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LEIRIRAPORTTI



VÄHÄVARAISTEN LAPSIPERHEIDEN KESÄLEIRI

Leiri-idean tausta: Leirin avulla haluttiin saada koronatalven passivoimia lapsiperheitä
aktivoitumaan. Vähävaraisille lapsiperheille ja lapsille haluttiin myös tarjota lomaelämys
ja ohjattua mielekästä tekemistä maaseutuympäristössä.

Leiri pidettiin Otavan koulutilan Valkeassa talossa ja sen pihapiirissä 15.- 17.6.2021 klo 10
- 15.
Leirin ohjaajina toimivat Sini Soljasalo, Sari Kiiliäinen, Seija Lipsanen sekä Pauli
Lappalainen. Leiriläisiä oli leirin aikana vaihdellen eri määriä. Kaikkiaan leirille
osallistui 27 eri henkilöä + ohjaajat. Lasten ikähaarukka oli 3 kk:n ikäisestä 11-
vuotiaaseen. Leiriläisissä oli kantasuomalaisia (11) ja maahanmuuttajataustaisia (16)
henkilöitä. Kaikki puhuivat suomea.
Seija Lipsanen huolehti päivittäin Valkeassa talossa leirin
ruokahuollosta, välillä apuna häärivät myös toiset ohjaajat.
Leiriläiset söivät päivittäin lämpimän lounaan ja välipalan.
Leirin valmistelut aloitettiin jo perjantaina ja jatkettiin
maanantaina, jolloin Seija kävi ostamassa leirille tarvittavia
askartelutarvikkeita ja ruokaa kaupungista. Tiistaina
leiripäivän jälkeen homma jatkui keskiviikon ruoan
valmistamisella ja leipomisella. Maanantai-iltana Pauli ja
Seija puoliso Veijo pystyttivät pihalle teltan naisten
avustamina. Sinne tuotiin myös pöydät, penkit ja muut
tykötarpeet. Myös kota pystytettiin pihapiiriin. Leirin
tarvikkeita löytyi jo aiemmista tapahtumista jääneistä
varastoista, ohjaajilta, partiolta ja Omegan tekemistä
hankinnosta. Vähän jouduttiin myös ostamaan uutta.

Valkean talon pihapiirissä on tilaa touhuta. Leirin telttakatoksessa askarreltiin ja piirrettiin. Katos
toimi myös hyvänä auringonsuojana hellepäivinä.

Lapin kotaan sopi koko leiriläisryhmä kuuntelemaan satuja ja
rauhoittumaan.



Tiistai 15.6.
Metsäpäivä
Leiri alkoi tervetulotoivotuksilla, omien nimikylttien kirjoittamisella ja eväsleipien teolla.
Suurimmalle osalle leiriläisistä paikka oli viime kesästä tuttu, mutta muutamia
ensikertalaisiakin oli paikalle. Kun eväät olivat valmiit, lähdettiin porukalla kävelemään
noin kilometrin päässä olevalle Tervakankaan laavulle, jonne Pauli, Sari ja Seija olivat jo
aamulla vieneet suurimman osan tavaroista.
Laavulla leiripäivä aloitettiin ruoan laitolla. Leiriläiset jaettiin neljään ryhmään ja
jokainen ryhmä valmisti trangialla omat ruokansa, pastaa ja jälkiruoaksi kiisseliä.
Trangian käyttö oli leiriläisille aivan outoa, joten sen toimintaperiaatteet käytiin ensin
lävitse. Lapset leikkivät aikuisten touhutessa ruokien kanssa peiliä ja väriä.
Ruokailun jälkeen ryhmät etsivät viuhkasuunnistuksen avulla maaston rasteilta
metsäsatuun kuuluvia kirjainkoodeeja. Samalla he leikin ja sadun avulla tutustuivat
kompassin käyttöön ja askelmittoihin. Kun koodit olivat löydetty, pystyttiin etsimään
aarretta. Kirstu, jossa aarre oli, löytyikin sen jälkeen helposti.
Laavulla puhuttiin myös ilmansuuntien katosomisesta luonnon merkeistä (muurahais-
pesä on puun eteläpuolella, oksat kasvavat tiheämmin ja vahvemmin puun eteläpuolella
jne.), metsän terveysvaikutuksista, stressin poistossa ja hyvän olon tuojana sekä hyvien
bakteerien merkityksestä
ihmisten terveyteen.
Päivän aikana puhuttiin
myös siitä, miten metsässä
pitää toimia, roskien pois
viemisestä, jokamiehen
oikeuksista jne.
Pienimmät lapset tekivät
käpylehmiä ja muille
neuvottiin, miten metsää voi
käyttää myös vaikka
kuntosalina.
Paikkojen siivouksen
jälkeen lähdettiin kohti
leiripaikkaa, jossa päivää
jatkettiin piirtämällä
metsään ja tehtyyn retkeen
liittyviä kuvia, kuunneltiin
tarinoita suomaisista
puiden mytologiaan
liittyvistä uskomuksista ja
kuultiin satu Peukaloisesta.
Pauli ja Sari kävivät
hakemassa tavarat laavulta,
kun leiriläiset piirsivät.
Ulkona käytiin testaamassa
aarrearkusta löytynyttä
riippumattoa ja leikkimässä.
Ennen kotiin lähtöä oli vielä
välipalan vuoro.

Kompassin käytön opettelua.



Eka leiripäivä metsässä.



Keskiviikko 16.6.
Taide- ja askartelupäivä
Keskiviikon ohjelmassa oli taidetta ja askartelua. Ilma oli aamupäivällä vähän viileä,
joten leiriläiset tekivät sisällä omat leiripaidat tai tyynyliinat. Päivän lämmetessä mentiin
touhuamaan ulos leirikatoksen alle, jossa työt jatkuivat mosaiikkitöiden teolla,
leiritoteemin maalauksella ja pallon huovutuksella. Välillä lapset piirsivät ja leikkivät
Sinin johdolla perinneleikkejä. Pojat tykkäsivät myös riippukeinussa loikoilusta. Ennen
kotiinlähtöä rauhoituttiin kotaan kuuntelemaan satua.

Toinen
leiripäivä
Valkeassa
talossa.



Torstai 17.6.
Liikuntapäivä
Liikuntapäivä alkoi painotöiden silittämisellä, piirtämisellä, kivien maalaamisella ja
mosaiikkitöiden viimeistelyllä. Ruokailun jälkeen käytiin ihmettelemässä lähellä
laiduntavia lehmiä ja tallin ulkoaitauksessa olleita kanoja sekä tutkimassa tammessa
kasvavaa pihlajan tainta. Suomalaisessa mytologiassa toisen puun rungossa kasvavalla
puulla on erittäin vahvat taikavoimat. Iltapäivällä oli perinneleikkien ja -pelien vuoro.
Kuuma päivä verotti porukkaa ja juoksuleikit kävivät lastenkin voimille. Oli pakko tulla
välillä varjoon lepäilemään. Leiriolympialaiset käytiin rennosti heittäen vain
tulitikkukeihästä ja saavikoripalloa. Satutuokiossa kuunneltiin kodassa taas satuja ja
piirustusvälineet olivat leiriläisten käytössä. Leiri päättyi herkutteluhetkeen, mehun ja
kahvin kanssa oli täytekakkua ja vähän karkkeja ja sipsejä.

Kolmas leiri-
päivä, taidetta,
leikkejä ja
liikuntaa.



Palaute leiristä: Leirillä lasten mielestä parasta olivat ruoka, askartelu, ulkona oleminen,
uudet kaverit, polttopallo, tarinat ja kaikki oli kivaa. Aikuiset pitivät lasten kanssa
touhuilusta ja siitä, että saivat istuutua valmiiseen ruokapöytään.
Maahanmuuttajataustaisille aikuisille kivaa oli myös puuhastelu suomalaisten kanssa ja
toisten aikuisten tapaaminen. He toivoivat myös, että puistoalueella voisi olla teltassa
perheen kanssa yötä.
Lapset kertoivat, että tylsintä oli kilpailu, kävelyt, leiriolympialaiset ja itikat. Teltan alla
olisi voinut olla vähän lisää askartelutilaa eli pöytiä. Leiripaikasta he pitivät, vaikka
vanha talo näytti aluksi ulkopuolelta vähän olevan rähjällään ja se oli pelottavan
näköinen kummitustalo. (Huom! kaupungin omistaa talo). Sisältä se oli hieno. Ohjaajien
komentelunkin lapset kertoivat olevan hyvä asia. Sen avulla opittiin sopimaan myös
pieniä kähinöitä. Leiripäivät olivat sopivan mittaisia ja uudelleen jokainen tulisi
mielellään. Toiveina oli saada puistoon jalkapallomaali ja lisää askartelua.

Ohjaajien huomiot: Silmiä sai vilkkaita poikia vahtiessa olla myös selässä. Pojat vaativat
paljon tekemistä ja toimintaa, he tylsistyvät helposti. Tytöt pitävät enemmän
pikkutarkasta näpertelystä, pojille voisi olla toiminnallisia pelejä enemmän.
Lapset tulivat suhteellisen hyvin toimeen keskenään ja pienet nahinat ja kiusaamiset
sovittiin nopeasti. Maahanmuuttajaäidit kaipaavat selkeästi seuraa ja välillä lapsilleen
vahteja, jotta saavat pienen hengähdystauon. Heiltä luonnolliset turvaverkot puuttuvat
kokonaan, kun suku on kaukana.
Äidit auttoivat myös ruokien teossa ja tarjolle panossa sekä pöytien raivaamisessa. Yksi
äiti tarjoutui tekemään torstaina ruokaa Seijan kanssa ja saimmekin maistaa
burmalaistyylistä kana-nuudeliruokaa. Se oli hyvää ja lapsetkin tykkäsivät siitä kovasti.

Valkea talo ja koulutila ympäristöineen on mainio leiripaikka. Sitä voisi mm. Mikkelin
kaupunki ja eri järjestöt käyttää enemmänkin eri ryhmien leiritoimintaan. Se on
turvallinen ja mahdollistaa monenlaisen toiminnan sisällä ja ulkona.

Leirin järjestäjä olivat Mikkelin työttömät ry ja Vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega
ry. Kohdeavustuksella leiriä avusti Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut. Leirin
toteuttamisesta vastasi Valkea talo yhteistyökumppaneineen.

Leirin ruokalista:
ti 15.7.
Lounas: retkiruoka maastossa itse kokaten, pastaa, mukaan tehdyt evässämpylät, vettä ja
mehua sekä mustikka -vadelmakiisseli ja aikuisilla kahvia.
Välipala: kahvi, tee, mehu, korvapuustit ja lapsilla jäätelötikut.
ke 16.7.
Lounas: lohikeitto, leivät ja sämpylät, levite, juustoa, meetvurstia, tuorekurkkua ja
maustekurkkua, tomaattia, mehu ja vesi.
Välipala: kahvi, tee, mehu ja mokkapalat.
to 17.7.
Lounas: kanaa, kasviksia ja nuudelia burmalaisittain, leivät ja sämpylät, levite, juusto,
meetvursti, kurkkua maustekurkkua, tomaattia, mehu ja vesi.
Välipala: kahvi, tee, mehu, täytekakku, karkkeja ja sipsejä.
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