
 



 

TYÖTTÖMIEN JA VÄHÄVARAISTEN LAPSIPERHEIDEN KESÄLEIRI 
 
Leiri-idean tausta:  
Leirin avulla haluttiin saada työttömiä lapsiperheitä aktivoitumaan sekä saada heille sisältöä ja 
vaihtelua arkeen koronakevään jälkeen. Vähävaraisille lapsiperheille järjestetään kyllä kaikenlaisia 
keräyksiä, mutta ohjattu, koko perheelle tarkoitettu toiminta on lähes olematonta. 
   
Leiri pidettiin Otavan koulutilan Valkeassa talossa ja sen pihapiirissä 15.- 17.7.2020 klo 10 - 15. 
leirin ohjaajina toimivat Sari Kiiliäinen, Suvi Lailavuo ja Seija Lipsanen sekä hetken aikaa Anu 
Hämäläinen ja Sanni Lappalainen. Leiriläisiä oli leirin aikana vaihdellen eri määriä. Kaikkiaan leirille 
osallistui 20 eri henkilöä. Lasten ikähaarukka oli 1,5 vuodesta  9 -vuotiaaseen. Leiriläisissä oli 
kantasuomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Kaikki puhuivat suomea. 
 
Seija Lipsanen huolehti päivittäin Valkessa talossa leirin ruokahuollosta, välillä apuna häärivät 
myös toiset ohjaajat. Leiriläiset söivät päivittäin lämpimän lounaan ja välipalan.  
Leirin valmistelut aloitettiin maanantaina, jolloin Seija kävi ostamassa leirille tarvittavia askartelu-
tarvikkeita ja ruokaa kaupungista. Tiistaina päivällä homma jatkui keskiviikon ruoan 
valmistamisella ja leipomisella. Illalla pystytettiin teltta pihalle ja kannettiin sinne pöydät, penkit ja 
muut tykötarpeet. 
 
Keskiviikko 15.7. 
Lähiluontopäivä 
Leiriläisten saavuttua paikalle ohjaajat esittäytyivät ja tutustuttiin taloon ja pihaan, eli paikkoihin, 
joissa leiri pidetään ja kerrottiin alueen rajat ja sisällä talossa alueet, joissa voidaan oleskella. Sen 
jälkeen pihalla leikittiin tutustumisleikkejä, jokainen kertoi nimensä ja teki itselleen nimikyltin, joka 
pidettiin kiinnitettynä vaatteisiin koko leirin ajan. 
Koulutilan puistoalueella käytiin keräämässä luonnonkasveja, mm. siankärsämöä, puna-apilan 
kukkaa, maitohorsmaa, ruusun terälehtiä sekä muita erilaisia kukkia, lehtiä, heiniä, pieniä kiviä ja 
keppejä. Samalla kerrottiin mihin kasveja voi käyttää. Selvitettiin myös kasvien käytön rajoituksia, 
mm. allergeeneja ja jokamiehenoikeuksia. 
Koska leiriläisistä osa oli hyvin pieniä lapsia, vanhemmat toimivat kasvien keräämisessä heidän 
apunaan.    
Ruokatauon jälkeen kasveja käytettiin erilaiseen askarteluun ja taiteen tekemiseen. 
Vasarapainannalla teki jokainen leiriläinen kasveista itselleen oman leirikassin valmiiseen, 
vaaleaan kangaskassiin. Voi sitä naputuksen määrää. Hienot mandalat syntyivät kunkin perheen 
yhteistyön tuloksena kasveista, kepeistä ja kivistä Valkean talon edustan nurmikolle. Kerättyjä 
kasveja laitettiin myös kuivuriin kuivumaan teeaineksiksi ja jo etukäteen kuivattuja siankärsämöitä, 
puna-apiloita, ruusun terälehtiä ja horsmankukkia laitettiin itse tehtyyn jalkasuolaan. Jokainen sai 
pienen purkin suolaa mukaansa jalkojen hemmotteluhetkeä varten. Jalkasuolapurkkeihin tehtiin 
hienot nimikyltit. Lapset osoittautuivat jo ensimmäisenä päivänä innokkaiksi piirtäjiksi. Erilaiset 
värit, tussit, kynät, siveltimet ja paperit olivat ahkerassa käytössä.   
Leiripäivä päättyi välipalaan. 
 
 
 
 



Torstai 16.7. 
Maatilapäivä 
Torstai-päivä alkoi jännittävästi. Perheet pääsivät tutustumaan toimivaan navettaan. Metsämäen 
tilan Anu Hämäläinen otti meidät ystävällisesti vastaan ja vei meidät koulutilalla toimivan navetan 
lehmien ja vasikoiden luokse. Varsinkin kaupunkilaislapsille navetan hajumaailmassa oli 
totuttelemista, mutta vasikat söpöjä. 
Navetan jälkeen pihalla odotti yllätys. Kotikorven puutarhan Sanni Lappalainen ja hänen kaksi 
aasiaan. Emo ja pikkuinen kolmeviikkoinen aasivauva. Voi sitä paijaamisen määrää. Kotikorvelta oli 
tuotu paikalle myös ankkoja. Niitä oli paras katsella pienen etäisyyden päästä. Sari Kiiliäisen 
Valpuri-lammas sai myös paljon hellittelyjä ja paikalla oli myös komea Aapeli-kukko kolmen 
kanansa kanssa. Päivien aikana lapset tutustuivat myös lempeään Pilvi-koiraan, Vilma-kissaan sekä 
viiriäisiin. 
Ennen ruokailua leikittiin sarvet-sarvet -leikkiä. 
Ruokailun jälkeen laitettiin valmistumaan kotitekoinen viili lehmien maidosta, tutustuttiin lampaan 
villaan ja huovutettiin palasaippuasta ja lampaanvillasta omat pesusaippuat, tutustuttiin vanhoihin 
villan muokkausvälineisiin, mm. rukkiin, värttinään, karstoihin ja vyyhdinpuuhun sekä muihin 
maatiloilla käytettyihin työvälineisiin, kuten taikinatiinuun ja härkimeen ja arvuuteltiin, mitä ne 
ovat. Vanha pyykinpesuväline ja se, miten pyykkilaudalla ennen vanhaan pyykkiä pestiin, tuli 
lapsille tutuksi.  
Välillä piirreltiin ja leikittiin ja päivä kului taas rattoisasti. Satuja kuunneltiin ja luettiin pihalle 
pystytetyssä kodassa ennen välipalaa ja kotiin lähtöä. 
 
Perjantai 17.7. 
Askartelu- ja perinneleikkipäivä 
Perjantaina tehtiin tikkupeli pajukepeistä ja kokeiltiin sillä pelaamista. Lisäksi opeteltiin ja pelattiin 
perinteisiä pihaleikkejä, kuten ruutuhyppelyä, hippaa ja peiliä. Askarreltiin paperilennokit ja 
lennätettiin niitä. 
Neljän hengen pikkuteltan pystytystä ja purkua opeteltiin yhdessä ja leirin oma varamummo, 
Sirkka teki perheille piha-alueelle radan, jossa he etsivät puiden oksilta ja juurilta ja pensaikosta 
erilaisia satuhahmoja, otuksia. Lapset saivat pienet kasvomaalaukset ja halusipa sellaisen yksi 
aikuinenkin.  
Kodan rauhoittumishetkessä leikittiin kertomusleikkiä sanataidepajassa. Oma satu saatiin kuin 
saatiinkin tehtyä. Siinä seikkaili muun muassa lohikäärme. 
Kun aikatauluun jäi pieni tauko, silloin lapset kaivoivat papereita ja kyniä esiin ja piirsivät innolla.  
Jokainen leiripäivä aloitettiin perinteisellä pienellä leikillä. 
Piha-alueella oli myös tilaa pelata pallopelejä ja heitellä frisbeegolfia sekä suopunkia. 
 
Palaute leiristä: Leiriläisten palaute oli positiivista ja vastaavaa toimintaa toivottiin Valkeaan taloon 
lisää esimerkiksi kerhon muodossa. Lapset pitivät myös siitä, että leirillä jäi aikaa myös vapaaseen 
leikkiin ja piirtämiseen.  
Lapset tutustuivat vanhempien mielestä hyvin toisiinsa eikä kiusaamista tai syrjimistä esiintynyt. 
Perheet olivat tyytyväisiä, koska leiri toi vaihtelua ja sisältöä kotona olemiseen pienten lasten 
kanssa. Myös leirin ympäristö sai vanhemmilta kiitosta. Se oli turvallinen ja puistomainen, kaunis 
maaseudun pihapiiri. Tilaa oli sopivasti myös Valkean talon saleissa.   
 
Ohjaajien huomiot: Leirin kellonajat olivat sopivat. Jos leiriaika olisi ollut pitempi, pienimmät eivät 
olisi jaksaneet olla. Aikataulutus oli muutenkin onnistunutta. Mikäli järjestäisimme uudelleen 



usean päivän leirin, olisi leiriläisten ikärajaus tehtävä. Nyt ikähaarukka oli iso ja haastava. 
Vanhempien mukana oleminen oli ehdottoman tärkeää ison ikäjakauman takia. 
Perheiden yhdessä tekemistä oli ilo seurata.  
Haasteena saada kantasuomalaisia työttömiä perheitä mukaan eri toimintoihin.  
 
Potentiaalisia leirien kohteita olisivat perhekoti- ja tukiperheissä olevat lapset vanhempineen ja 
ohjaajineen. Yhdessä työskentely leiriaktiviteeteissa voisi tiivistää perhesuhteita.     
 
Leirin järjestäjä oli Mikkelin työttömät ry.  Yhteistyökumppanina oli Hope Mikkeli ja 
kohdeavustuksella avusti Mikkelin kaupungin kulttuuritoimi. Leirin toteuttamisesta vastasivat 
Valkea talo ja yhteistyöryhmä Majurin ruusu. 
 
Leirin ruokalista: 
 
Ke 15.7. 
Lounas: jauhelihakeitto, kotitekoinen sämpylä, ruis- ja näkkileipä, levite, juusto, suolakurkku ja 
tuorekurkku, maito, höyrymehu, vesi, mansikka-raparperisoppa. 
Välipala: kahvi, tee, mehu, pulla ja raparperi-mansikkasoppa. 
 
To 16.7. 
Lounas: kalapuikot, perunamuussi, nokkoskastike, sämpylä, ruisleipä, näkkileipä, levite, juusto, 
suolakurkku, tuorekurkku, maito, höyrymehu, vesi, talkkunahyve 
Välipala: kahvi, tee, mehu, omenapiirakka, eskimo-tikkujäätelö, talkkunahyve 
 
Pe 17.7. 
Lounas: naudanlihakastike, pasta, salaatti, sämpylä, ruisleipä, näkkileipä, levite, juusto, maito, 
mehu, vesi, raparperi-mansikkasoppa ja talkkunahyve 
Välipala: kahvi, tee, mehu, mansikkatäytekakku, karkkeja  
 

       


