painatus

Kesän leirityöntekijähaun aloitus

Ilmoitus Nuorten luontoon ohjaajahausta

Helmikuu

Talvileiri(t) talvilomalla

Kesäesite ulos painosta ja jakeluun

Leirien mainostus esim. luontokerhoissa, kouluilla, tapahtumissa

Kesäleiri-ilmoittautuminen alkaa

Kesäleirien kuljetusten kilpailutus

Maaliskuu

Leiriohjaaja- ja johtajakoulutukset

Ohjaaja- ja johtajahakujen päättyminen

Piirin hallitus tai leirityöryhmän esitys johtajavalinnoista 
hallitukselle

Johtajavalintojen vahvistaminen hallituksen kokouksessa

Johtajille ilmoitus valituksi tulemisesta

Leirien vetäjätiimien muodostaminen: johtajat valitsevat ohjaajat 
leirilleen, kokkien valinta piirin käytäntöjen mukaisesti

Huhtikuu

Tulevan syksyn ja alkukevään suunnittelua

Syksyn ohjaajakoulutuksen ja talvileirin päivämäärät

Selvitä, milloin kaupungin nuorisotilojen tai leirikeskusten käyt-
tövuorojen hakuajat alkavat! Muista hakea!

Leirien suunnittelua leirinjohtajien johdolla

Leiritarvikkeiden tarkistus: telttojen lainaus/vuokraus, askarte-
lutarvikkeiden täydennykset, rikkinäisten tarvikkeiden korjaami-
nen tai korvaaminen (isommista hankinnoista ehkä esitys piirin 
hallitukselle)

□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
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Toukokuu

Mahdolliset leirivälinehankinnat

Leirikirjeiden kirjoittaminen ja lähettäminen leiriläisille

Kesä-, heinä- ja elokuu

Leirejä

Elokuussa leirien jälkeen

Leiripalautteen kerääminen

Palautetilaisuuden järjestäminen leirien työntekijöille

Syyskuu

Seuraavan vuoden leirien suunnittelu: toimintasuunnitelma seuraaval-
le vuodelle leirien osalta, kurssi- ja leiripaikkojen varaus, budjettiesi-
tys hallitukselle (sis. palkat ja leirihinnat)

Selvitä, milloin kaupungin nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttövuoro-
jen hakuajat ovat! Muista hakea! 

Loka- ja marraskuu

Toimintasuunnitelman vahvistaminen syyskokouksessa: päätös leirien 
järjestämisestä

Seuraavan kesän leiripäivämäärien päättäminen

Talvileirien markkinointi ja leirityöläisten haun aloittaminen

Talvileiritiedot Luonto-Liiton keskustoimistolle

Talvisen leirinohjaajakoulutuksen järjestelyt

Joulukuu

Leirinohjaajakoulutus itsenäisyyspäivän tienoilla

Talvileirityöntekijähaun päättyminen

Talvileirin työntekijätiimin muodostaminen  

Talvileiri-ilmoittautuminen alkaminen

□
□

□

□
□

□

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□
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Kysymys: Piirien vastaus:

Järjestättekö aktiivises-
ti leirejä?

Savo-Karjalan luontopiiri: Telttaleirejä kesäisin, noin viikon 
mittaisina lapsille ja nuorille sekä hieman lyhyempiä perhelei-
rejä. Uusimpina myös kesäinen päiväleiri Joensuussa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Olemme järjestäneet 
ainakin yhden lasten leirin per kesä. Välillä kaksi.

Leirityöntekijöiden 
(johtaja, ohjaaja, 
apuohjaaja, kokki, 
apukokki) likimääräi-
nen palkka/palkkio?

Savo-Karjalan luontopiiri: 

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: 
Johtaja: Luonto-Liiton avustuksella palkattu nyt useampana 
vuonna. Palkka  vaihdellut 550e - �50e riippuen onko � vai � 
leiriä ja minkä pituisia. Possu on korvannut km-korvaukset.

Ohjaaja: � vrk leiristä on maksettu ��0e ja km-korvaukset. 
Toiselta paikkakunnalta tulevalle on maksettu myös julkiset 
leirille ja takaisin.

Kokki: �vrk leiristä on maksettu �50e ja km-korvaukset. 
Toiselta paikkakunnalta tulevalle on maksettu myös julkiset 
leirille ja takaisin.

Meillä on myös ollut parina vuonna kaksi kokki-ohjaajaa. He 
ovat halunneet olla välillä ohjaamassa ja ovat vuorotelleet 
keittiössä. Palkka on silloin ollut molemmille ��5e. 

Apuohjaajalle on ostettu n. �0e lahjakortti jonnekkin. Ei ole 
osallistunut suunnitteluun ja vastuu pieni.

Jos piirissänne on 
leirikoordinaattori, 
mitä hänen tehtäviinsä 
kuuluu?

Savo-Karjalan luontopiiri: Leirikoordinaattorin/-työntekijän 
tehtäviin on kuulunut ohjaajien rekrytointi, leirien mainostus, 
leiri-ilmoittautumisten vastaanottaminen, leirisähköpostin seu-
ranta sekä leirikirjeiden lähetys sekä ennen leiriä mainoksena 
vanhoille leiriläisille että ennen leirejä leireille ilmoittautuneille. 
Usein tehtäviin on kuulunut myös kevään ohjaajakoulutusten 
ja ohjaajien suunnitteluviikonlopun järjestäminen.

LeirikäytöntökySeLy Luonto-Liiton piireiLe
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Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Kaikki leirin järkkäyk-
seen liittyvä paitsi ruokalistojen suunnittelu ja ruokaostosten 
tekeminen, jotka on varattu kokeille. 

- Leirityöntekijöiden rekry
- Mainostus
- Tiedotus
- Ilmoittautumisten vastaanotto
- Leirikirjeet
- Ohjelman suunnittelu (päävastuu, ohaajien kanssa on yh-
dessä myös suunniteltu)
- Tarvikkeiden hankinta 
- Leiripaikan varaus
- Ohjaajien ja kokkien perehdytys ja tapaamisten 
järjestäminen
- Leirijohtajana toimiminen

Jos leirikoordinaattoria 
ei ole, kenen tehtäviin 
kuuluuvat leiri-ilmoit-
tautumisten vastaan-
ottaminen, mainostus 
ym. valmistelutyöt 
leirikauden aikana ja 
ennen sitä?

Savo-Karjalan luontopiiri: Silloin kun työntekijää ei ole 
ollut, leireihin liittyvät tehtävät on jaettu leirityöryhmäläisten 
ja muiden piirin aktiivien kesken.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: En tiedä miten vuosi-
na ennen minua on ollut, mutta käsittääkseni joku yksi henki-
lö on aina ollut päävastuussa järjestämisestä.

Kuka vastaa selvästi 
ennen leirikautta tehtä-
vistä valmistelutöistä, 
kuten leiripaikkojen 
etsinnästä ja varaa-
misesta ja seuraavan 
vuoden leirien määrän 
ja budjetin suunnitte-
lusta ym. asioista?

Savo-Karjalan luontopiiri: Leirityöryhmä yhdessä piirin 
hallituksen kanssa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Jos leirikoordinaattori 
on tiedossa hyvissä ajoin ja hän on joku possun aktiiveista, 
niin hän. Muuten joku possun aktiivi joka on ollut leiritoimin-
nassa mukana.

Kuka valitsee leirien 
johtajat ja montako 
johtajaa on yhdellä 
leirillä?

Savo-Karjalan luontopiiri: Leirityöryhmä on valinnut leiritii-
mit, ja valinnat on hyväksytetty hallituksella. Johtajia per leiri 
on valittu yksi, joskus poikkeuksina kaksi. Olen joskus kuullut 
tämän liittyvän vakuutuksiin ja sen mukana tuleviin vastuuky-
symyksiin (ei jaettua vastuuta vaan selkeä yksi vastuuhenki-
lö), mutta en tiedä asian varmaa laitaa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Leirikoordinaattori on 
ollut johtaja.
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Kuka valitsee leirien 
ohjaajat ja apuohjaajat 
(jos apuohjaajia on)?

Savo-Karjalan luontopiiri: Leirityöryhmä valitsee johtajien 
lisäksi myös ohjaajat ja kokin, toki johtajaa usein kuunnellen. 
Tästäkin on ollut erilaisia kehittämisideoita ilmassa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Leirikoordinaattori

Kuka valitsee leirien 
kokit ja apukokit?

Savo-Karjalan luontopiiri: Leirityöryhmä.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Leirikoordinaattori

Karkea aikataulu 
leirivuodestanne.

Savo-Karjalan luontopiiri: tiivistä toimintaa (suunnittelu, 
aikataulutus, paikkavaraukset) tammi-helmikuussa, ohjaajien 
rekrytointi ja leirimainostus maalis-toukokuussa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Leiripaikkavaraukset 
tehdään maalis-huhtikuussa. 

Huhtikuussa varmistetaan leirin järjestäjä eli 
leirikoordinaattori

Toukokuun aikana valitaan muut leirityöntekijät

Kuvaile leireillä ja 
niiden suunnittelussa 
vastaan tulleita on-
gelmatilanteita joihin 
teillä on hyvä ratkaisu 
tai joihin kaipaisitte 
ratkaisua.

Savo-Karjalan luontopiiri: Ehkä lähinnä erinäisiä epäsel-
vyyksiä kuluista ja niiden korvaamisista (esimerkiksi leiriauto, 
sen hankinta ja bensojen korvaaminen, tästä on ollut hyvin 
erinäisiä käytäntöjä), välillä olen kaivannut myös tietoa esi-
merkiksi järjestön vakuutuskäytännöistä, selkeämpää ohjeis-
tusta niistä (millaisia vakuutuksia on, mitkä tulevat keskustoi-
miston kautta, mitä piirin mahdollisesti otettava ym!)

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Älypuhelimet on olleet 
ongelma pari vuotta. Ratkaisuna niitä ei saa päivän aikana 
pitää mukana eikä käyttää ennen kuin iltasella kotiin soittoon 
tai viestittämiseen. Poikkeustapauksessa saa ottaa kuvia.
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Vinkkejä muille piireil-
le: parhaat ohjelmai-
deat tai kaameimmat 
ohjelmamokat, mistä 
kannattaa etsiä leiri-
paikkaa jne?

Savo-Karjalan luontopiiri:

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Kannattaa olla tar-
peeksi ohjaajia. Me ollaan säästösyistä menty vaadittavalla 
minimimäärällä pari vuotta ja ollaan huomattu, että porukkaa 
on ollut liian vähän ja kaikki on ihan puhki leirin jälkeen. 

Kaupungin nuorisotoimilta ja muilta järjestöiltä kantsii kysellä 
paikkoja. 

Elämysradat on olleet meillä hittiohjelma. Silmät sidottuina 
maistellaan ja haistellaan, kuljetaan narurataa ja kuunnellaan 
noitarumpua:)

Oletteko järjestäneet 
teemaleirejä tai yhteis-
työleirejä ja miten ne 
ovat sujuneet?

Savo-Karjalan luontopiiri: Sakan alueella on järjestetty 
norppaleirejä yhdessä slällän kanssa, ja monikulttuurisia 
leirejä on ollut suunnitteilla. Näistä muut aktiivit ja leireille 
osallistuneet osaavat toivottavasti kertoa enemmän!

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Viime kesänä oli 
tarkoitus järjestää kehitysvammaisille oma päiväleiri. Eräs äiti 
otti yhteyttä ja yhdessä yritimme mainostaa sitä. Ilmoittau-
tujia ei kuitenkaan tullut kuin pari. Johtuu varmaan siitä, että 
vanhemmat eivät luota uuteen järjestäjätahoon, joka ei ole 
profiloitunut erityislapsiin.

Huomioidaanko leiriar-
jen ympäristövaiku-
tukset jo leirin suun-
nittelussa (leirialueen 
valinta, ohjelma jne.)?

Savo-Karjalan luontopiiri: kyllä

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: kyllä
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Huomioitteko muut il-
mapäästöt (nuotio jne.) 
ja energiankulutuksen 
leirin suunnittelussa ja 
leirillä?

Savo-Karjalan luontopiiri: Tässäkään kohtaa ei ole ollut 
asiasta puhetta, mutta leiriympäristöt ovat sähköttömiä joten 
kulutus koskee lähinnä puuhellan/kaasulieden käyttöä keitti-
össä, sekä saunan ja iltanuotioiden toteuttamista energiate-
hokkaasti (puulämmitteisyys).

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Iltanuotiota ollaan 
poltettu ihan huoletta. Keittiössä on varmaan mietitty ener-
giankulutusta esim. hyödynnetty uunin lämmöt yms. Kovin 
tarkasti emme ole miettineet. 

Leiripaikassa ei sähköjä tarvita oikeastaan kuin keittiössä. 
Ulkovessat ja ulkosauna. Sisäsuihkutkin löytyy ja kun niitä on 
käytetty on ohjeistettu nopeaan toimintaan eikä läträykseen. 
Tämä senkin takia, että leiripaikka sijaitsee pohjaveden suoje-
lualueella ja vedet kerätään talteen. 

Huomioitteko jäteve-
sien käsittelyn (erityi-
sesti, jos leiripaikka ei 
kuulu viemäriverkkoon) 
ja vedenkulutuksen 
leirin suunnittelussa ja 
leirillä?

Savo-Karjalan luontopiiri: Sakan leiripaikat toimivat ilman 
juoksevaa vettä, joten vedenkulutus on mielestäni hillittyä jo 
ihan veden hankkimisen kannalta, sillä vedenkantoon kuluu 
aikaa ja energiaa leirien aikana. Tämä on toisaalta ollut hyvä 
keino pohtia leireillä itse vedenkulutuksen teemaa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Kyllä veden kulutusta 
tarkkaillaan ja sitä yritetään laskea mahdollisimman vähän. 
Leiripaikassa vedet kerätään säiliöön ja se täyttyy aika 
nopeaa. 

Syödäänkö leireil-
länne pääasiassa 
kasvisruokaa?

Savo-Karjalan luontopiiri: kyllä

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: kyllä

Huomioitteko ruoan 
eettisyyden ja ekologi-
suuden jollakin (muul-
la) tavalla?

Savo-Karjalan luontopiiri: Tästä on ollut hyviä kehittämi-
sideoita, esimerkiksi lähiruoan osuuden lisäämisen suhteen. 
Ekologisuutta on yritetty tehostaa ruuan pakkausjätettä 
vähentämällä, ja tässä on varmasti auttanut viime kesänä 
hankittu tukkukortti. Ekologisuuden ja eettisyyden kysymyk-
set tosin tuntuvat jäävän liikaa kokkikohtaisiksi, sillä yhteistä 
linjaa ja ohjeistusta asialle ei (vielä) ole koottu.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Olemme ostaneet 
lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan. Jos ostetaan maitoa, se 
on luomua ja jugurtti on esim. kuusamolaista. Reilun kaupan 
tuotteita käytämme myös.
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Lajitteletteko jätteet 
leirillä?

Savo-Karjalan luontopiiri: kyllä

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: kyllä

Kaikille leiripaikoille ei 
ole järjestetty valmiiksi 
laijttelumahdollisuut-
ta. Jos leiripaikka on 
esim. huonojen liiken-
neyhteyksien päässä 
laijittelun järjestely itse 
voi olla hankalaa. Miten 
olette toimineet tällai-
sissa tai muissa leirin 
puitteisiin liittyvissä 
ongelmatilanteissa?

Savo-Karjalan luontopiiri: Ohjaajatiimi on yhdessä johtajan 
ja kokin kanssa hoitanut lajiteltujen jätteiden kuljetukset 
kierrätyspisteisiin leirien loputtua, ja kompostit tosiaan ovat 
käytössä kaikilla leiripaikoilla.Lajittelupisteet ovat onneksi 
sijainneet suhteellisen lähellä leiripaikkoja ja poistumisteiden 
varrella.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: esim. �pv leirillä 
olemme keränneet biojätteet ja vieneet ne jonkun oman 
taloyhtiön astiaan leirin päätteeksi. Pahvit, paperit, metallit ja 
lasit olemme keränneet myös näin.

Huomioitteko leiri-
paikan ja kuljetusten 
valinnassa liikenteen 
päästöt?

Savo-Karjalan luontopiiri: Hmm, tästä ei kyllä ole ollut 
puhetta. Sakan leiripaikat sijaitsevat haastavien julkisten 
yhteyksien päässä, ja leiriläiset saapuvat omin kyydein (usein 
yhteiskuljetuksin). Siirtymiset on pyritty pitämään minimissä 
(kauppamatkat ym leirin aikana), ja leirien aikana mahdol-
liset siirtymät (retket ym) tehdään kävellen. Tästä voisi olla 
hyvä keskustella enemmän piirien sisällä ja välillä, sillä usein 
luonnonympäristöltään upeat paikat vaativat logistiikkaa ja 
kuljetuksia (jos ei siis lasketa päiväleirejä kaupunkialueilla).

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Sen verran, että 
yritämme leirityöntekijöiden kanssa mennä yhteiskyydeillä. 
Kaikki tarpeellinen pyritään myös hankkimaan ennen leiriä, 
ettei tarvitse esim. käydä välillä kaupassa. 

Leiripaikka on onneksi meillä aika lähellä.

Jos leiripaikkanne on 
herkässä ympäristössä, 
miten vältätte vahingon 
alueen luonnolle?

Savo-Karjalan luontopiiri: Tietyille alueille on liikuntara-
joitukset (ls-alueet), joilla liikkumisesta leiriläisiä ohjeiste-
taan. Hyvät, valmiit polkuverkostot helpottavat vahinkojen 
välttämistä.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Vettä yritetään kulut-
taa mahdollisimman vähän.
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Ehkäisettekö jätteen 
syntyä ja uuden han-
kintatarvetta (esim. 
ruoan hävikki, leirin 
ohjelmatarvikeiden 
huoltaminen)?

Savo-Karjalan luontopiiri: Kyllä, kokit suunnittelevat ruuat 
usein kohdillee esimerkiksi juuri määrien suhteen, ja kompos-
tointi toimii kaikissa leiripaikoissa. Toki lapsilta jää aina ruokaa 
yli, siinäkin tosin usein ohjeistetaan. Ohjelmatarvikkeet ovat 
käytössä useita vuosia, ja niiden säilytyksestä ja huollosta on 
mielestäni huolehdittu hyvin.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: 

Leiritoiminnasta aiheu-
tuu myös epäsuoria 
ympäristövaikutuksia 
(leiriläisten kyydit 
leiripaikalle/bussille, 
varusteiden hankinta). 
Oletteko pyrkineet vält-
tämään näitä (miten)?

Savo-Karjalan luontopiiri: Tästäkin on ollut vain vähän 
keskustelua. Lähinnä tavaroidenhankinnassa ekologisuus, 
uusiokäyttö ja kierrättäminen ovat toimineet, ja leiriläisten 
vanhempia auttamalla leiriläisten yhteiskuljetuksetkin usein 
sujuvat.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Emme ole yrittäneet.

Huomioitteko leirin 
tarvikehankinnois-
sa eettisyyden ja 
ekologisuuden?

Savo-Karjalan luontopiiri: Kyllä, toki osa tavaroista tulee 
hankittua uutena (esimerkiksi maaleja, haaveja ja siveltimiä 
jos käytettyinä ei löydy), mutta suurin osa materiaaleista on 
hankittu kierrätyksen ja uusiokäytön kautta.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Olemme ostaneet 
tarvikkeita esim. kirpparilta. Mahdollisimman vähällä tavaralla 
olemme yrittäneet selvitä myös säästösyistä.

Onko leireillänne aina 
turvallisuussuunnitel-
ma?

Savo-Karjalan luontopiiri: kyllä

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: kyllä

Jos leirillä tulee 
eteen tapaturma tai 
vaaratilanne, miten 
käsittelette sen ja 
ennaltaehkäisette 
vastaavat tilanteet 
tulevaisuudessa?

Savo-Karjalan luontopiiri: Tarkka ohjeistus puuttuu, vaikka 
turvallisuutta käydäänkin muuten tarkasti läpi koulutuksissa. 
Toki leiripaikkojen omistajille ilmoitetaan mahdollisista puut-
teista/vahingoista, mutta piirin sisäistä protokollaa ei mah-
dollisten tapaturmien tiimoilta ole, onneksi niitä ei olekaan 
sattunut. Olisi hyvä, jos ohjaajatiimeille olisi annettavissa 
ohjeistus, miten mahdollisesta tapaturmasta ilmoitetaan pii-
rille, leirityöryhmälle ja hallitukselle. Tosin johtajat kirjoittavat 
usein raportin leirieistä, joiden pohjalta usein nousee asioita 
leiritoiminnan kehittämiseen sekä seuraavan vuoden koulutus-
ten sisällöksi.
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Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Ohjaajien kanssa 
käydään kaikkien ohjelmien mahdolliset riskit läpi. Edellisiä 
haavereita myös käydään läpi, niin osataan varautua. Kaikki 
tietävät missä ea-laukku on ja mitä se sisältää. Tietysti on 
vasittu ea-vastaava myös. 

Leiripaikan omistaja kerää palautelomaakken joka leirin 
jälkeen.

Keräättekö leireistä 
palautetta leiriläisiltä?

Savo-Karjalan luontopiiri: kyllä

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: kyllä

Keräättekö leireistä 
palautetta leirien 
työntekijöiltä?

Savo-Karjalan luontopiiri: kyllä

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: kyllä

Miten palaute kerätään 
ja kerätäänkö sitä 
kaikilta leireiltä?

Savo-Karjalan luontopiiri: Viime kesänä (�0��) palautetta 
tuli kerättyä leirityöntekijän kautta, mutta yhtenäistä palau-
tejärjestelmää ei ole. Sekin toisaalta on ollut suunnitteilla, 
mutta nyt esimerkiksi leiriläisten palautteen kerääminen on 
ollut ihan leiritiimeistä kiinni.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Palaute on nyt kerätty 
leirin viimeisenä päivänä suullisesti. Se ei tietenkään ole paras 
mahdollinen tapa ja tarkoitus on ollut lähettää kaikille palau-
talomake leirin jälkeen. Se on vaan jäänyt kiireiden vuoksi 
tekemättä.

Miten leiripalautteet 
käsitellään ja huomi-
oidaan tulevien leirien 
suunnittelussa?

Savo-Karjalan luontopiiri: Leirityöntekijä on tehnyt palaut-
teista koonnit leirityöryhmälle ja hallitukselle, ja kokouksissa 
niitä on pyritty käsittelemään ja ottamaan huomioon sitten 
seuraavan leirikesän suunnittelussa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Lasten, vanhempien 
ja ohjaajien kommentteja ja toiveita otetaan huomioon seu-
raavaa leiriä suunniteltaessa.
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Mitä muita mahdolli-
suuksia leirien työn-
tekijöillä on osallistua 
piirinne leiritoiminnan 
kehittämiseen?

Savo-Karjalan luontopiiri: Osallistuminen rajoittunee 
lähinnä mahdolliseen leirityöryhmän kokousosallistumiseen 
(joensuussa) tai sähköpostiyhteydenottoon.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Tällä hetkellä ei ole 
organisoitu kehittämistapoja. Mutta kaikki uudet ideat oetaan 
vastaan ja kaikki ohjaajat saavat keksiä ja toteuttaa leirillä 
omia ideoitaan. Se on jopa toivottavaa, ettei koordinaattorilla 
ole niin paljon hommaa ja ohjelma uudistuu.

Miten huolehditte 
leirityöntekijöidenne 
jaksamisesta ja oi-
keudenmukaisesta 
työnjaosta?

Savo-Karjalan luontopiiri: Tämä on jäänyt johtajien huoleh-
dittavaksi (kuka siis katsoisi johtajien perään, se on usein ollut 
leirityöntekijä yhdessä leirityöryhmän kanssa). Jaksamiseen 
liittyviä asioita ja leirien työnjakoa on pyritty tuomaan esiin 
ja harjoittelemaan leirinohjaajien ja -tiimien koulutuksissa ja 
tapaamisissa.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Jokaiselle leirityön-
tekijälle pyritään joka päivä järjestämään tauko ihan omaa 
aikaa. Illalla käydään saunassa ja uimassa, kun leiriläiset 
nukkuu. Kokit on järjestäneet illan ohjaajapalaveriin jotain 
herkkuiltapalaa. 

Meillä on olut liian vähän ohjaajia viime leireillä. Tänä vuonna 
otamme yhden lisää.

Onko piirissänne 
käytäntöjä leirityö-
läisten sitouttamiseen 
piirin toimintaan, 
lisäkouluttamiseen tai 
ohjaajien etenemiseen 
leirinjohtajiksi?

Savo-Karjalan luontopiiri: Kannustamista lähinnä, ei muita 
käytäntöjä. Sitouttaminen on jäänyt aika lailla leirityöläisten 
omalle kohdalle, toki viestinnän kautta heidät on pyritty huo-
miomaan esimerkiksi ohjaajahaussa, jossa vanhoja ohjaajia 
kannustetaan ja suositaan, ja nuorten kohdalla on kannustettu 
heitä hakeutumaan ohjaajiksi kun ikää riittää.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Ei ole varsinaisesti. 
Toimintaa kyllä mainostetaan.
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Miten varmistatte, että 
leirien rekrytointi on 
reilua?

Savo-Karjalan luontopiiri: Hyvä kysymys. Ohjaajatiimien 
valintaan eivät toki osallistu leireille itse hakeneet, mutta 
tuttuudesta ja ohjaajakokemuksesta on varmasti aina hyötyä. 
Toki ohjaajahaussa tuodaan selkeästi esille, että jäsenyydestä 
ja leirikokemuksesta on etua, mutta asiasta olisi mielestäni 
ehkä syytä keskustella enemmän.

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Meillä on niin vähän 
leirejä ja pieni porukka, että varsinaista rekrytoimista ei ole 
tarvinnut paljon tehdä.

Onko piirillänne 
käytäntöjä, joiden 
avulla henkilöt, joilla on 
erityistarpeita, voivat 
osallistua leirille leiriläi-
sinä tai työntekijöinä?

Savo-Karjalan luontopiiri: 

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Meillä ei ole ollut 
erityistä tukea tarvitsevia leiriläisiä. Voisi ajatella, että esim. 
oman avustajan kanssa olisi mahdollista osallistua leirille.




