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VÄHÄVARAISTEN LAPSIPERHEIDEN KESÄLEIRI 2022

Leiri-idean tausta: Vähävaraisille lapsiperheille ja lapsille haluttiin tarjota lomaelämys ja ohjattua
mielekästä tekemistä maaseutuympäristössä. Leirin avulla haluttiin saada myös hiljaisen koronatalven
passivoimia lapsiperheitä aktivoitumaan ja toimimaan yhdessä. Leiri pidettiin yön yli -leirinä, koska edellisen
kesän yhtenä leiritoiveena oli, että halukkaat pääsisivät yöpymään leirillä.

Leiri pidettiin Otavan koulutilan Valkeassa talossa ja sen pihapiirissä 14.-15.6.2022. Leiri alkoi tiistaina
14.6. klo 10 ja päättyi keskiviikkona 15.6. klo 15.Leirin ohjaajina toimivat Sini Soljasalo, Sari Kiiliäinen ja
Seija Lipsanen. Leiriläisiä oli leirin aikana vaihdellen eri määriä. Kaikkiaan leirille osallistui 25 eri henkilöä +
ohjaajat. Lasten ikähaarukka oli kolmen kuukauden ikäisestä 11-vuotiaaseen. Leiriläisissä oli
kantasuomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Kaikki puhuivat suomea. Leirillä oli paljon
edelliskesinä mukana olleita perheitä sekä noin kolmasosa uusia tuttavuuksia. Ilahduttavaa oli, että leirille
osallistui myös kaksi isovanhempaa lastenlastensa kanssa. Kouluikäiset lapset saivat tulla leirille halutessaan
yksin, alle kouluikäisten mukana piti olla aikuinen.

Pihaleikkejä. Teatterityöpajan yhteisiä roolileikkejä.

Seija Lipsanen huolehti päivittäin Valkeassa talossa leirin ruokahuollosta, välillä apuna häärivät myös toiset



ohjaajat. Leiriläiset söivät tiistaina lämpimän lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan. Keskiviikkona
tarjottiin aamupala, lounas ja leirin lopettajaisiksi täytekakkukahvit + mehua.
Leirin valmistelut aloitettiin edellisviikon lopulla ja maanantaina, jolloin Seija kävi ostamassa leirille
tarvittavia ruokia kaupungista. Sini hommasi jo edellisellä viikonlopulla puuttuvia askartelu- ja
maalaustarvikkeita.

Tiistai 14.6.

Leiri alkoi tervetulotoivotuksilla,
tutustumisleikeillä ja omien
nimikylttien kirjoittamisella. Ennen
ruokailua ehdittiin vielä leikkiä
pihaleikkejä. Lounastauon jälkeen
maalattiin akryyliväreillä taulut,
etsittiin kivikasasta sopivat kivet
kivimaalausta varten, pestiin ne ja
niiden kuivuttua maalattiin kivet.
Sarin tekemästä taikataikinasta
muotoiltiin erilaisia hahmoja.
Välipalan jälkeen vuorossa oli
maalausta vesiväreillä. Kuvien
aiheina oli kesäinen maisema tai
sen yksityiskohta. Akvarelleilla
syntyi muun muassa herkkiä,
pastellisävysiä
kukkaketotutkielmia. Sarin
Hassun hatuntekijän
teatterityöpajassa luotiin erilaisia
hahmoja rekvisiitaksi tuotujen
peruukkien, hattujen ynnä muiden
avulla. Sekä maalauksia ja niiden
tekijöitä että teatterityöpajan
hahmoja valokuvattiin. Kuvattavat
saivat valokuvat muistoksi leirillä
olostaan.
Päivällinen syötiin klo 17 ja sen
jälkeen oli hetken vapaata aikaa
ennen iltaohjelman alkua.
Iltaohjelmaan kuului
nukketeatteria ja teatterinukkeihin
tutustumista. Tarkoitus oli ensin mennä seuraamaan nukketeatteriesitystä
laavulle, mutta hyttys- ja mäkärätilanteen takia siitä luovuttiin. Nukketeatteriesitys oli vanhan navetan
vintillä. Kaamossaaga esitti meille nukketeatterinäytelmänsä Kun kuu katosi. Lapset ja aikuiset seurasivat
esitystä intensiivisesti. Vintillä tutustuttiin samalla Mikkelin työttömien maalausryhmän tauluihin sekä
Kaamossaagan teatterinukkeihin. Iltapalaksi Sini paistoi vohveleita. Ne maistuivat hillon ja mehun kanssa.
Osa leiriläisistä lähti iltapalan jälkeen kotiin yöksi, osa jäi Valkeaan taloon. Pihamaalle oli jo pystytetty teltta,
kun raju ukkoskuuro kasteli sen. Joitakin lapsia ukkonen pelotti eivätkä he uskaltaneet mennä telttaan.
Teimme sitten kaikille yöksi jääneille pedit saleihin ja verannalle. Sari luki iltasadun ja Seija nukkui tyttöjen
kansa verannalla ja rauhoitteli tyttöä, kun koti-ikävä iski iltamyöhään.
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Keskiviikko 15.6.
Seijan päivä käynnistyi anivarhain, kun hän ryhtyi
leipomaan täytekakun pohjaa iltapäivän leirin
lopettajaiskahveja ja -mehuja varten. Sen jälkeen oli
vuorossa aamupalan teko, johon Sari tuli avuksi.
Aamupalalle tulivat myös kotona yöpyneet.
Leiri aloitettiin tekemällä ryhmissä ketjutarina
aloitukseen Olipa kerran… Ensimmäinen kirjoittaja
jatkoi tarinaa lauseella ja taittoi kirjoittamansa
lauseen piiloon. Seuraava kirjoittaja näki edellisen
lauseen ja taas jatkoi siitä. Näin jatkettiin, että vain
edellinen lause näkyi, muut jäivät piiloon taitosten
alle. Ryhmissä syntyi hauskoja, vähän
surrealistisiakin tarinoita ketjutarinatekniikan
ansiosta. Tarinat luettiin ja nauru raikasi niiden
hassuille käänteille.
Tarinapajaa jatkettiin runotikkujen tekemisellä.
Jokainen sai maalatun puunoksan ja eteensä lehtiä.
Lehdistä leikattiin sanoja ja ne liimattiin tikkuun
runomuotoon.
Sanataiteen parissa vierähti aamupäivä leppoisasti.
Vettä tihuutti ja ilma oli edellisillan ukkosen jälkeen
muuttunut koleaksi, joten pysyttelimme vaihteeksi
sisätiloissa.
Lounastauon jälkeen jatkoimme tekemistä
decoupage-työpajassa. Jokainen sai tarjottimen,
joka koristeltiin decoupage -menetelmällä. Koristeita
saatiin värikkäistä serveteistä ja aikakauslehtien
värikuvista. Ne liimattiin tarjottimeen ja lopuksi
liimauksen kuivuttua tarjottimet lakattiin
myrkyttömällä huonekalulakalla.
Vielä ennen leirin päätöskahveja ehdittiin maalata
edellispäivän taikataikinateokset akryyliväreillä. Sari
oli ne yön aikana paistanut koviksikoviksi. Valokuvat
jaettiin halukkaille ja ihailtiin yhdessä kahden päivän aikana syntyneitä
tuotoksia.



VALKEA TALO

Leiri päättyi perinteeksi muodostuneeseen herkutteluun. Tarjolla oli karkkikoristeinen kermakakku, mehua
ja kahvia.

Palaute leiristä: Lapset pitivät leiriä mukavana ja viihtyivät leirillä. Tekemistä oli sopivasti.
Aikuiset arvostivat valmiiseen ruokapöytään pääsemistä ja tykkäsivät puuhailla lasten kanssa.
 Ohjaajien huomiot: Ohjaajia olisi saanut olla yksi lisää, koska yhden aika meni pitkälti ruokahuollon
parissa. Ohjaajien tarvetta lisäsi myös se, että leirilaisten joukossa oli yksi kouluikäinen erityislapsi, josta ei
oltu ohjaajille kerrottu etukäteen mitään. Hänellä ei ollut omaa vanhempaa tai ohjaajaa mukanaan ja hän
olisi tarvinnut sen. Hän ei pystynyt keskittymään tekemisiin ja häiritsi levottomuudellaan muidenkin
keskittymistä.
Onneksi kaikki kuitenkin sujui ilman mitään erityisiä kommelluksia. Sini Nepsy-ohjaajana huomasi lapsen
reaktiot nopeasti ja keskusteluaan äidin kanssa ensimmäisen illan nukketeatteriesityksen aikaan hän sai
äidiltä vahvistuksen lapsen diagnoosista.
Perheet viihtyivät taas hyvin leirillä ja tekeminen yhdessä oli kivaa. Lapset tulivat hyvin toimeen keskenään.
Suurin osa tunsi toisensa jo edellisvuosilta.
Korona häiritsi hieman leiriä. Kaksi lasta joutui sairastuttuaan perumaan leirille tulonsa.
Valkea talo ja koulutila ympäristöineen on osoittautunut mainioksi leiripaikaksi. Valkean talon toiminnan
loppuminen vaikeuttaa leirien järjestämistä jatkossa. Toki leiritilaksi voi löytyä alueelta muita tiloja.
Leirin järjestäjinä olivat Mikkelin työttömät ry ja Vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega ry. Avustus leiriä
varten saatiin Mikkelin kaupungilta vähävaraisten lapsiperheiden virkistykseen tarkoitetusta
testamenttilahjoituksesta. Leirin toteuttamisesta vastasi Valkea talo yhteistyökumppaneineen.

Leirin ruokalista:

ti 14.6.
Lounas: Kana-nuudelivokki, porkkanaraaste, leipä,
levite, juusto, tuorekurkku, mehu ja vesi.
Valipala: Jäätelötikut, korvapuusti, mehu ja kahvi.

Päivällinen: jauheliha-makaronipata.
porkkanaraaste, kurkku, leipä, levite, juusto, mehu
ja vesi.

Iltapala: vohvelit ja vadelmahillo, mehu.

ke 15.6.
Aamupala: Kaurapuuro, mehukeitto, leipä, levite,
juusto, kurkku, paprika, tomaatti, mehu ja maito,
kahvi, pulla

Lounas: uunimakkarat ja nakit, perunat sekä
edellispäivänä tähteeksi jääneet ruoat,
leivät, levite, juusto, kurkku, tomaatti, mehu ja vesi.

Välipala: täytekakku, karkkeja, kahvi ja mehu.




