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TIIVISTELMÄ 
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Tämä opinnäytetyö mallintaa Järvenpään seurakunnassa rakennetun kou-
luikäisten leirityössä kehitetyn leirityön mallin. Leirimalli ja sen eri prosesseihin 
liittyvä hiljainen tieto saatettiin kirjalliseen muotoon mallintamisen ja sen eri pro-
sessien kuvaamisen kautta. Leirimallin eri osien tutkiminen kokonaisuutena ei 
ollut mahdollista vaan tutkimusta oli rajattava. Tästä syystä opinnäytetyössä 
keskityttiin tutkimaan vain yhtä leirimallin seitsemästä prosessista. Leirimallista 
nostettiin prosessi, jossa leiriläisen rooli muuttuu osallistujasta toteuttajaksi.  
 
Tutkimuksen metodologisena viitekehyksenä oli etnografia. Tutkimusaineisto 
koostuu havainnointipäiväkirjan merkinnöistä, osallistuvasta havainnoinnista 
sekä sähköpostikyselyn kautta saadusta tiedosta. Aineistoa analysoitiin käyttä-
mällä sisällönanalyysiä.  
 
Tutkimusaineiston analyysin kautta selvisi, että prosessi osallistujasta toteutta-
jaksi koetaan eri tavoin ja osallistujat suhtautuvat yksilöllisesti roolin muutok-
seen. Roolin muuttuminen ei ole itsetarkoitus. Mielekkäät tehtävät leireillä iän 
kasvaessa lisäävät osallistujan sitoutumista kouluikäisten leiritoimintaan. Tutki-
mustuloksista huomataan, että yksilön omien vahvuuksien tukeminen ja työnte-
kijän kannustavan kouluttava ote tukee osallistujaa uusissa haasteissa. 
 
Asiasanat: Kouluikäinen, leiri, leiriläinen, rooli, osallistuva havainnointi, etno-
grafia 



3 

 

ABSTRACT 
 
Kontinen, Matti-Petteri. MODELLING CAMPS AND THE CHANGING ROLES 
OF THE PARTICIPANTS. Developing camp activities among school-age child-
ren in the Parish of Järvenpää, autumn 2010, 110 p., 6 appedinces. DIAK 
Järvenpää. Language: Finnish. 
 
This thesis documents the model of the camps among the school-age children 
that has been built in the camps of the congregation of Järvenpää. The model of 
camps and the tacit knowledge which is related to its different processes were 
brought into a written form through the describing of model and of its different 
processes. For this reason only one of the seven processes of the camp model 
was studied in this thesis. This study consentrates in the process of the model 
in which a participant's role changes from the participant into an actor. 

 

The methodological frame of the study was an ethnography. The research ma-
terial consists of the notes of the observation diary, the participating observation 
and information that has been received through the e-mail inquiry. The material 
was analysed by using the content analysis.  

 

Through the analysis of the research it became clear that the process from the 
participant into an actor entails different attitudes towards the change of the 
role.  The change of the role is not the main goal. When  the participants grow 
up the reasonable tasks will increase the participant's commitment to the camp 
activity of the school-age children. Through the research results it’s noticed that 
the supporting the own strengths of the individual and the adult’s encouraging 
training support the participant in new challenges. 

 

Keywords:  Camp, school-age participant, role, participating observation, eth-
nography 
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1 JOHDANTO 

 

Useat tahot tarjoavat leiritoimintaa kouluikäisille. Leirit ovat kouluikäiselle mah-

dollisuus oppia uudenlaisia asioita, toimia ryhmässä, saada uusia kavereita ja 

opetella elämän perustaitoja yhdessä koko leiriryhmän kanssa. Nämä oppimi-

sen ja yhdessä toimimisen mahdollisuudet ovat olennainen osa kaikkea nuori-

sotyötä. Nuorisotyön tehtävänä on ohjata nuoren kehittymistä omaksi itsekseen, 

itsenäiseksi, omat tarpeensa ja pyrkimyksensä tiedostavaksi yksilöksi. Nuoren 

ihmisen persoonan vahvistamiseksi nuorisotyö tarjoaa tilaisuuksia inhimilliselle 

kasvulle ja innostaville oppimiskokemuksille sekä kehittää hänessä olevia hen-

kilökohtaisia mahdollisuuksia (Nieminen 2007, 24.) 

 

Kouluikäisten parissa tapahtuva toiminta on merkityksellistä monesta eri näkö-

kulmasta. Siksi toiminnan laatuun olisi tärkeää kiinnittää eritystä huomiota. 

Osallistuessaan eri toimintoihin kouluikäinen saa valmiuksia, joita hän voi hyö-

dyntää omassa elämässään. Pietilä toteaa, että hyvin hoidettu kouluikäisten 

leiritoiminta antaa rippikoulujen toteuttamiselle aivan erityiset lähtökohdat Leiri-

toiminnan kautta opitut tiedot ja taidot ovat apuna elämän monissa tilanteissa. 

Kouluikäisten toiminta auttaa osallistujaa kehittymään monipuolisesti kohti ai-

kuisuutta ja antaa myönteisiä kokemuksia, joiden kautta osallistuja voi pohtia 

elämän erilaisia kysymyksiä (Pietilä 1997, 171-174.) 

 

Leirityö on keskeinen työmenetelmä tarkasteltaessa seurakuntien toimintaa. 

Kouluikäisten parissa tehtävän työn kolme tärkeää toimintamuotoa ovat kerho- 

ja leiritoiminta sekä koulutyö. Kouluikäisten parissa työskentelevistä työnteki-

jöistä 73,2 % pitää leirityötä yhtenä tärkeimmistä toimintamuodoista (Ritokoski 

2010, 39.)  

 

Monenlaista leiritoimintaa kaiken ikäisille - lapsista vanhuksiin järjestetään ym-

päri vuoden. Kouluikäisten leiritoiminnan toteuttamiseen ei ole rippikoulusuunni-

telmaa vastaavaa yleistä suunnitelmaa. Kouluikäisten leiritoimintaa järjestetään 

monesti yksittäisinä leireinä. Toteutustavat ovat moninaisia, mikä on kouluikäis-

ten parissa toimiville työntekijöille toisaalta rikkaus ja toisaalta haaste.  
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Ritokoski toteaa, että leirit suunnitellaan melko leirikohtaisesti. Niiden teemana 

on usein painopisteteeman mukainen aihe. Leiritoiminta on monimuotoista, 

pääpaino on tekemisellä ja sitä kautta oppimisella (Ritokoski 2010, 110.) 

 

Leirien sisältöjä koskevaa materiaalia on tehty runsaasti, mutta mallia leirien 

rakenteesta ja siihen liittyvistä prosesseista ei ole. Tämä tulee ilmi projektien ja 

opinnäytetöiden tuottamissa materiaaleissa.  Opinnäytetöinä ja erilaisina projek-

teina on toteutettu monenlaisia yksittäisiä teemaleirejä tai muita vastaavanlaisia 

leirejä. Esimerkkinä voidaan mainita seuraavat opinnäytetyö nimeltään Uusia 

tuulia varhaisnuorten leireille: Ev. Lut. seurakunnan tyttöleirin suunnittelu ja to-

teutus (Muotio, Pirinen & Ranta 2005). Toisena esimerkkinä voi mainita  opin-

näytetyön, joka on nimetty Elämyksiä elämää varten. Seikkailukasvatuksellinen 

leiri syrjäytymisvaarassa oleville varhaisnuorille (Pöyhönen 2007). 

 

Kouluikäisille suunnattua leiritoimintaa on seurakunnissa tarjolla suhteellisen 

paljon. Ritokosken saamien tulosten mukaan leirien määrä vaihtelee seurakun-

nissa vuositasolla 2 ja 25 leirin välillä  (Ritokoski 2010, 57). Työtä kehitetään 

paljolti oman työyhteisön sisällä. Tämän takia kaikki hyväksi koettu tieto pysyy 

ainoastaan työntekijöiden omana tietona eikä sitä jaeta eteenpäin. 

 

Tässä opinnäytetyössä puhutaan leirimallista. Leirimalli on kokonaiskäsite eri 

prosesseille, jotka sisältyvät Järvenpään seurakunnassa rakennettuun, leireillä 

käytettävään työtapaan. Prosessilla tarkoitetaan tässä työssä leiritoimintaan 

liittyvää, toiminnan osaa kuvaavaa kokonaisuutta ja sen toteutumista leirityössä. 

Opinnäytetyössä mallinnetaan ja kuvataan menetelmä, jolla leirityötä tehdään 

Järvenpään seurakunnan kouluikäisten leireillä.  Koottu malli on erilaisten pro-

sessien muodostama kokonaisuus, jota arvioidaan kriittisesti osallistuvan ha-

vainnoinnin ja kokemuksen kautta saadun tiedon avulla.  

 

Opinnäytetyössä hyödynnetään työprosessien mallintamista ja sen osallistavan 

työn kehittämistapoja. Leppäsen mukaan työprosessin mallintamiseen osallistu-

vat saattavat muiden tietoon tietämystään ja kokemuksiaan.  
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Kokemuksen vaihto työntekijöiden kesken ja hiljainen tieto muutetaan julkilau-

sutuksi tiedoksi. Työskentelyssä hyödynnetään kaikkea sellaista materiaalia, 

joka voi auttaa ymmärtämään työprosessia ja sen kehittymistarpeita (Leppänen 

2000, 10.) 

 

Leiriprosessien kuvaus antaa yhden näkökulman, jossa käytännössä toimivaksi 

koettu työprosessi puetaan kirjalliseen muotoon. Kokemuksen kautta saatu tieto 

on siten toisten arvioitavissa.  Saatua tietoa ja leirimallia on mahdollista siirtää 

kouluikäisten leiritoimintaa järjestäville joko osittain tai työmenetelmäksi tai ke-

hittämisen työvälineeksi. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pohtia kouluikäisten parissa tehtävää leiri-

työtä ja antaa väline kouluikäisten leiritoimintaan. Sen tarkoitus on myös haas-

taa työntekijöitä keskustelemaan kouluikäisten leiritoiminnan kehittämisestä ja 

hiljaisen tiedon kirjaamisesta. Leirimalli on apuväline leirien suunnittelussa ja 

toteutuksessa.   

 

Aikio-Mustonen kirjoittaa, että prosessien kuvaus antaa mahdollisuuden tarkas-

tella kehitettyä työmenetelmää. Prosessien auki kirjoittaminen ja niiden mallin-

nus voi tarkoittaa työn muutosprosessin käynnistymistä. Tällä tavoin on mahdol-

lista nähdä oman työn heikot kohdat ja kehittämisen paikat (Aikio-Mustonen 

2004, 42.) 

 

Leirimallia voi tarkastella sekä työntekijän että leiriläisen näkökulmasta.  Leirit 

ovat lapsille merkityksellisiä. Turvalliset aikuiskontaktit ja hyvin toimivat leirira-

kenteet ohjelmineen ovat lapselle tärkeitä. Mattilan mukaan lapsen kokiessa 

leireillä turvaa, huolenpitoa ja välittämistä, voidaan saada aikaan kokemuksia, 

joilla on vaikutusta heidän elämäänsä (Mattila 2003, 96-97). 
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2 LEIRITYÖ JA LEIRILÄINEN 

 

Leirityö sisältää erilaisia teoreettisia näkökulmia, joiden pohjalta toimintaa voi-

daan rakentaa. Leirimallin prosesseissa voidaan nostaa esille teemoja, joihin 

peilaten sitä on mahdollista arvioida ja kehittää. Keskeisiä tässä ovat kouluikäis-

ten kehitykseen liittyvät kysymykset. Olennaista on tarkastella minäkuvan ra-

kentumista, osallisuutta, voimaantumista sekä elämänhallintaan liittyviä kysy-

myksiä. 

 

Tällä hetkellä nuorisotyössä painotetaan osallisuuden ja voimaantumisen tuke-

mista, sosiaalista vahvistamista ja nuorten aktiivisen roolin korostamista (Pul-

kamo 2007, 499).  Leirityön osalta on mahdollista pohtia, miten nuo edellä  mai-

nitut tavoitteet toteutuvat käytännön leiritoiminnassa, kun asiaa tarkastellaan 

kouluikäisen tai isosena toimivan nuoren näkökulmasta. Teoreettisten tulokul-

mien pohdinta ja niiden rajaaminen muodostuvat keskeiseksi teoreettisen viite-

kehyksen rakentamisessa. 

 

Leiritoiminnan peruselementtejä ovat vuorovaikutus, yhteishenki ja yhdessä 

toimiminen. Näiden ulottuvuuksien kautta tapahtuu oppimista muun muassa 

sosiaalisissa taidoissa. Leirille osallistuvat oppivat myös toimimaan erilaisissa 

ympäristöissä. Lisäksi oppimista tapahtuu leikeissä, teematyöskentelyissä yms. 

tilanteissa, joista leirielämä koostuu. Siksi yhdeksi tarkastelukulmaksi on mah-

dollista nostaa oppiminen. Ilmapiirin ja vuorovaikutuksen suhde oppimiseen voi 

olla yhtenä tulokulmana.  Teoreettinen viitekehys on rakentunut edellä mainittu-

jen teemojen ympärille. 

 

2.1. Leiri- ja retkitoiminnan kehittyminen Suomessa 

 

Elämyksellinen ja kokemuksellinen toiminta ovat kuuluneet perinteisesti suoma-

laiseen elämään. Suomalaisten suurelle enemmistölle elämä on ollut jo vuosisa-

tojen ajan taistelua ja yhteistoimintaa luonnon kanssa.   
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Näin ollen elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen ovat olleet osa suoma-

laista kulttuuria.  Ihmisten eläessä omavaraistaloudessa luontosuhde oli arki-

päivää suomalaisille talonpoikaisyhteisöille. Suhde luontoon muovautui arkias-

kareissa itsestään. (Nieminen 1999, 70–73.) 

 

Niemisen mukaan 1800-luvun lopulla raittiusliikkeiden, uskonnollisten nuoriso-

liikkeiden ja nuorisoseuraliikkeen synnyn myötä alkoi suunnitelmallisempi retkei-

lytoiminta. Sen tavoitteena oli perehdyttää nuorisoa kotiseutuun ja luontoon se-

kä raittiuteen ja uskontoon.  (Nieminen1999, 74-81.) 

 

Vuosien 1909-1911 välisenä aikana Robert Baden-Powellin luoma partioliike 

levisi Suomeen. Partioliike järjestäytyi hiljalleen vuoden 1917 jälkeen ja alkoi 

sulautua suomalaiseen erähenkiseen muotoonsa retki- ja leiritoiminnallaan (Sa-

vunen 1999, 9-18.)  

 

Baden-Powellin partio-ohjelman sisältämät intiaanitarinat korvattiin suomalaisilla 

seikkailukertomuksilla. Suomen partioliikkeen voimahahmona oli Lauri Vuolas-

virta. Hän piti pojille leirejä, jotka muodostivat pienimuotoisen yhteiskunnan. 

Hän piti leiriä partion arvokkaimpana työmuotona. Leirien tavoitteena oli omin 

avuin toimeen tuleminen ja yhteisen edun ylläpitäminen. Vuolasvirran mukaan 

leirit lisäsivät nuorten kekseliäisyyttä, kätevyyttä ja mielikuvitusta. Leireillä ta-

pahtuneet onnistumiset kohottivat itseluottamusta ja itsekunnioitusta (Nieminen 

1999, 77-78.) 

 

Retki- ja leiritoimintaa harjoitettiin erityisesti työväen liikkeen lapsi- ja varhais-

nuorisotyössä.  Myös työläisnuorisoliikkeessä sillä oli vankka jalansija. 1900-

luvun alussa Euroopan tilanne alkoi muuttua jännitteiseksi, millä oli vaikutusta 

myös Suomeen. 1920-luvulla alkoi suojeluskuntien leiritoiminta, joka tähtäsi tu-

levien sotilaiden koulutukseen.  Leiritoimintaan sisältyi kenttäpalvelusta, uintia, 

yleisurheilua, isänmaan historiaa, pesäpalloa, ammuntaa ja aseenkäsittelyä 

(Nieminen 1999, 80.)  
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Leiritoiminta vakiinnutti paikkansa nuorisotyön menetelmänä. Kaupunkeihin ker-

tynyt väestö irtaantui talonpoikaisesta elämäntavasta. Porvariston parissa pelät-

tiin nuorten ajautuvan vapaa-aikanaan paheisiin. Retki- ja leiritoiminnan oivallet-

tiin olevan tehokas kasvatusmenetelmä, joka vastasi lasten ja varhaisnuorten 

luontaiseen toiminnan tarpeeseen (Nieminen 1999, 80.) 

 

Vuosien 1939-1945 välisenä aikana, talvi- jatkosodissa moni luonnonystävä, 

leiriläinen sekä retkeilijä joutui käyttämään kaiken taitonsa ja voimansa pysyäk-

seen hengissä. Sodan jälkeen retki- ja leiritoiminnassa oli käynnistymisvaikeuk-

sia.  Niistä toivuttuaan retki- ja leiritoiminta levisi läpi Suomen. Retkistä ja lei-

reistä tuli oleellinen osa myös pioneerijärjestöissä. Sotien jälkeen 1950-luvulla 

leiritoiminta politisoitui ja niistä muodostui propagandan välineitä, johtuen poliit-

tisesta ja yhteiskunnallisesta kokonaistilanteesta. Poliittiset järjestöt käyttivät 

leiritoimintaa oman toimintansa ylläpitämiseen (Nieminen  81-83.) 

 

Luterilaisten seurakuntien nuorisotyön toimintamuodot monipuolistuivat 1950-

luvulla. Kesäkotitoiminnan viriäminen tarjosi mahdollisuuksia nuorten retki- ja 

leiritoiminnalle. Vuosikymmenen kuluessa leiririppikoulu yleistyi ja siitä tuli soti-

en jälkeen seurakunnan menestystuote.  Sotien jälkeen nuorisotyön retki- ja 

leiritoiminta oli ensisijaisesti nuorisojärjestöjen ja seurakuntien ohjaajien käsis-

sä. Kunnalliseen retki- ja leiritoimintaan kiinnitettiin erityinen huomio 1950-1960-

luvun taitteessa. Nuorisotyössä tunnustettiin, että nuorisojärjestöjen toiminta 

tavoitti vain osan suomalaisista nuorista (Nieminen 1999. 83-85.) 

 

Leiri- ja retkitoimintaa alettiin 1960 ja 1970-luvulla pitää taantumuksellisena se-

kä epäyhteiskunnallisena toimintana nuorisotyössä. Kasvatuksellinen nuoriso-

työ yritettiin passittaa menneisyyteen. Retkien ja leirien sijaan näkyviksi toimin-

tamuodoiksi nousivat muun muassa konferenssit. Retki- ja leiritoiminta painui 

taka-alalle. Vaikka leiri- ja retkitoiminta jäi pois parrasvaloista, se säilyi silti toi-

minnan keskeisenä menetelmänä. Varsinkin varhaisnuorten keskuudessa kiin-

nostus leiri- ja retkitoimintaan pysyi entisellä tasollaan. (Nieminen 1999,87-92.) 
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Leiri- ja retkitoiminta teki uuden tulemisen 1990-luvulla. 1960- ja 70-luvuilla 

epäyhteiskunnalliseksi luokitellut työmuodot otettiin vastaan 1990-luvulla edis-

tyksellisinä nuorisotyön muotoina. Leiri- ja retkitoiminnan kasvatuksellinen ja 

elämyksellinen merkitys tiedostettiin. Leiri- ja retkitoiminnan merkitys yhteistyön, 

omatoimisuuden ja itseluottamuksen kehittämisessä on tunnustettu. (Nieminen 

1999, 87-95.) 

 

2.2. Leiri toimintaympäristönä 

 

Seurakuntien eri työmuodoissa (esim. lapsi- ja nuorisotyö) leirit ovat paljon käy-

tetty toimintamuoto. Käsitteen leiri alle voidaan sijoittaa monenlaiset toiminnot, 

viikonloppuleireistä kesäisin järjestettäviin leireihin. Yhteistä kaikille leireille on 

kuitenkin irrottautuminen arkipäivän olosuhteista ja ympäristöstä (Kinanen 1997, 

204-205.) 

 

Leiri voidaan määritellä pieneksi organisaatioksi, jossa tarjoillaan elämän pe-

rusasioita. Leiri on elämää ryhmässä. Leirillä on ohjattua toimintaa, valmista 

ohjelmaa ja tilaa omatoimisuudelle ja levolle. Leiri-sanaa ja siihen liittyvää työtä 

voi pitää vaativana työvälineenä, joka vaatii pitkän valmistelun. Leirillä oleminen 

sitoo työntekijän ympäri vuorokauden ja siellä ollaan koko ajan lähellä leiriläistä. 

Parhaimmillaan leiri voi tarjota monenlaisia asioita; kokemusta luonnossa ole-

misesta, lähimmäisyydestä, erilaisista virikkeistä ja joskus myös koti-ikävästäkin 

(Ketola 2002. 48-55.) 

 

Kristilliseltä arvopohjalta nouseva leirin ohjelma rakentuu ajatukselle ihmisen 

kokonaisvaltaisuudesta. Yhteisvastuuta, huumoria ja käytännön luovuutta koe-

tellaan, kun ollaan pidemmän aikaa yhdessä. Virtuaalisten suhteiden aikakau-

tena ryhmässä eläminen voi yllättää monin tavoin (Jansa 2010, 269.) 

 
Leirit muokkautuvat jokaisen leiriryhmän mukaisesti. Leiriä voi verrata pienois-

yhteiskuntaan, joka näyttäytyy osallistujiensa kaltaisena. Leirillä jokainen on 

riippuvainen ryhmästä. Leiri on hyvä kasvatusmetodi juuri siellä olevan ryhmä-

dynamiikan kannalta.  
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Leirielämässä voidaan oppia yhteisiä pelisääntöjä. Leirillä yksittäisen osallistu-

jan teot vaikuttavat koko ryhmän toimintaan (Kinanen 1997, 206.) 

 

Leiritoiminnan suosio vaihtelee eri puolella Suomea. Leiriperinne ei synny het-

kessä, vaan se on pitkäkestoisen työn tulosta. Parhaimmillaan leiritoiminnassa 

voidaan yhdistää perinteistä ja modernia. Leirielämän kautta osallistuja voi ko-

kea fyysistä toimintaa ja pyhän äärellä hiljentymistä sekä liittyä samalla yksilönä 

vuosisataiseen yhteisölliseen perinteeseen. Parhaassa tapauksessa leirille 

osallistuva oppii hieman itsestään huolehtimista, vahvistuu sosiaalisissa taidois-

saan ja kokee turvallisia aikuiskontakteja (Jansa 2010, 269-270.) 

 

2.3. Leirimalli ja mallin käytäntölähtöinen kehittäminen 

 

Leirityön mallia ja siihen liittyviä toimintoja on rakennettu Järvenpään seurakun-

nassa pikkuhiljaa vuodesta 2002 alkaen ja prosessi jatkuu edelleen. Lähtökoh-

tana on ollut aikaansaada leiriin liittyvistä prosesseista kokonaisuus, joka palve-

lee sekä työntekijöitä että leiriläisiä.  

 

Leirimallia ja leiritoiminnan eri prosesseja on rakennettu vähitellen ilman kirjallis-

ta dokumentointia. Kehittelyn kautta on luotu ohjeistuksia (esimerkiksi isosen ja 

apuohjaajan sekä työntekijän ohjeet), joiden kautta käytettyjä toimintatapoja on 

eri prosessien osalta dokumentoitu. Leirikirjeiden, leiriohjelmien ja ohjeistuksien 

avulla on saatu aikaan pohja koko leirimallille. Leirimallien eri prosessien koko-

naiskuvaa, prosessikaavioita ja niiden auki kirjaamista ei ole tehty ennen tätä 

opinnäytetyötä. Siksi ei ole mahdollista viitata aikaisempaan tietoon tai malliin, 

koska leirityötä on kehitetty vain kokemustiedon ja leireillä tehtyjen havaintojen 

pohjalta. 

 

Leirimallia on siis kehitetty käytäntölähtöisesti. Eri asioita on kokeiltu käytän-

nössä ja sitä kautta prosesseja on kehitetty eteenpäin. Kokeilevan toiminnan 

avulla on saatu selville, miten hyvin jokin asia toimii käytännössä. Toikon ja 

Rantasen mukaan tämänkaltaisesta toimintaa kuvattaessa voidaan puhua käy-

tettävyystestauksesta.   
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Kokeileva toiminta ei kuitenkaan aina perustu tarkasti mitattaviin seikkoihin. Eri-

tyisesti voidaan korostaa kokemustiedon merkitystä. Kokemustiedon voidaan 

katsoa tukevan jonkin työmenetelmän käyttökelpoisuutta, vaikka tieto ei olisi-

kaan systemaattisesti kerättyä tai tieteellisesti luotettavalla tavalla analysoitua 

(Toikko & Rantanen 2009, 99-101.) 

 

Kokeilevan toiminnan kautta on rakentunut leirimalli, joka on kasvanut pelkästä 

leirin toteutusprosessista moniulotteiseksi toimintatavaksi. Mallin avulla on pyrit-

ty pitämään yllä leirityön laatua. Kirjallista materiaalia tai muita dokumentteja ei 

leirimallista ole olemassa ja tässä opinnäytetyössä leirimallista tehdään kirjalli-

nen dokumentti. Kokemustieto kirjataan tutkimuksessa yhdeksi dokumentiksi. 

Yksi keskeinen ajatus mallin rakentamisen taustalla on kouluikäisten parissa 

työskentelevien työntekijöiden näkemys työn painopisteestä. Selkeäksi paino-

pisteeksi on valittu leiritoiminta, joka rytmittää työn suunnittelua ja toteutusta.  

 

Kouluikäisten leiritoimintaa on tarjolla kesällä seitsemän leirin verran. Tämän 

lisäksi on kuusi leiriä kouluikäisille syys- ja kevätkauden aikana. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että kouluikäisten leiritoimintaa on tarjolla noin kerran kuu-

kaudessa. Leirivuorokausien määrä ja säännöllisesti toistuvat leirit ovat ohjan-

neet kehittämään systeemiä, joka vähentää työn kuormittavuutta. Leirityön malli 

on moniulotteinen prosessi, joka tähtää leirityön toimivuuteen sekä työntekijän, 

isosen että leiriläisten näkökulmasta.  

 

Leirityön malli tukee vahvaa panostusta leirityöhön. Mallia on rakennettu kah-

den kouluikäisten parissa työskentelevän työntekijän voimin. Vahva työskentely 

ja leirimallin rakentaminen on tehty tiiviissä yhteistyössä nuorisotyönohjaaja 

Minna Valkeapään kanssa.  Leiritoiminnan kehittäminen alkoi vahvasti heti tul-

lessani varhaisnuorisotyöhön vuonna 2002. Jatkuvan leirityön arvioinnin, ha-

vainnoinnin ja kriittisen tarkastelun kautta on leirityötä kehitetty eteenpäin. Mo-

lempien nuorisotyönohjaajien ideoita on jalkautettu käytäntöön ja niiden toimi-

vuutta on tarkasteltu useilla leireillä. Hyvät ja meidän mielestämme toimivat käy-

tännöt sekä toimintamallit on otettu pysyvästi käyttöön.  
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Niitä arvioidaan jatkuvasti. Vähemmän toimivat ratkaisut on yhteisesti sopien 

jätetty pois. Uusien ideoiden ilmaantuessa niistä keskustellaan yhteisesti ja niitä 

viedään kokeiltavaksi leireillemme. Kummankin nuorisotyönohjaajan aktiivinen 

rooli, halu kehittää leiritoimintaa sekä työn arviointi ovat olleet avainasemassa 

leirimallin rakentumisessa nykyiseen muotoonsa. Kehittäminen jatkuu edelleen. 

 

2.4. Järvenpää toimintaympäristönä 

 

 Järvenpää sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Helsingistä. Kaupungissa on yli 

38 000 asukasta. Järvenpäässä toimii yli 2 000 yritystä monipuolisesti eri toimi-

aloilla ja työpaikkoja on yli 12 000. Erityisesti metalliteollisuuden korkean osaa-

misen yrityksiä on keskittynyt Järvenpäähän.  Toisaalta Järvenpää on tunnettu 

kulttuuristaan. Etenkin musiikissa ja kuvataiteissa poikkeuksellinen luomisvoi-

maisuus on synnyttänyt kulttuurin aloille kasvavaa liiketoimintaa. Järvenpääläi-

set ovat korkeasti koulutettuja, joten osaajia löytyy kaupungissa asuvasta 20 

000 henkilön työvoimasta. Taitavia tekijöitä on tarjolla myös lähialueilla, sillä 

koko Helsingin seutu toimii yhtenäisenä työmarkkina-alueena, ja kulkuyhteydet 

Järvenpäähän ovat erinomaiset (Sykettä ja sinfoniaa, Järvenpää - elinvoimai-

nen kulttuurikaupunki.) 

 

Seurakunnan jäsenmäärä vuonna 2009 oli 29474. Vakinaista henkilökuntaa 

Järvenpään seurakunnassa oli kertomusvuonna 94.  Nuorisotyössä työskente-

lee yhteensä kuusi nuorisotyönohjaajaa. Yhden nuorisotyönohjaajan virka on 

johtava, kolme nuorisotyönohjaajaa toimii varsinaisessa nuorisotyössä, sekä 

kahden nuorisotyönohjaajan työ tapahtuu kouluikäisten lasten parissa.  (Jär-

venpään seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös, tasekirja 2009, 77, 102.)  

 

Vuoden 2009 lopussa Järvenpäässä asui 4224 henkilöä, joiden ikä oli 7-15-

vuotta. Kyseiset ikäluokat kattavat 10,9 prosenttia kaupungin väestöstä (Jär-

venpään kaupunki 2009.) Seurakunta järjestää leirejä kouluikäisille kerran kuu-

kaudessa. Talvikaudella pidettiin 5 kouluikäisten leiriä (viikonloppu- ja lomille 

sijoittuvat leirit). Kesällä leirejä on tarjolla edellä mainitulle ikäryhmälle seitse-

män leirin verran. Leireillä on pääasiallisesti 30 leiriläistä.  
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Leirityön vahva panostus näkyy osallistujien määrässä ja lasten halukkuudessa 

osallistua leireille kerta toisensa jälkeen. Siksi leiritoiminnassa on kehitelty mal-

lia, jossa osallistujan on sen avulla mahdollista saada uudenlaisia haasteita. 

 

2.5. Kouluikäinen lapsi nyky-yhteiskunnassa 

 

Yhteiskuntapolitiikassa pyritään ennustamaan ja ratkaisemaan teknisiä, talou-

dellisia, sosiaalisia ja arvoihin liittyviä muutoksia. Yhteiskunnassa pyritään kan-

salaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin väliseen vuorovaikutukseen. Yhteiskun-

nallista keskustelua käydään mm. julkisten palvelujen rahoittamisesta sekä ra-

hoittamisen ehdoista. Kansalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttaa välil-

lisesti moneen asiaan, esimerkiksi yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn (Saviku-

ja 2003, 39.)  

 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut viime vuosikymmeninä kiihtyvällä vauh-

dilla. Muutokset ovat olleet teknisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia. 

Myös arvomaailmassa on tapahtunut muutoksia. Tällä hetkellä Suomi vaikut-

taakin nopeasti muuttuvalta yhteiskunnalta ja on selvää, että muutokset jatku-

vat. Muutokset ovat paljon muutakin kuin taloudellisia (Kolkka, Mantela, Holo-

painen, Packalén & Kaisvuo 2009, 53.)  

 

Tällä hetkellä yksi yhteiskunnassa vaikuttava muutos on globalisaatio ja sen 

vaikutukset yhteiskunnan toimintaan. Yhteiskuntapoliittisesti eniten huomiota on 

saanut taloudellinen globalisaatio, jonka nähdään avaavan paitsi uusia mahdol-

lisuuksia menestyä. Samalla pelätään, että taloudellinen globalisaatio luo eriar-

voisuutta valtioiden ja kansalaisten välille (Savikuja 2003, 109.) 

 

Työmarkkinoilla on noussut esille uusia kysymyksiä. Esimerkiksi perheen ja 

työn yhdistämisen ongelmat ovat nousseet esille. Suomessa lapsiperheiden 

vanhemmat tekevät pisintä työviikkoa. Pitkiä työpäiviä tekevät erityisesti miehet, 

tämä ajoittuu useimmiten sille ajalle, kun lapset ovat pieniä.  
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Myös perhe instituutiona on käynyt läpi suuren murroksen. Perheinstituution 

murros liittyy sukupuolten välisen tasa-arvoon ja työnjaon uudelleen määritte-

lyyn (Laitinen-Kuikka 2005, 320-326.)  

 

Yhteiskunnan muutoksen myötä myös lapsuus on muuttunut. Lapsen kasvu-

rauhaa ei voida taata, vaikka hänen perheensä siihen pyrkisikin. Tähän vaikut-

tavat ympäröivän yhteiskunnan ja globaalimmin koko maailman tapahtumat, 

jotka räjähtävät lasten silmille median välityksellä. Informaatiotulva muokkaa 

lasten henkistä kehitystä. Hän joutuu valitettavan usein kohtaamaan hämmen-

täviä ja pelottavia asioita ennen kuin hänellä on valmiutta käsitellä niitä. (Kina-

nen & Pruuki 2010, 301.)  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa kannetaan huolta niistä lapsista, nuorista ja 

perheistä, jotka eivät pysy kiihtyvän projektiyhteiskunnan tai kilpailuyhteiskun-

nan vauhdissa. Lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt ja syrjäytymisen pelä-

tään lisääntyvän. Nyky-yhteiskunnassa myös perhemuodot ovat moninaistuneet 

ja erilaiset vaihtoehdot normalisoituneet. Moninaisuus kuvaa hyvin yhteiskun-

taamme, jossa kulttuurin ja yhteiskunnan muuttuessa myös elämäntavat ja va-

linnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Ydinperheen sijasta lapsella voi olla 

useampi vanhempi ja uusia sisaruksia jakamassa arkea tai voi olla, että lapsen 

vanhempi tai vanhemmat eivät asu lapsen kanssa samassa kodissa. Perheet 

ovat hyvin moninaisia (Kolkka ym. 2009, 162-164.) 

 

Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteltaessa nousee esille useita 

tasoja. Hyvinvointi rakentuu sekä makrotason että mikrotason toimintaympäris-

töissä – kunnan, yhteiskunnan ja globaalin maailman tasolla – että arkielämään 

ja lähiympäristöön sijoittuvilla areenoilla – perheen, ystävien, koulun ja hoitopai-

kan ympäristöissä (Ellonen & Korkiamäki 2006, 221.) 

 

Suomalaisten lasten pahoinvointi on lisääntynyt. Lasten ja nuorten yksinäisiin 

iltapäiviin, juopotteluun, masentuneisuuteen ja psyykkisiin ongelmiin on kiinni-

tetty huomiota mediassa.  
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Keskusteluissa on peräänkuulutettu aikuisten ja vanhempien vastuuta, lasten 

elämän riskejä ja tiukempaa kontrollia. Osa lapsista voi erinomaisesti, mutta 

samanaikaisesti kasvaa huonosti voivien joukko.  

Tutkijoiden mukaan tämä ei ole yllättävää, vaan johdonmukaista seurausta lap-

siperheitä koettelevasta kiihtyvästä työtahdista ja taloudellisten etuuksien heik-

kenemisestä. (Kuivakangas 2002, 30.)  

 

Sosiaalisten ongelmien luonne on muuttunut vaurastumisen ja hyvinvointivaltion 

myötä. Nyky-yhteiskunnassa on uudenlaisia sosiaalisia haasteita, kuten sosiaa-

listen ongelmien ylisukupolvisuus, verkostojen heiveröisyys, arkielämän hallin-

taan liittyvien taitojen puute, työstä ja koulutuksesta syrjäytyminen, elämäntapa-

sairaudet, masennus ja päihteiden käyttö (Kolkka ym. 2009, 148.) 

 

Monenlaisten ongelmien ja mahdollisuuksien keskellä lapsi elää omaa arkista 

elämäänsä. Kouluikäisen lapsen elämään vaikuttavat mm. perhe, sosiaaliset 

suhteet ja vanhempien taloudellinen tilanne. Myös koululla ja sen ympäristöllä 

on merkittävä vaikutus hänen elämäänsä. Koulunkäynti vie huomattavan osan 

lapsen arkipäivästä. Kodeilla ja kouluilla on yhteinen tavoite: Oppilaan kasvu 

tasapainoiseksi, tehokkaaksi ja oikean sekä väärän erottavaksi ihmiseksi. Kou-

lun opiskeluympäristö muodostuu fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Kou-

lurakennuksen arkkitehtuuri, sisustus ja opetusvälineet muodostavat fyysisen 

ympäristön. Sosiaalinen opiskeluympäristö muodostuu puolestaan koulun ih-

missuhteista. Oppilaan on tärkeää saada kokemus siitä, että oppiminen on ki-

vaa ja merkityksellistä. Onnistumiset opiskelussa vahvistavat positiivista minä-

kuvaa, kun taas epäonnistumiset vaikuttavat minäkuvaan negatiivisesti. Kou-

lunkäynti on välillä myös raskasta. Oppilaiden itse nimeämiä rasitustekijöitä 

kouluympäristössä ovat muun muassa jatkuva yhdessä olo, tehokkuuden vaa-

timukset, melun ja levottomuuden sietäminen ja sääntöjen muistaminen (Neva-

lainen 2010, 79-81.) 
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2.6. Kouluikäisen kehitys 

 

Leiritoiminnan ja leirityön kannalta on hyvä kiinnittää huomiota lapsen kehityk-

seen. Tarkastelun alle on syytä ottaa osallistujan sekä fyysinen ja henkinen ke-

hitys että hänen uskonnollis-moraalinen kehityksensä. Nämä kaksi osa-aluetta 

ovat laajoja. Opinnäytetyön kannalta nämä teemat on otettava huomioon, mutta 

niiden käsittelyä on rajattava. Sen vuoksi kehittymiseen liittyvää teoriatietoa on 

pyritty tiivistämään ja rajaamaan leirityön kannalta keskeisiin näkökulmiin. Seu-

rakunnallisessa viitekehyksessä toimittaessa on tärkeää tiedostaa uskonnollis-

moraalinen näkökulma, joka näkyy toiminnan lähtökohdissa. Toiminnan pohjana 

toimii kristillinen sanoma, arvopohja sekä kristillinen ihmiskäsitys.  

 

Kristillisyyden keskeinen merkitys nousi esiin myös Ritokosken tutkimuksen 

kautta. Yli puolet kyselyyn vastanneista kirjoitti työyhteisön yhdessä laatimiin ta-

voitteisiin kuuluvan sisältöjä, jotka voidaan sisällyttää teemojen kristillinen kas-

vatus, kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen, raamattuopetus, hengellinen 

tukeminen, evankeliumin levittäminen alle (Ritokoski 2010, 32.)  Siksi sekä fyy-

sisen että hengellisen kehityksen vaiheita on tiedostettava puhuttaessa seura-

kunnan leiritoiminnasta ja Järvenpään seurakunnan leirimallista. 

 

2.6.1. Kouluikäisen fyysinen ja henkinen kehitys 

 

Arkisessa kielessä kehityksellä tarkoitetaan usein toivottua ja positiivisena pi-

dettyä muutosta lapsen käytöksessä. Kehitys on sanana moniulotteinen ja sisäl-

tää monenlaisia asioita liittyen lapsen fyysiseen ja henkiseen kasvuun. Nämä 

kysymykset ovat läsnä kouluikäisten parissa tehtävässä työssä. Leirityön kautta 

on mahdollista tukea lapsen kasvua. Kehityksen perusteiden tunteminen on 

tärkeä lähtökohta käytännön työn toteuttamiselle. Kehityksen luonteen tuntemi-

nen ja oivaltaminen auttaa asennoitumisessa lasta kohtaan.  Aikuisen on hel-

pompi ymmärtää, mitä lapsessa tapahtuu ja sitä kautta on mahdollista asettua 

lapsen asemaan ja nähdä asioita lapsen näkökulmasta (Jarasto & Sinervo 

1998, 20.)  
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Ihminen kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti. Ihmisenä olemisen keskeinen kysymys 

on se, miten hän ymmärtää ja kokee itsensä osana häntä ympäröivää sosiaalis-

ta ja fysikaalista todellisuutta. Ihmisen käsitys itsestään ja suhteestaan ulko-

maailmaan rakentuu ensisijaisesti kontakteista muihin ihmisiin siinä sosiaalises-

sa ympäristössä, jossa hän kasvaa ja kehittyy (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 

2007, 13.) Leireillä on mahdollista rakentaa omaa käsitystä itsestä, koska siellä 

toimitaan vuorovaikutuksessa sekä ohjaajien että toisten leiriläisten kanssa. 

Kouluikäinen on osa leiriryhmää ja sen ympäröimää todellisuutta. 

 

Lapsen kehittymisen näkökulmasta aikuisten ja varsinkin omien vanhempien 

merkitys on suuri. Lapsi oppii elämän peruskysymyksiä yhdessä omien van-

hempien kanssa. Varhaislapsuudessa ja edelleen myös kouluiässä kotien vas-

tuu on ensisijainen ja keskeinen. Perusluottamuksen rakentuminen on edellytys 

kaikelle myöhemmälle kehittymiselle. Kiintymyksen kehittyminen vanhempiin 

muodostaa perustan, jolle muita kohtaan tunnettu perusluottamus rakentuu. 

Lapsen itsetietoisuus herää noin 1,5 vuoden iässä. Psyykkisen erillisyyden ta-

juaminen on yksi virstanpylväs lapsen kehityksessä (Ihme 2009, 61-63.)  

 

Jokainen leirille osallistuva kantaa mukanaan omaa taustaansa ja kehitysvaihet-

taan. Ryhmän yksilöiden tiedot, taidot ja valmiudet toimia ovat hyvin erilaisia. 

Työntekijän on pyrittävä huomaaman yksilöiden eroista huolimatta ne mahdolli-

suudet, joita leiriläisillä on. Sinkkonen toteaakin, että jokaisen osallistujan henki-

lökohtainen kehitys etenee persoonallisesti. Hänen mukaansa ryhmässä toimi-

minen on  keskeistä 7 - 12 -vuoden ikäiselle lapselle. Ryhmän ulkopuolelle jää-

minen on tuon ikäiselle lapselle katastrofi (Sinkkonen 2010, 38.) Leiritoiminnan 

kautta on mahdollista ohjata lapsia niin, ettei ketään jätetä ulkopuoliseksi. 

 

Yksilöllisistä eroista huolimatta ihmisen elinkaaresta on mahdollista löytää ylei-

siä kehityksen lainalaisuuksia. Koko elämänkaaren hahmottaminen luo niiden 

ymmärtämiselle viitekehyksen.  Lapsuus liittyy aikuisuuteen, aikuisuus nuoruu-

teen. Lapsuudessa luodaan perusta kaikelle myöhemmin tapahtuvalle kehityk-

selle (Dunderfelt 1998, 17-18;  Lehtinen ym. 2007, 15.) 
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Leirille osallistuvat 7 – 14 -vuotiaat kouluikäiset lapset ovat omassa fyysisessä 

ja henkisessä kehityksessään hyvin erilaisissa vaiheissa. Valmiudet toimia ja 

ymmärtää omaa kehitystään vaihtelevat paljon. Eri ikävaiheissa tulevat muutok-

set näkyvät oman kehon muuttumisena, erilaisten valmiuksien lisääntymisenä. 

Kehityksellisesti 7 - 12 ikävuoden välillä tapahtuu monia asioita. Lapsi muuttuu 

pienestä ekaluokkalaisesta esimurrosikäiseksi.  

 

Lapsella on tuolloin vahva hyväksytyksi tulemisen tarve. Omaa identiteettiä ja 

maailmankuvaa luodaan ristiriitaisin tuntein. Suhde omiin vanhempiin muuttuu. 

Kouluikäinen hakee 7 - 12 ikävuoden välillä uudenlaista yhteyttä omiin vanhem-

piinsa. Lapset arvostavat heitä aikuisina. Vanhemmilta omaksutaan ja opitaan 

arvoja sekä asenteita. Tuolloin lapsi myös samaistuu ihmisiin, joista pitää. Ikä-

kauden aikana lapsella on tarve ymmärtää ja tietää asioita. Hän on halukas op-

pimaan uutta ja kokeilee erilaisia asioita.   (Jarasto & Sinervo 1998, 28-31.) 

 

Leiritoiminnassa lapsen on mahdollista kokeilla omia rajojaan turvallisesti ja 

kohdata kehitysvaiheiden eri kysymykset yhdessä toisten kanssa. Sinkkosen 

mukaan koululaisen kehitys on nopeaa 7 – 12 -ikävuoden välillä.  

Lapsi oppii valtavasti uusia taitoja ja entiset valmiudet kehittyvät nopeasti. Lap-

sella on tuolloin selkeä idea oman toiminnan tavoitteista ja merkityksestä. Moto-

rinen kehitys etenee vauhdilla (Sinkkonen 2010, 31.)  

 

Motorisen kehityksen ohella fyysinen kehittyminen nopeutuu. Nopean kasvun 

vaikutuksesta keho tuntuu vieraalta ja sen hallitseminen vaikeutuu.  Tässä vai-

heessa kasvua koululainen liikkuu usein kömpelösti ja epävarmasti.  Kouluikäi-

sen kehityksessä ikävuodet kahdeksan ja kymmenen välillä ovat eräänlainen 

välivaihe. Lapsen yksilöllisyys vahvistuu, ja hän ilmaisee mielipiteitään roh-

keammin sekä on tietoisempi omista oikeuksistaan. Lapsesta tulee kriittinen 

ajattelija.  Kriittisyys sävyttää lapsen toimintaa, myös suhteessa aikuiseen. 

Omaan ulkonäköön kiinnitetään enemmän huomiota. Toisaalta lapsi elää vielä 

fantasiamaailmassa vanhempien ja muiden auktoriteettien suojaavan ihmissuh-

depiirin sisällä (Dunderfelt 1998, 86-88.)  
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Kouluikäisen esimurrosikä alkaa nykyään yhä aikaisemmin ja ikähajonta esipu-

berteetin osalta on kasvanut. Kehitysrytmi vaihtelee paljon. Pojilla esimurrosikä 

on keskimäärin 11 – 13 –vuotiaana; tytöillä pari vuotta nuorempina. Tässä vai-

heessa kehityksen erot ovat huomattavia. Toinen voi haaveilla jo seurustelusta, 

ja toinen leikkii vielä kotileikkejä. Esimurrosiässä lapsi tarvitsee kavereitaan ja 

kokee heihin vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Omat vanhemmat ja perhe 

ovat keskeisessä asemassa tuen ja turvan antajina, vaikka pesäeroa perhee-

seen tehdäänkin. (Jarasto & Sinervo 1998, 48-52.) 

 

Esimurrosiän jälkeen alkaa varsinainen murrosikä. Se on kehityskausi, joka tuo 

mukanaan monenlaisia kysymyksiä. Muutokset lapsessa kertovat edistymisestä 

eri osa-alueilla. Siihen liittyy voimakasta fyysistä kasvua, ja muutamassa vuo-

dessa lapsi kehittyy nuoreksi mieheksi tai naiseksi. Itsenäisyys ja oma ajattelu 

jatkavat kehittymistään.   

 
Lapsen ajattelu kehittyy abstraktimpaan suuntaan.  Hän haluaa puida asioiden 

syitä ja seurauksia. Murrosikää pidetään koettelemuksena ja vaikeana ikäkau-

tena. Kouluikäisen voimakas kehitys on myönteinen tapahtuma, mutta se voi 

ajoittain tuottaa kipua.  

Lapsi käy läpi kasvukriisejä, hyvästelee lapsuutta ja katsoo tulevaisuuteen. Mo-

nesti hänen on vaikea ymmärtää itseään ja hän ajattelee, ettei kukaan muukaan 

voi häntä ymmärtää (Jarasto & Sinervo 1998, 53-58.) 

 

2.6.2. Kouluikäisen uskonnollinen ja moraalinen kehitys 

 

Fyysisen ja henkisen kehityksen rinnalle on syytä nostaa myös lapsen ja kou-

luikäisen uskonnollinen ja moraalinen kehittyminen. Ne liittyvät tiiviisti toisiinsa. 

Jarasto ja Sinervo kirjoittavat, että pienelle lapselle Jumala on aivan tavallinen 

ja arkipäiväinen asia. Jumalasta voi puhua lapselle miten pienenä hyvänsä ja se 

on jopa suositeltavaa. Lapselle Jumalan olemassaolo näkymättömänä ei ole 

ongelma.  
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Tärkeää ei ole se, että lapsi käsittää Jumalan koko olemuksen. Keskeistä on, 

että lapsi ymmärtää Jumalan pitävän huolen ihmisestä silloinkin, kun ihminen ei 

aina ymmärrä kaikkia Jumalan suunnitelmia. (Jarasto & Sinervo 1998, 111–

113.) 

 

Seurakunnan leiritoiminnasta puhuttaessa ei pidä unohtaa kristillisen kasvatuk-

sen ulottuvuutta. Toiminnan lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys, joka ohjaa 

toiminnan järjestämistä. Räsänen määritteleekin, että kristillisen kasvatuksen 

pohja on kristillisessä ihmiskäsityksessä. Kasvatustavoitteet lähtevät tuolloin 

kristinuskon arvoperustasta. Sisällön ja tavoitteiden ollessa kristilliset, tulee 

kasvatuksesta kristillistä kasvatusta. Kristillisessä kasvatuksessa didaktiikkaa ja 

pedagogiikkaa toimivat samalla tavoin kuin muussakin kasvatuksessa. Toimivia 

välineitä ja menetelmiä ovat kasvatettavaa, ihmisarvoa ja Jumalaa kunnioittavat 

lähestymistavat. Kaikkien kasvatusmenetelmien tarkoituksena on edesauttaa ja 

mahdollistaa kasvatustavoitteiden saavuttaminen. (Räsänen 2008, 287–288.) 

 

Kangasmaan, Petäjän ja Vuorelman mukaan lapsen uskonnollinen kehitys on 

osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Uskonnollinen kehitys tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa ympäristön kanssa. Lapsen kokemus kaikkivaltiaasta, rakasta-

vasta Jumalasta tukee lapsen perusluottamusta elämään. Uskontokas-

vatuksella on vaikutusta lapsen minäkuvan, ihmiskuvan sekä jumalakuvan muo-

toutumisessa ja kehittymisessä. Kun lapsi on pienestä asti uskonnollisten asioi-

den äärellä, hänelle rakentuu pohja myöhemmälle uskonnolliselle kehitykselle. 

(Kangasmaa, Petäjä & Vuorelma 2008, 43.) Uskonnollisen kehityksen rinnalla 

voi tarkastella moraalia ja lapsen moraalista kehitystä.  

 

Moraali-sana viittaa oikeaan ja väärään, hyvän ja pahan erottelemiseen toimin-

nan yhteydessä. Moraaliin vaikuttaa kolme asiaa: arvot, tunteet ja käyttäytymi-

nen (Vilén, Vinhunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurhinen 2006, 158.) 

Hermanssonin mukaan lapsi tarvitsee jo pienenä tietoa käyttäytymistavoista ja  

–normeista. Häntä tulee kasvattaa kunnioittamaan toisen ihmisen fyysistä kos-

kemattomuutta, persoonaa ja mielipiteitä.  
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Hänen tulee ymmärtää, ettei toisen omaa saa turmella tai ottaa. Moraalin kehi-

tykseen vaikuttaa tietoisuus siitä, mikä on sopivaa ja sopimatonta, luvallista ja 

kiellettyä, laitonta ja laillista. Arvojen sisäistäminen kuuluu osana moraalin kehi-

tykseen (Hermanson 2007, 92.) 

 

Moraalin kehitys on sosiaalista kehitystä, jolle hyvät ihmissuhteet ja vuorovaiku-

tus rakentuvat. Lapsi peilaa omia ratkaisuja toisiin ja hän ottaa mallia läheisiltä 

ihmisiltään. Moraalin kehittymisen kannalta lapsi tarvitsee tunteen ja tietoisuu-

den omasta arvokkuudestaan. On tärkeää, että aikuinen osoittaa välittävänsä ja 

luottavansa lapseen (Luukkonen 1997, 40.) 

 

Pulkkinen puolestaan tuo esille, että hyvätapaisuus antaa eväitä elämää varten. 

Sosiaaliseen vastuullisuuteen kasvamista voi havaita jo toisesta ikävuodesta 

lähtien. Tämä ilmenee muun muassa tunnollisuutena ja myönteisenä sosiaali-

sena käyttäytymisenä. Lapsen toimintaa ohjaa syyllisyyden tunteet väärin te-

kemisen johdosta. Hyvätapaisuus on yhteydessä niihin kasvatuskäytäntöihin, 

joissa lapsen toimintaan yhdistetään kohtuullisia odotuksia ja häntä opetetaan 

myönteisen palautteen korostamisen kautta (Pulkkinen 2008, 308.) 

 

2.7. Minäkuvan rakentuminen 

 

Seurakunnallisessa viitekehyksessä toiminta lähtee kristillisestä ihmiskäsityk-

sestä. Jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas. Toimintaan osallistuvan 

kannalta tämä luo pohjan toimintaan osallistumiselle. Erilaisessa kehitysvai-

heessa olevat kouluikäiset lapset rakentavat omaa käsitystään itsestään.  Minä-

kuvan kannalta liikutaan keskeisellä vyöhykkeellä. Jaraston ja Sivervon mukaan 

oma itsetunto ja käsitys itsestä muuttuvat paljon kouluiän aikana.  Koulun aloit-

tamisen ja murrosiän välillä tapahtuu suuria psyykkisiä muutoksia. Lapsuudesta 

nuoruusvaiheeseen siirtymistä määrittävät selkeästi biologinen kasvu ja kehitys 

(Jarasto & Sinervo 1998, 21.) 
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Kouluikäisten parissa tehtävässä työssä kohdataan lapsen itsetuntoon liittyviä 

kysymyksiä. Epävarmuus omista tiedoista ja taidoista, pelko epäonnistumisesta 

ja sitä kautta kiusatuksi tulemisesta leimaavat monen lapsen arkea.  

Ihmeen mukaan itsetunnon kehitys alkaa noin viiden vuoden iässä ja se raken-

tuu aina 12 ikävuoteen saakka. Tuona ajanjaksona hänen havainto- ja arviointi-

kykynsä kehittyy voimakkaasti. Lapsi pystyy paremmin arvioimaan itseään, jol-

loin hänen suhteensa itseensä on realistisempi. Lapsi rakentaa identiteettiään 

vertailemalla itseään toisiin ja testaamalla omaa pätevyyttään (Ihme 2009, 68.) 

 

Kouluikä on tärkeää aikaa minäkuvan rakentumisessa. Leirityön ja toiminnan 

ymmärryksen kannalta on tärkeää avata minäkuvan rakentumisen vaiheet. Lap-

sen minäkuva muuttuu ja rakentuu vuorovaikutuksessa ympäröivien ihmisten 

kanssa. Minäkuvan rakentuminen etenee vaiheittaisena prosessina ja minäkuva 

muuttuu eri ikävaiheissa.   

 

Aho määrittelee 7 – 13 -vuotiaiden minäkuvan muutosta seuraavasti: 

1. Koulutulokas, 7-vuotias arvioi omia fyysisiä ominaisuuksiaan 

melko tarkasti, mutta psyykkisten ominaisuuksien arviointi on 

vielä vaikeaa. Lapsen käsitys itsestään on positiivinen ja hän 

rakentaa minäkuvaansa kuulemastaan ja näkemästään.  

2. Toisen kouluvuoden aikana oma persoona on hyvin tärkeä ja 

lapsi kiinnostuu toisista ihmisistä. 8-vuotias tarvitsee toisten 

hyväksymistä. 

3. Kolmasluokkalainen pystyy jo tarkkaan itsearviointiin. Hän 

asettaa itselleen korkeita tavoitteita, kaipaa hyväksymistä ja on 

herkkä kritiikille. Itsetunto pysyy melko vakaana.  

4. Noin 10-vuotiaana lapsi analysoi tarkasti omia ja toisten tuntei-

ta ja käyttäytymistä. Ihanneminäkuva erottuu reaaliminäkuvas-

ta. Neljäsluokkalainen suhtautuu itseensä realistisesti. Ystä-

vyyssuhteilla on keskeinen merkitys, ja vanhempien merkitys 

minäkäsityksen muodostumiseen vähenee.  
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5. 11-vuotias lapsi on usein emotionaalisesti rauhaton. Hän alkaa 

etsiä omaa identiteettiään. Aallonpohja minäkuvan laskussa on 

pojilla viidennen luokan keväällä ja tytöillä itsetunnon lasku jat-

kuu vielä jonkin aikaa. 

6. 12 – 13 -vuotias on tasapainoisempi kuin 11-vuotias. 12-

vuotias havaitsee puutteensa, tarkistaa minäkuvansa toverei-

den avulla ja ennakoi toimintansa seuraukset. (Aho 1997, 26-

32) 

 

Nuoruus on maailmankuvan tietoisen rakentamisen aikaa. Kasvatus on elämän 

salaisuuden pohdintaa yhdessä nuoren kanssa. Se on rinnalla kulkemista siinä 

prosessissa, jossa hän jäsentää maailmaa ja muodostaa käsitystä elämästä, 

ihmisestä, sukupuolisuudesta, uskonnosta ja yhteiskunnassa vallitsevista ar-

voista. Kasvatus on nuoren tukemista nuoruusikävaiheisiin kuuluvissa yksilö-

psykologisissa kehitystehtävissä. Nuorta autetaan hänen minuuttansa rakenta-

vassa persoonallisessa kasvussa (Hämäläinen 2007, 176-177.) 

 

2.8.  Osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen  

 

Ihmisen mahdollisuus kokea elämänsä mielekkääksi edellyttää useimmiten ko-

kemusta vaikuttamisen mahdollisuudesta tai osallisuudesta. Ihmisen perustar-

peisiin liittyy tarve kuulua johonkin ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää sellaista tilannetta, jossa ihmisellä 

on mahdollisuus tehdä valintoja omassa elämässään.  Koulutus-, kasvatus- ja 

kulttuuripalveluilla on mahdollista vaikuttaa siihen, että tuo valintojen mahdolli-

suus toteutuu. Ihminen voi sitoutua erilaiseen toimintaan ja itselle tärkeisiin asi-

oihin (Kolkka, Mantela, Holopainen, Louhela, Packalén & Kaisvuo 2009, 17.) 

 

Leiritoiminnassa tärkeän merkityksen saa vahva vuorovaikutus ohjaajan ja leiri-

läisen välillä. Oppiessaan tuntemaan leiriläisiä työntekijän on mahdollista hah-

mottaa osallistujan vahvuuksia ja kehittymisen paikkoja.  
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Niemisen mukaan sekä leirityön että nuorisotyön kasvatustavoitteet voivat olla 

luonteeltaan yleisiä, kuten esimerkiksi luottamuksellisen aikuissuhteen syntymi-

nen, nuorten luovuuden vapauttaminen tai yhteiskunnallisen osallistumisen li-

sääminen. Toisaalta tavoite voi olla myös konkreettinen ja taitopainotteinen. 

Nuorisotyö voidaan Niemisen mukaan määritellä nuorten tarpeisiin ja vapaaeh-

toiseen osallistumiseen perustuvaksi ohjatuksi ja yhteisölliseksi toiminnaksi, 

jonka tehtävänä on sekä auttaa nuoria liittymään yhteiskuntaan että tarjota heil-

le oppimismahdollisuuksia persoonallisuuden, yhteiskunnan ja kulttuurin kehit-

tämiseksi (Nieminen 2007, 29.)  

 

Robert Adams määrittelee, että voimaantumisen avulla yksilöiden, ryhmien ja 

yhteisöjen on mahdollista vaikuttaa elinolosuhteisiinsa ja muuttaa niitä, saavut-

taa haluamiaan asioita, kohentaa elämänsä laatua ja auttaa myös toisia näissä 

pyrkimyksissä. Tämä määritelmä kattaa monia tasoja; yksilön, ryhmän ja yhtei-

sön (Ihme 2009, 317.) 

 

Nuoria on tuettava toimimaan itsensä hyväksi. Osallisuus on mahdollisuutta 

toimia. Toisaalta osallisuus ei ole vain yksilön asia. Osallisuuden ehdot eivät 

täyty pelkässä subjektiivisessa kokemuksessa. Osallisuuteen kuuluu myös kyky 

vaikuttaa lähiympäristöön. Yksilön kokemuksen ja yhteisön välinen vuorovaiku-

tus on keskeistä osallisuudessa. Yhteisön näkökulmasta osallisuuden edellytys 

on, että yksilö tunnustetaan täysivaltaiseksi jäseneksi. Kasvatuksessa tarvitaan 

rohkaisua, yhdessä toimimista, innostamista ja puhumista äänillä, joiden avulla 

väsyneet silmät voivat intoutua näkemään (Kiilakoski 2007, 73-74.) 

 

Leireillä lapsi ja nuori voivat oppia toimimaan itsensä hyväksi, ymmärtää oman 

arvonsa ja toisten ihmisten arvon. Osallisuuden lisäksi leireillä on mahdollista 

huomata omia voimavarojaan. Lapsi ja nuori voi kokea voimaantumista. Tällä 

tarkoitetaan prosessia, jolla on myönteinen vaikutus häneen. Punnonen määrit-

tää voimaantumisen prosessiksi, joka tuottaa elämään merkitystä, sisältöä ja 

laatua. Työskentelyssä käytetään ja kehitetään nuorten myönteisiä voimavaroja 

etsiviä ja tukevia toimintamalleja (Punnonen 2007, 523.) 
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Leirit ovat toimintaympäristönä paikkoja, joissa on mahdollista kannustaa osal-

listujaa vaikuttamaan omiin asioihinsa. Ihmeen mukaan voimaantumisessa etsi-

tään tapaa määritellä itseä, omaa tilannetta ja suhdetta ympäristöön.  

Ihmistä suunnataan löytämään itsestään tarvittavaa muutosvoimaa (Ihme 2009, 

330-331.) Omien mahdollisuuksien löytäminen on itsetuntoa rakentavaa.  

 

Työntekijä voi olla ohjaamassa leiriläisen omaa kasvua. Peltokorven mukaan 

työntekijä voi olla peili, jonka kautta osallistuja tarkastelee omaa todellisuuttaan. 

Aikuisen tehtävänä on auttaa häntä löytämään ”singonneesta kipinästä leimah-

tavan liekkinsä, joka siitä lähtien ravitsee itse itseään”. Ryhmän jäsenet ovat 

osallisia toisistaan, koska he keskustelevat toistensa kanssa. Jäsenten välillä 

tulee olla luottamus, jotta vuorovaikutus olisi toimivaa. Ennen kuin ihminen voi 

olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, luottamuksen on täytynyt syntyä. Sitou-

tuminen kulkee käsi kädessä luottamuksen kanssa. Sitoutuessaan yksilö antaa 

jotakin ja näin ollen luottaa toisiin (Peltokorpi 2008, 22-23.) 

 
Osallistujan on tärkeää saada onnistumisen kokemuksia opetus- tms. tilanteissa 

sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Epäonnistumisen kokemuksetkin ovat tär-

keitä kehitykselle. Pyrkimyksenä on myös edistää osallistujan voimaantumisen 

tunnetta. Osanottajalle tarjoutuu mahdollisuus työskennellä kykyjensä ylärajoil-

la. Tähän häntä pyritään kannustamaan. Ihme kirjoittaa, että sisäinen voiman-

tunne on omia voimavaroja ja vastuullista luovuutta vapauttavaa tunnetta, joka 

saa ihmisen yrittämään parhaansa (Ihme 2009, 152.) 

 

2.9. Lapsen elämänhallinnan rakentuminen ja sen tukeminen  

 

Monien harrastusten, toimintojen ja tietojen viidakossa lapsi ja nuori voi kokea 

oman elämänsä vain luisuvan eteenpäin. Omien toiveiden ja haaveiden pohdin-

ta, tämänhetkisten arvojen sekä harrastusten puntarointi ja oman jaksamisen 

huomioiminen ovat nykypäivänä lapselle ja nuorelle iso haaste. Miten selvitä ja 

hallita omaa elämäänsä? Tätä kysymystä on syytä tarkastella myös leirityön 

näkökulmasta. Onko leiritoiminnasta löydettävissä jotain välineitä elämänhallin-

taan?  
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Psykologiassa elämänhallinnalla tarkoitetaan sitä, että ihminen pyrkii muutta-

maan niitä ulkoisia tai sisäisiä olosuhteita, jotka hän arvioi itselleen liian rasitta-

viksi tai voimavaransa ylittäviksi. Ihminen pyrkii siis sopeutumaan tai tarkaste-

lemaan asioita uudella tavalla. Normaalitilanteessa ihminen hallitsee ja kontrol-

loi tietoisesti omaa elämäänsä ja on selvillä vahvoista sekä heikoista puolistaan 

(Keltikangas-Järvinen 2000, 15-32.) 

 

Elämänhallinnan peruspalikoita rakennetaan lapsuudesta saakka. Toistuvat 

rutiinit, kuten ruokailut, riittävästä unenmäärästä huolehtiminen, liikunta jne. 

ovat osa elämänhallintaa. Olennaista on opettaa lapselle hyvän elämän liiken-

nesäännöt. Toisin sanoen vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapset tottuvat 

perheissään elämään ainakin kohtuullisessa määrin normaalia elämää (Tahko-

kallio 2003, 85.) 

 

Elämänhallinta on itsensä tuntemista ja tunteiden tunnistamista. On tärkeää 

oppia tunne-elämän taitoja, sillä tunteiden hallinnan oppiminen heijastuu koko 

elämänkulkuun. Ihmissuhdetaidot on saatava juurrutettua lasten elämäntapoi-

hin, koska ne ovat korvaamattomia lapsen tulevaa elämää ajatellen. Tulevai-

suudessa ongelmat ilmentyvät monimutkaisempina ja niiden ratkaiseminen 

edellyttää suvaitsevuutta, neuvottelutaitoa, joustavuutta, luovuutta ja yhteistyö-

kykyä (Kilpimaa 2008, 80.)  Edellä mainittuihin asioihin on mahdollista kiinnittää 

huomiota myös leiritoiminnassa. Erilaisten työskentelyjen kautta lapsi ja nuori 

voivat harjoittaa ihmissuhdetaitojaan. Leirillä on tilaisuus jakaa omia kokemuk-

siaan erilaisista asioista.  

 

Yksilön olemassaololle on keskeistä tarve ymmärtää ja hallita ulkoisia ilmiöitä. 

Tämä ilmenee todellisuuden tutkimisena, itse ilmiöihin kohdistuvana uteliaisuu-

tena ja yrityksenä hallita sekä todellisuuden tuttuja että uusia ilmiöitä. Yksilöllä 

on tarve kiinnittyä toiseen merkitykselliseen ihmiseen ja myöhemmin liittyä sosi-

aaliseen yhteisöön. Sosiaalisten suhteiden kautta tullaan osalliseksi kulttuuriin 

varastoituneesta tiedosta ja toimintatavoista.  
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Selviytymisen onnistumiseksi on olennaista, että jo pieni lapsi tulkitsee aikuisen 

aikomuksia, tarkoituksia, tunteita ja ajatuksia mukauttaen omaa toimintaansa. 

Ihmiselle on ominaista kyky ymmärtää toiset ihmiset tahtoviksi ja ajatteleviksi 

yksilöiksi. Olemassaolon turvaaminen on yksi yksilön keskeisistä pyrkimyksistä, 

tämä ilmenee vaaran tunnistamis- ja hallintatoiminnoissa. Kyse on välttämises-

tä, vetäytymisestä ja suojautumisesta. Tämä pyrkimys merkitsee sitä, että yksilö 

oppii tunnistamaan itseensä kohdistuvan vaaran (Lehtinen ym. 2007, 206.)  

 

Lapselta ja nuorelta vaaditaan median lukutaitoa ja taitoa rajata saatavissa ole-

vaa tietoa. Informaatiotulva on valtava. Tietoyhteiskunnassa elämiseen vaadit-

tavat tiedot ja taidot sekä yhteiskunnan nopeat muutokset asettavat paineita 

pärjäämiselle ja selviytymiselle. Tieto pirstaloituu ja pinnallistuu. Tiedon muuttu-

nut luonne vaatii yksilöltä nopeampaa reagointia. Tiedon omaksumisella on 

suuri merkitys nuoren kannalta. Tieto on käyttökelpoinen apuväline oman tilan-

teen selvittämisessä.  

 
Tietoyhteiskunnassa erilaiset tietopalvelut ovat edistämässä nuoren elämänhal-

lintaa. Jokaisen nuoren saatavilla pitää olla mahdollisimman laaja valikoima kat-

tavaa, luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa kaikista häntä askarruttavista kysy-

myksistä ja tarpeista. Nuorten itsenäistymisen ja vastuullisuuden tukeminen 

sekä omatoimiseen selviytymiseen ohjaaminen on keskeinen tehtävä. Löytyvän 

tiedon ja neuvonnan avulla voidaan nuoria auttaa toteuttamaan heidän henkilö-

kohtaisia pyrkimyksiään työ- ja henkilökohtaisessa elämässä (Fedotoff 2007, 

410-417.) 

 

2.10. Oppiminen, ilmapiiri ja vuorovaikutus 

 

Leiritoiminnassa ollaan vahvasti vuorovaikutteisessa ympäristössä, jossa tapah-

tuu monenlaista oppimista. Oppimisen ja vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää 

ohjata osallistujaa erilaisissa oppimistilanteissa. Näitä tilanteita ovat askartelu-, 

leikki- ja muut tuokiot, joissa osallistuja opettelee toimimaan leiritilanteissa. Op-

pimista tapahtuu monella eri tasolla.  
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Ohjaajan tehtävä on innostaa ja kannustaa osallistujaa toimimaan leirillä ja sitä 

kautta oppimaan uutta ja vahvistamaan omia taitojaan. 

 

Oppimisen kautta osallistuja voi löytää itsestään jotain uutta ja saada välineitä 

toimia ryhmässä.  Ryhmää ohjaava aikuinen on lapselle peili, jonka kautta lapsi 

muodostaa käsitystä itsestään. Määttä ja Uusitalo kirjoittavat, että suotuisa ai-

kuisen ja lapsen välinen suhde puolestaan pehmittää maaperää lapsen voi-

maannuttamiseen ja henkiseen hyvinvointiin (Määttä & Uusitalo 2008, 115-117.) 

 
Leiritoiminnan keskeinen elementti on ilmapiiri. Hyvä ilmapiiri antaa tilaa erilai-

suudelle ja oppimiselle. Jokaisella on oma paikkansa ryhmässä. Siinä on yksi 

leiritoiminnan iso mahdollisuus. Perustana oleva kristillinen ihmiskäsitys on oh-

jaavana seurakunnan toiminnassa. Ilmapiiri, jossa on tilaa erilaisuudelle, mah-

dollistaa oppimisen.  

 
Luottamuksen rakentaminen on ensisijaisen tärkeässä asemassa. Kaiken pe-

rustana on ryhmän jäsenten tutustuminen toisiinsa. Ryhmä rakentuu ja muuttuu 

koko elinkaarensa ajan. Ryhmistä on yleensä tunnistettavissa tietyt kehitysvai-

heet. Vaiheet voivat kulkea limittäin toistensa kanssa. Kun ryhmä on muodostu-

nut, se on aluksi hämmentynyt ja arka. Ryhmäläiset kaipaavat sääntöjä ja ohjei-

ta. Ohjaajan rooli korostuu tässä vaiheessa. Ryhmä lämpenee pikkuhiljaa ja sen 

jäsenet alkavat ottaa kontaktia toinen toisiinsa. Myös tutustumistehtävät ovat 

alkuvaiheessa tärkeitä. Kun ryhmän jäsenet ovat tutustuneet toisiinsa, seuraa 

useimmiten kriisivaihe, jossa ohjaajan auktoriteettia voidaan kyseenalaistaa. 

Säännöistä on pidettävä kiinni. Kuohunnan kautta ryhmäläiset sitoutuvat yhtei-

seen työskentelyyn ja pelisääntöihin.  Säännöistä sovitaan uudestaan. Tämän 

kautta päästään työskentelyvaiheeseen. Tavoitteena on tukea osallistujaa ja 

edistää hänen oppimistaan ryhmässä. On tärkeää antaa palautetta sekä yksi-

löille että ryhmälle. Ryhmän prosessin päätös on kurssin tms. asian loppumi-

nen. (Repo-Kaarento 2007, 60-75.)  

 

Leiritoiminnassa jokainen leiri on ryhmäprosessi. Samojen lasten osallistuessa 

eri leireille, ryhmäprosessi voi jatkua seuraavillakin leireillä. Toimivien käytäntö-

jen kautta edellisistä ryhmäprosesseista voi saada pohjaa seuraavallekin leirille. 
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Oppiminen on moniulotteista, toimitaanhan erittäin kokonaisvaltaisella ja inten-

siivisellä tavalla eläen. 

 

Oppiminen on tiedollista ja taidollista sekä emotionaalista. Uuden oppiminen 

kiehtoo. Toisaalta se voi olla myös ahdistavaa ja pelottavaa. Suotuisa ympäristö 

oppimiselle on sellainen, jossa on tilaa erilaisuudelle ja erilaisille tunteille. Par-

haimmillaan oppiminen aktivoi myönteisiä tunteita, kuten innostumista, ylpeyttä, 

hyväksymistä ja arvostusta. Lähes kaikkeen oppimiseen liittyy myös epämiellyt-

täviä tunteita. Oppimistilanne voi aiheuttaa huolestuneisuutta, kauhua, ahdistus-

ta ja jopa pelkoa.  Oppiakseen uutta on joskus päästävä irti vanhoista koke-

muksista, käsityksistä ja toimintatavoista. Oppimistilanteissa tulisi luoda mah-

dollisimman kannustava ilmapiiri, sillä myönteiset tunteet lisäävät käytettävissä 

olevaa energiaa. Oppimisen aiheuttama muutos ajattelussa, asenteissa tai toi-

mintatavoissa voi olla työläs. (Repo-Kaarento 2007, 52-54.)  

 

Oppimiselle suotuisia olosuhteita on tärkeää pyrkiä tietoisesti edistämään. 

Myönteisen ilmapiirin luominen sekä tunne ja kokemus rauhasta luo otollista 

ilmapiiriä oppimiselle. Annettujen tehtävien on oltava oikeantasoisia, sillä liian 

helppo tehtävä ikävystyttää ja liian vaikea puolestaan ahdistaa osallistujaa. Oi-

keantasoinen tehtävä lisää osallistujan luottamusta omiin taitoihinsa ja kykyyn 

oppia. Osallistujaa tulee ohjata työskentelyn aikana, erityisesti hänelle hankalis-

sa tilanteissa, jotta hän oppii sietämään pettymyksiä. Näin on mahdollista löytää 

keinoja selvitä eteenpäin (Ihme 2009, 151.)  

 

Leirin työntekijöiden haasteena on pyrkiä kannustamaan leiriläisiä eteenpäin, 

opettaa heille kärsivällisyyttä ja pettymysten sietämistä sekä puuttua kiusaamis-

tilanteisiin napakalla kädellä. 

 

2.11. Roolin määrittely ja roolin käsite 

 

Roolin käsitettä käytetään monessa merkityksessä. Arkikielessä sillä tarkoite-

taan asiayhteydestä riippuen mm. käyttäytymistä tai tehtävään liittyvää asemaa. 

Rooleista puhuttaessa niihin liitetään tiettyjä, yleisesti hyväksyttyjä asioita.  
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Roolit ovat tietyssä tilanteessa olevien henkilöiden käyttäytymiskaavoja.  Ne 

voivat olla myös tiettyyn henkilöjoukkoon liittyviä (esim. lääkärit). Roolit ovat 

usein tiedostettavissa, sillä henkilöillä on erilaisia rooliodotuksia.  

 

Rooli on vuorovaikutuskäsite. Luonteeltaan se on sosiaalinen. Roolin käsitettä 

on mahdollista tarkastella sekä sosiaalipsykologisen että Morenon roolikäsityk-

sen avulla. Edellä mainituista ensimmäinen pohjautuu enemmän vuorovaiku-

tukseen ja jälkimmäinen käsittelee roolia myös yksilön kannalta. (Niemistö 

2002, 84.)  

 

Biologiset ja sosiaaliset tosiasiat määrittelevät roolien muodostumista. Syn-

nymme tyttönä tai poikana. Sosiaalinen prosessi luo sekä säilyttää rooleja kan-

sallisuuden, yhteiskuntaluokan, taloudellisen aseman, uskonnon ynnä muun 

sellaisen kautta. Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa korostuvat ensin sosiaaliset 

roolit (Niemistö 2002, 88.)  

 

Morenon rooliteoria hahmottaa ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita (Helmi-

nen & Iso-Heiniemi 1999, 12). Hänen määritelmänsä roolista ei paljoakaan 

poikkea sosiaalipsykologisesta määritelmästä. Morenon määritelmässä näkö-

kulma kohdistuu enemmän yksilöön. Rooli on yksilön omaksuma toimintamuoto 

tietyllä hetkellä tietyssä tilanteessa, johon liittyy muita ihmisiä tai objekteja. Näin 

yksilö omaksuu toimintatapoja tilanteessa, jossa muut sattuvat olemaan läsnä. 

Williams jakaa morenolaisen rooliteorian mukaan roolin osatekijöihin, jotka ovat 

tilanne, uskomukset, käyttäytyminen, tunne ja seuraukset. Nämä osatekijät voi-

daan jakaa yksilön sisäiseen ja vuorovaikutustasoon. Uskomukset ja tunne viit-

taavat yksilön sisäiseen tasoon. Yksilön vuorovaikutustason muodostavat tilan-

ne, käyttäytyminen ja seuraukset. Morenon mukaan roolilla on kaksi puolta; yh-

teisöllinen ja yksityinen. Yhteisöllinen puoli mukailee sosiaalipsykologian kä-

sitystä rooliodotuksista. Yksityisellä puolella Moreno halusi korostaa sitä, että 

jokaisella roolilla on yksilölle myös henkilökohtainen merkitys. Yksilöllisyys tuo 

rooliin vivahteita henkilön persoonallisuudesta. (Niemistö 2002, 88-89.) 
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Roolit säilyvät yleensä hyvin, koska ne on rakennettu sosiaalisiin systeemeihin. 

Esimerkiksi organisaatioissa eri henkilöille on viralliset asemat. Sosiaaliset sys-

teemit tuottavat erilaisia rooleja. (Niemistö 1998, 84-86.) Leiri voidaan selkeästi 

ymmärtää sosiaalisena systeeminä, jossa osallistujille määrittyy selkeä rooli. 

(leiriläinen, isonen, ohjaaja, jne.)   

 

Usein rooleista puhuttaessa sanaan voidaan liittää ”epäaidon” sivumerkitys. 

Ajatellaan, että ihmiset esittävät ulkoa opeteltuja rooleja, koska he eivät jostain 

syystä halua näyttäytyä omana itsenään. Toisaalta ihminen omaksuu tai saa 

uudenlaisia rooleja läpi koko elämän. Siitä huolimatta, että roolit vaihtuvat tai 

muuttuvat, ne muodostuvat osaksi persoonallisuutta (Sulkunen 1998, 108.)  

 

Kun opinnäytetyössä puhutaan roolista, siihen ei liity epäaitouden merkitystä.  

Roolilla tarkoitetaan yksilön tehtävää ryhmässä. Leireillä toimitaan ryhmässä. 

Ryhmässä yksilö voi olla monenlaisessa roolissa. Rooli on yksilölle väline, jonka 

avulla yksilö, subjekti toimii toisten yksilöiden kanssa (Niemistö 1998, 95).  

 
Toisaalta on tärkeää tiedostaa, että rooli käsitteenä toimii yhteisön eikä yksilön 

tasolla. Lisäksi se ilmentyy sosiaalisissa tilanteissa tai tapahtumissa eikä kon-

tekstistaan irrotetussa käyttäytymisessä (Burr 2004, 85.) 

 

Opinnäytetyön kannalta merkityksellistä on pohtia eri rooleja sekä yhteisön että 

yksilön näkökulmasta. Eri rooleihin sisältyy erilaisia odotuksia ja ne ilmentyvät 

eri toimintoina leirin arjessa. Roolin käsitettä on tarkasteltava jokaisen osallistu-

jan tehtävästä syntyvän roolin kautta.  
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

3.1. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa Järvenpään seurakunnan kouluikäisten 

leiritoiminnan malli ja kehittää siihen liittyviä prosesseja. Tarkoituksena on mal-

lintaa leirimalliin liittyvät prosessit. Mallintamisen lisäksi leirimallin yhtä proses-

sia tutkitaan tarkemmin. Leirimallin eri prosesseja ei ole mahdollista havainnoi-

da yhtäaikaisesti, jonka vuoksi havainnoinnin näkökulma on rajattava koske-

maan pienempää osa-aluetta. Tarkastelunäkökulmaksi on valittu leirille osallis-

tuvan roolin muuttuminen ensimmäistä kertaa leirillä olevasta leiriläisestä apu-

ohjaajaksi. Tämä muutos tapahtuu pitkällä aikavälillä. Usein ensimmäistä kertaa 

leirillä oleva on 7-vuotias ja apuohjaajana toimitaan 17 – 18 -vuotiaana.  

 

Mallintamisen lisäksi määriteltiin seuraavat tutkimuskysymykset, joiden kautta 

osaprosessia tutkitaan. 

 

1. Mikä on osallistujan muuttuvan roolin (osallistujasta toteuttajaksi) 

merkitys leirille osallistumiseen?  

2. Miten roolin muuttuminen näkyy osallistujan toiminnassa leirillä? 

 

Tutkimuksessa saatujen tulosten avulla tullaan pohtimaan työntekijän roolia lei-

rimallissa, työn kehittämistä. Leirimallia tarkastellaan sekä leiriläisen että työn-

tekijän näkökulmista.  

 

3.2. Mallintaminen 

 

Leirityö on työntekijän näkökulmasta moniulotteinen työprosessi. Leirin suunnit-

teluun, organisointiin ja käytännön toteutukseen liittyy monenlaisia kysymyksiä. 

Työntekijän on löydettävä juuri omanlainen lähestymistapansa asioiden hoita-

miseen, koska jokaisella työntekijällä on persoonallinen tapansa työskennellä.  
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Oman työtapansa hahmottamisen avuksi voi käyttää leirityön toteuttamiseksi 

olemassa olevia malleja. Harmillisen usein kokemuksen kautta muovautunut 

tietotaito jää vain yksittäisen työntekijän tietoon. Sen tähden monet leirityöhön 

liittyvät käytännöt olisi hyvä saada kirjalliseen muotoon, jotta tämä kokemustieto 

olisi jaettavissa eteenpäin. 

 

Mallinnuksen tarkoituksena on tehdä työ näkyväksi. Toimivia työskentelymalleja 

piirretään ”rautalankamalleiksi”. Olennainen idea mallinnusprosessissa on koota 

ja tiivistää tietoa havainnolliseen muotoon. Mallinnus antaa työntekijälle välinei-

tä hallita ja arvioida omaa työtään, (Aikio-Mustonen 2007, 34-57.) Mallintaminen 

on tiedon siirtämistä kirjalliseen muotoon.  

 

Kehittämistoiminnassa ollaan tekemisissä vahvasti hiljaisen tiedon kanssa. 

Ammattilaisella on käsitys, että jokin toiminta on hyvä ja tuottaa tulosta. Hiljaista 

tietoa voidaan jalostaa eteenpäin, kun hiljainen tieto ja käsitteellinen tieto ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tiedon käsittelyn rationaalinen järjestelmä oh-

jaa hiljaisen tiedon analyysiä (Toikko & Rantanen 2009, 40-41.) 

 

Toimintaympäristöt haastavat tietämistä ja toimintaa. Ammatillinen kasvu ja ke-

hittyminen ovat jatkuvia prosesseja. Työprosessien mallintamisen perustana on 

inhimillisen toiminnan peruskuvaus. Toiminnalla on tavoite, joka saavutetaan 

vaikuttamalla toiminnan kohteeseen erilaisin välinein. Lähestymistavoissa pai-

notetaan erityisesti niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka ovat kullekin työproses-

sille keskeisiä (Leppänen 2000, 51.) 

 

Paikallisten työkäytäntöjen merkitys tulee näkyväksi työprosessien kirjaamisen 

kautta. Omien sekä jaettujen kokemusten kautta syntyneet että työn käytännön 

arkeen pohjautuvat toimintatavat ja -menetelmät ovat usein hyviä.  Arjen koke-

muksesta nousevat toimintatavat paljastavat käytännön työn merkityksellisyy-

den ja laaja-alaisuuden (Kostamo-Pääkkö  2004, 1-3.) Leirityön erilaiset pro-

sessit tulevat näkyväksi mallintamisen kautta ja niiden avulla on nähtävissä pro-

sessien moniulotteisuus. 
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Mallintamisesta puhuttaessa tarkoitetaan maailman tai ihmisen toiminnan jäsen-

tämistä jonkin käsitejärjestelmän mukaisesti. Työn tai työprosessin mallintami-

nen on työn kuvaamisen tapa. Mallintamisen avulla kuvataan mm. työmenetel-

mien ja ihmisten toimintaa. Työprosessien mallit ovat toiminnan sanallisia kuva-

uksia. Mallintamisen kautta pyritään kuvaamaan jonkin järjestelmän olennaisia 

piirteitä pelkistetysti (Leppänen 2000, 8-11.) 

 

Leirityön keskeisten ulottuvuuksien ja oman työn kriittinen tarkastelu tukevat 

laadukasta leiritoiminnan järjestämistä. Leirityön ja oman työskentelytavan 

olennaisten piirteiden määrittäminen on leirimallin jäsentämisen kannalta merki-

tyksellistä. Toiminnan liittäminen teoreettiseen viitekehykseen tuo merkittävän 

arviointipohjan tehdylle työlle. Rantalaihon mukaan mallintaessaan työtä työnte-

kijä toimii reflektiivisenä ammattilaisena. Työ saa näkyvän hahmon, kun se mal-

linnetaan tietokoneelle. Erilaiset prosessit jäsentyvät ja kriittiset tapahtumat 

hahmottuvat (Rantalaiho 2004, 31-32.) 

 

Olennaisten piirteiden ja sanallisten kuvausten kautta työprosessia tarkastellaan 

käytännön ja teorian yhteyksistä. Tällaisen arvioinnin kautta on mahdollista löy-

tää kanavia oman työn kehittämiseen sekä työn tutkimiseen. Prosessissa arvi-

ointi on jatkuvaa ja edellyttää työntekijältä tutkivaa työotetta. Työprosessin mal-

lintaminen auttaa hahmottamaan työn kriittisiä pisteitä, joihin on erityisesti kiinni-

tettävä huomiota (Lahtela 2004, 72-73.)  

 

3.3. Tutkimusmenetelmä ja tutkijan rooli 

 

Mallintaminen on työn tutkimusta.  Mallintamisen lisäksi opinnäytetyössä tutki-

taan leirimallin yhtä osaprosessia. Sen tutkimisen menetelmälliseksi viitekehyk-

seksi valittiin etnografinen tutkimusote. Leirien osallistujia ja tilanteita leirillä tar-

kasteltiin osallistuvan havainnoinnin kautta. Materiaalia kerättiin havainnoimalla 

leiriläisten toimintaa. Tätä havainnointia tehtiin kolmella eri leirillä syksyn 2009 

ja kevään 2010 aikana.  Kaksi leireistä oli viikonloppuleirejä, perjantaista sun-

nuntaihin. Kolmas leiri oli hiihtolomaleiri, perjantaista tiistaihin. 
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Osallistuvan havainnoinnin käyttö oli luontevaa leiriolosuhteissa.  Tutkija teki 

havaintoja tutkittavasta ryhmästä ja osallistui ihmisenä sekä tutkijana tutkittavan 

yhteisön elämään. Leirimallin osa-alueiden tutkimiseen oli luontevaa käyttää 

paikan päällä tapahtuvaa havainnointia. Tutkimuksen avulla kartoitettiin hiljaista 

tietoa, joka leirimallista on olemassa. Vilkka toteaa, että aineiston keruun väli-

neenä osallistuva havainnointi oli hyvä, kun tutkitaan toimintakulttuuria. Hiljai-

nen tieto on hänen mukaansa tietoa, joka on hankittu aistimalla, tekemällä ja 

harjaannuttamalla käytännöllistä tietoa ja taitoa (Vilkka 2005, 120.)  

 

Tutkijan näkökulman yhdistäminen työntekijän rooliin toi mukanaan tiettyjä 

haasteita, mutta se auttoi myös tutkimuksen tekemisessä.  Leirityön kysymysten 

ymmärtäminen helpottui, koska ymmärrys leirityöstä oli olemassa.  Tutkijan roo-

lista käsin tarkasteltiin leirityötä kriittisesti sekä yhteisön että toimintamallien 

kautta. Metsämuuronen toteaakin, että etnografisen tutkimuksen tarkoituksena 

on osallistuvan havainnoinnin keinoin analyyttisesti kuvata tutkittavaa yhteisöä 

ja ihmisryhmää (Metsämuuronen 2000, 18). 

 

Leiritoiminnan järjestämisessä mukana olevana työntekijänä on mahdollista olla 

vuorovaikutuksessa leiriläisten ja siellä olevien isosten ja työntekijöiden kanssa. 

Tällä tavoin tieto siirtyy suoraan kohderyhmältä tutkijalle. Etnografina toimies-

sani olen kiinteästi mukana toiminnassa.  

 

Etnografin on tärkeä toimia tutkimuskohteensa arkisissa sosiaalisissa ja kulttuu-

risissa järjestelmissä. Hän suodattaa kokemuksiaan kentällä, paikantaa niitä 

analyyttisesti ja tulkitsee tuloksiaan. Käytännössä havainnoija osallistuu ryhmän 

elämään, mutta tekee tutkittavilleen kysymyksiä. Havainnointimenetelmää käy-

tettäessä on tärkeä muistaa pitää erillään havainnot ja omat tulkintansa näistä 

havainnoista (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara. 2004, 206.)  

 

Opinnäytetyön tutkijan roolin näkökulmasta katsottuna tähän liittyy yksi selkeä 

haaste. Tietoa ja ymmärrystä toiminnasta etsittiin leiritoiminnan ja sen toiminta-

kulttuurin tarkkailemisen kautta.  
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Tuomi ja Sarajärvi kirjoittavat, että antropologisessa tutkimuksessa, jossa etno-

grafian juuret ovat, ei pyritä toiminnan muuttamiseen vaan sen ymmärtämiseen 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 84). 

 

Havainnoinnissa oli kyse siitä, että tutkija tarkkaili enemmän tai vähemmän ob-

jektiivisesti tutkimuksen kohdetta ja teki havainnoinnin aikana muistiinpanoja. 

Metsämuuronen jakaa havainnoinnin neljään eriasteiseen osallistumiseen. Niitä 

ovat havainnointi ilman varsinaista osallistumista, havainnoija osallistujana, 

osallistuja havainnoijana ja täydellinen osallistuja (Metsämuuronen  2006, 116.) 

 

Osallistuvalle havainnoinnille on tyypillistä, että tutkija osallistuu tutkittavien eh-

doilla heidän toimintaansa. Usein tutkija on tutkittavan ryhmän jäsenenä. Tutkija 

pyrkii jakamaan kokemuksia ryhmän jäsenten kanssa, ”astuu heidän kulttuuri-

seen ja symboliseen maailmaansa”, heidän kielenkäyttöönsä jne. Tutkijalle 

muotoutuu yleensä jokin rooli ryhmässä (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2004, 

205.)  

 

Tässä opinnäytetyössä tutkijan rooli määriteltiin osallistujaksi havainnoijana. 

Olemalla itse toimijan roolissa ja samalla tehden havaintoja oli mahdollista saa-

da tietoa leirimallista. Haasteena oli astua ulos työntekijän roolista ja havainnoi-

da leirimallin toimivuutta mahdollisimman neutraalisti. Perustieto toimintaympä-

ristöstä ja tehdystä työstä auttoi tarkastelemaan leirimallia monesta näkökul-

masta. Oman tutkijan roolin kannalta perustoiminnan tuntemus helpotti havain-

noinnin tekemistä. Työn tuntemus auttoi leirimallin arviointia, vaikka toisaalta se 

voisi olla myös kehittämistä jarruttava asia. Leppänen kirjoittaa, että työproses-

sin kehittäjällä ja mallintajalla on oltava perustiedot prosessista, jota kehitetään. 

Työprosessin kehittäjä on ennen kaikkea prosessin jäsentäjä, joka tuntee toimi-

en tavoitteet sekä luo ja uudistaa niitä yhdessä muiden prosessiin osallistuvien 

työntekijöiden kanssa (Leppänen 2000, 12.) 
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Oma tutkijan roolini ei ollut leireillä yksiselitteinen. Rooli vaihteli tarkkailijan, toi-

minnan järjestäjän ja toimintaan osallistuvan välillä. Vilkan mukaan osallistuva 

havainnoija ei voi olla pelkästään tutkija, koska tutkimuskohteen jäsenet antavat 

hänelle muitakin rooleja yhteisössä. Havainnoija kantaa mukanaan taustaomi-

naisuuksia, jotka vaikuttavat hänen keräämänsä tutkimusaineiston luonteeseen 

(Vilkka 2006, 67-68.)  

 

3.4. Aineiston keruu 

 

Havainnoinnin kautta saatu informaatio on olennaista materiaalia leirimallin ar-

vioinnin ja tutkimustulosten näkökulmasta. Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja 

johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia. Analyysivaiheessa tutkijalle selvi-

ää, minkälaisia vastauksia hän saa tutkimuskysymyksiinsä (Hirsijärvi ym. 2004, 

209.) Vilkka kirjoittaa, että havainnoijan tärkeimmät kysymykset havaintojen 

tuottamisessa, yhdistämisessä ja tulkitsemisessa ovat mitä, miten, kuinka ja 

miksi. Näiden kysymysten kanssa edetään läpi tutkimusprosessin (Vilkka 2006, 

78.)  

 

Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tulkinta havaintojen merkityksestä osoite-

taan tutkimusaineiston, teorian ja muiden tutkimusten avulla. Aineiston analyy-

sin kautta pyritään löytämään aineistoa kuvaavia yhteisiä käsitteitä ja lainalai-

suuksia. Tiivistämisen, tulkinnan ja ymmärtämisen avulla pyritään löytämään 

aineistosta sellaisia yhteisiä ja erottavia tekijöitä, joiden avulla tutkimuksen luki-

jalle välittyy kuva tutkimusaineistosta (Metsämuuronen 2006, 255.)  

 

Havaintopäiväkirjan avulla on mahdollista tarkastella leirimallia ja sen käytän-

nön toimivuutta. Havaintojen aihepiireittäin järjestelemisen avulla on mahdollista 

jäsentää saatua aineistoa erilaisiin kokonaisuuksiin. Aihepiireittäin lajittelussa 

aineistoa järjestellään aiheitten eli teemojen mukaan. Toisin sanoen jokaisen 

teeman alle kootaan havaintopäiväkirjasta ne kohdat, joissa puhutaan juuri ko. 

aiheesta. Tekstinkäsittelyohjelman apuna käyttö mahdollistaa sen, että teemo-

jen alle voidaan koota sellaisiakin kohtia, jotka kuuluvat johonkin tai joihinkin 

muihin aihepiireihin. 
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Opinnäytetyön materiaali kerättiin kolmella leirillä syksyn 2009 ja kevään 2010 

aikana. Materiaali kerättiin osallistuvan havainnoinnin kautta ja havaintopäivä-

kirjan laajuus oli 20 sivua. Havainnointipäiväkirjaan kirjattiin osallistujien kom-

mentteja ja havaintoja heidän toimimisestaan leirillä.  

 

Havainnot kirjattiin havainnointipäiväkirjaan, jossa jokainen havainto muodosti 

oman ranskalaisen viivansa. Havainnot liittyvät osallistujan toimintaan leirillä. 

Havaintojen kirjaamisessa otettiin huomioon osallistujan rooli leirillä (leiriläinen, 

isonen tms.) Tämän lisäksi materiaalia kertyi sähköpostin välityksellä tehdystä 

kyselystä, joka lähetettiin neljälle henkilölle. Saadut vastaukset järjesteltiin yh-

distävien aiheitten alle ja niitä analysoitiin samalla tavoin kuin havainnointimate-

riaalia.   

 

Sähköpostikysely tuotti materiaalia 20 sivua. Sähköpostikyselyn kysymykset 

ovat liitteenä 6. Ennen kyselyä jokaisen vastaajan kanssa keskusteltiin asiasta 

ja valotettiin tutkimuksen perusideaa. Sähköpostikyselyn tuloksena saatiin tietoa 

osallistujien omista kokemuksista. Tämä näkökulma täydensi havainnoinnin 

kautta saatua aineistoa. Osallistujan kokemuksien kautta oli mahdollista tarkas-

tella, miten roolin muuttuminen näkyi hänen toiminnassaan. Tämä näkökulma 

liittyi selkeästi Toikon ja Rantasen kirjoitukseen. Heidän mukaansa tarkaste-

lunäkökulma kääntyy tapahtuneen muutoksen sijasta ihmisten käsityksiin tai 

kokemuksiin muutoksesta (Toikko & Rantanen 2009, 153). 

 

Yksi osa materiaalin keruuta oli mallintaa ja kirjoittaa sanalliseen muotoon ko-

kemustieto, joka leirimallista oli olemassa. Kokemuksen kautta kerääntynyt tieto 

on ollut ohjaamassa leirimallin ja sen prosessien kehitystä. Yksi osa aineistoa ja 

sen muotoutumista oli vahva käytännön kokemus leirimallista ja sen eri osista. 

Työmenetelmän mallintamisen aineisto oli olemassa työntekijöiden hiljaisena 

tietona. 

 

Mallintaminen on keskeinen osa tutkimusta. Mallinnuksessa ja tiedon kirjaami-

sessa käytiin keskustelua ja ajatusten vaihtoa nuorisotyönohjaaja Minna Val-

keapään kanssa. Hän on ollut tiiviisti mukana leirimallin kehittämisessä.  
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Hänen kanssaan keskusteltiin leirimallin keskeisistä elementeistä ja hänen 

kanssaan pohdittiin mallin eri osia. Prosessin aikana keskustelua käytiin leiri-

työn painopisteistä ja käytetyistä toimintatavoista. Minna Valkeapää antoi palau-

tetta mallintamisesta varsinkin mallinnusprosessin alkuvaiheessa.  

 

3.5. Aineiston käsittely 

Leirimalliin liittyvä kokemustieto kerättiin ja siitä etsittiin osaprosesseja. Tietoa 

jäsenneltiin ja siitä luotiin prosessikaavioita. Prosessien sisällöt kartoitettiin. Pa-

perille kirjattua kokemustietoa jäsenneltiin, yksinkertaistettiin ja luokiteltiin koko-

naisuuksiksi. Sen pohjalta rakennettiin kokonaiskuva leirimallista ja sen proses-

seista.  

Havainnoinnin kautta saatua materiaalia analysoitiin sisällönanalyysin kautta. 

Tuomi ja Sarajärvi määrittelevät, että sisällönanalyysin avulla pyritään muodos-

tamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus. Tarkoituksena on kytkeä tulokset 

ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. Tut-

kimusaineiston laadullisessa sisällönanalyysissä aineisto ensin pirstotaan pie-

niin osiin, käsitteellistetään ja lopuksi aineisto rakennetaan uudenlaiseksi koko-

naisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialäh-

töisesti.  Erona on analyysin ja luokittelun perustuminen joko aineistoon tai val-

miiseen teoreettiseen viitekehykseen. Tutkittavaa ilmiötä ja saatua materiaalia 

voidaan käsitteellistää kahdella eri tavoin. Induktiivisessa lähestymistavassa 

aineistoa käsitellään yksittäisestä tiedosta yleiseen, kun taas deduktiivisessa 

lähestymistavassa edetään aiempaan tietoon pohjautuva luokittelurunko ohjaa 

analyysia (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3.) 

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan tekstimuotoisia tai sellai-

seksi muutettuja aineistoja. Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, 

yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Tutkittavat tekstit voivat olla monen-

tyyppisiä, esimerkiksi päiväkirjoja, haastatteluita tai keskusteluita (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 109-116.)  
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Aineiston käsittelyssä tutkijan on tarkoitus paljastaa odottamattomia seikkoja. 

Aineisto määrittää sen, mikä on tärkeää, ei tutkija (Hirsijärvi, Remes & Sajavaa-

ra 2004, 155). Kun tutkimusaineisto on sanallista, silloin analyysin tavoitteena 

on teoreettisten rakenteiden kehittäminen (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 

1997, 20).  

Saatua aineistoa käsiteltiin sisällönanalyysin avulla.  Aloitin analyysin lukemalla 

useita kertoja havaintopäiväkirjan sekä sähköpostikyselyn tuottaman materiaa-

lin. Näin minulle muodostui kokonaiskuva aineistosta. Kun aineisto oli mieles-

säni muovautunut kokonaisuudeksi, aloitin aineiston työstämisen ja tiivistämi-

sen.  

 

Aineistoa käsiteltiin induktiivisesti eli aineistolähtöisesti. Tässä tutkimuksessa 

sekä havainnointipäiväkirjan merkinnät että sähköpostikyselyn kautta saatu tieto 

luokiteltiin yleiseksi luokittelurungoksi.  Tutkimusaineisto määritti keskeisiksi 

nousevat teemat. Sähköpostikyselyn sekä havaintopäiväkirjan kautta kertynyt 

materiaali kerättiin yhteen.  Materiaalia työstettiin ja yhdisteltiin. Havainnoista ja 

kyselyn vastauksista etsittiin yhdistäviä tekijöitä, joiden kautta materiaalia alet-

tiin jäsentää.  

 

Näiden yhdistävien tekijöiden avulla havainnot jaettiin erilaisiin kategorioihin. 

Samantyyppiset havainnot luokiteltiin yhteiseksi joukoksi ja niille etsittiin koko 

joukkoa yhdistävää aihetta tai asiaa.  Tätä kautta saatiin eri joukoille yhteinen 

nimittäjä, koko havaintojoukon kattava teema. Tämän yhteisen nimittäjän kautta 

materiaali luokiteltiin erilaisiksi kokonaisuuksiksi.  Aihepiireittäin lajittelun ja yh-

teisten nimittäjien etsimisen avulla materiaali jäsentyi ja tiivistyi muotoon, joka 

esitetään tutkimustuloksissa. 

 

Tutkimuksessa saatiin kaksi erityyppistä aineistoa. Havainnointipäiväkirjaan 

tehdyt merkinnät toivat esille leirin todellisuuden ulkopuolisen tarkkailijan näkö-

kulmasta katsottuna. Toisaalta työntekijän ja tutkijan roolin ollessa aktiivisena 

samanaikaisesti havainnointipäiväkirjaan kirjattu tieto peilautui molempien rooli-

en kautta. Sähköpostikyselyn kautta saatu aineisto puolestaan toi esille leireille 

osallistuvan kokemuksen todellisuudesta.  
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Vastaajien subjektiivinen kokemus ja sen tuomat näkökulmat leirimallista nousi-

vat konkreettisesti esille. Vastausten pohjalta saatiin tietoa siitä todellisuudesta, 

joka vastaajalla on leiritoiminnasta ja roolin muuttumisesta. Saatujen vastausten 

ja osallistujien kokemusten kautta avautui myös mahdollisuus tarkastella leiri-

mallia osallistujan näkökulmasta.  

 

Saatu aineisto mahdollisti tarkastelun, jossa sitä tulkitaan eri näkökulmista sekä 

erilaisten peilien kautta. Peilausta ja tarkastelua tehtiin ulkopuolisen, työntekijän 

ja leiriläisen näkökulmista. Tutkimustuloksien moniulotteisuus avautui näiden eri 

näkökulmien kautta. Erilaiset näkökulmat valottivat leirimallia eri puolilta ja ko-

konaiskuva leirimallista hahmottui työntekijän, tarkkailijan ja osallistujan todelli-

suuden kautta. 

 

3.6. Tutkimusetiikka 

 

Aineiston keruuseen leireillä pyydettiin Järvenpään seurakunnan kirkkoherran 

lupa. Jokaiselle leirille osallistuvan huoltajalta pyydettiin suostumus tutkimuk-

seen osallistumisesta. Havainnointipäiväkirjaa kirjoitettiin kolmelta eri leiriltä.  

 
Havainnoista ei ole erotettavissa yksittäisiä henkilöitä vaan tarkastelu keskittyi 

erilaisiin rooleihin ja leirimallin toimivuuteen. Tämä näkyi myös leiriläisen huolta-

jille menneessä lupa-anomuksessa. Tutkimuslupa-anomus ja leiriläisen kotiin 

menevä lupapyyntöanomus ovat liitteissä 1 ja 2. 

 

Tutkimukseksi nimitetään monenlaista toimintaa; kartoitusten tekemistä, tietojen 

keräämistä jne. Hyvä tutkimus tehdään niin, että eettiset näkökohdat tulevat 

riittävästi ja oikein huomioonotetuksi (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2004, 27-

28.) Tutkimuksen aikana on tehtävä se, mitä on sopinut tutkimuskohteen kans-

sa. Tutkija ei saa koskaan rikkoa vaitiololupaustaan ja salassapitovelvollisuut-

taan. Tämä liittyy siihen periaatteeseen, että ihmisten yksityisyyttä kunnioitetaan 

ja suojellaan (Vilkka 2006, 113.)  
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Yksityisyyden suoja toteutui tutkimuksessa muun muassa siinä, että havaintojen 

kautta saadussa materiaalissa ei ole tietoja, joiden perusteella osallistuja voitai-

siin tunnistaa. Sähköpostikyselyn kautta saadut tiedot jaoteltiin aihepiireittäin. 

 

Tutkijan on havainnoinnin aikana tarkkailtava eettisessä mielessä, mitkä ha-

vainnot hän on saanut havainnoinnin aikana tutkijana, mitkä yksityishenkilönä 

(Vilkka 2006, 114). Havainnointi liittyi selkeästi työajalla tapahtuvaan toimintaan. 

Työntekijän ja tutkijan rooli ohjasi havainnointia. Havaintojen kautta syntynyttä 

tietoa rakennettiin vain leirien aikana saadun tiedon varaan. Osallistujien taustat 

tms. asiat olivat taka-alalla eivätkä ne vaikuttaneet havaintoihin tai tutkimustu-

loksiin. 

 

Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut nivoutuvat toisiinsa. Us-

kottavuus perustuu siihen, että tutkijat noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta ja rehellisyydestä ja vilpit-

tömyydestä on tutkimuksen tekijällä itsellään (Tuomi & Sarajärvi 2002, 129-

130.)  

 
Tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutuminen oli keskeisellä sijalla. Osallis-

tujille ja heidän huoltajilleen luvatuista asioista pidettiin kiinni.  Yksityisyyden 

suojaa ja osallistujan anonymiteettiä suojeltiin sekä havainnointipäiväkirjan että 

sähköpostikyselyn osalta niin ettei saatua materiaalia tarkastellut kuin tutkimuk-

sen tekijä. 

 

Tutkimuksen eettisyyden toisena tarkastelunäkökulmana opinnäytetyössä oli 

mallintamiseen liittyvät kysymykset. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna eettisyys 

näyttäytyi kriittisenä arviointina leirimallia kohtaan. Rehellisyys ja toimintojen 

kuvaamisen oikeellisuus nousivat keskeisiksi tutkimuksen eettisyyden kannalta. 

 

Mallintamisen arviointi ja kriittinen tarkastelu on osa tutkimuksen luotettavuutta 

ja etiikkaa. Paasion mukaan arvioinnissa tulisi lähtökohtana olla tiedonintressi: 

Miksi ja miltä osin joku on hyvää toimintaa ja miltä osin löytyy toiminnassa pa-

rannettavaa.  
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Keskeistä on se, kuinka täsmällisesti ja luotettavasti vastataan eettiseen kysy-

mykseen resurssien käytöstä. On syytä miettiä, ovatko käytössä olevat resurssit 

tehokkaimmassa käytössä asiakkaan hyvinvoinnin lisäämiseksi (Paasio 2006.)  

 

Mäkisen ja Uusikylän mukaan itsearviointiin liittyvät eettiset vaatimukset ovat 

tiedon totuudenmukaisuus ja se, ettei arvioitavaa tietoa saa tietoisesti vahingoit-

taa. Eettisiin kysymyksiin kuuluu myös pohdinnat tietosuojasta: Miten tietoa ke-

rätään ja miten yksilökohtaista tietoa säilytetään. Eettiseen arviointiin kuuluu 

itsearviointiprosessien ja –raporttien luotettavuus, metodinen täsmällisyys, arvi-

ointitulosten uskottavuus sekä arviointitulosten hyödynnettävyys. Arviointien 

kuuluu olla eettisesti perusteltuja ja korkealuokkaisia (Mäkinen & Uusikylä 2005, 

14-15.) 

 

Opinnäytetyössä mallinnettiin käytössä oleva leirimalli totuudellisesti ja kriittises-

ti arvioiden. Prosessin kuvauksissa oltiin täsmällisiä ja niihin liittyvät tiedot kirjoi-

tettiin niin, että niitä voi hyödyntää kehitettäessä leirimallia eteenpäin. Arvioinnin 

lähtökohtana oli resurssien hyödyntämisen rehellinen kartoitus ja arvioinnin 

kautta tehtiin johtopäätöksiä leirimalliin liittyvistä hyvistä ja kehittämistä vaativis-

ta osatekijöistä. Asiakkaan, tässä opinnäytetyössä leirille osallistujan hyvinvoin-

nin parantaminen oli keskiössä. Näiltä osin työssä täytettiin edellä luetellut eetti-

set näkökulmat. 
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4 KOULUIKÄISTEN LEIRITYÖN MALLI 

 

Prosessilla tarkoitetaan tässä työssä leiritoimintaan liittyvää, toiminnan osaa 

kuvaavaa kokonaisuutta ja sen toteutumista leirityössä. Leirityöhön liittyviä eri 

toimintoja koskevan kartoitusvaiheen kautta etsittiin kattoteemoja keskeisimmil-

le toimintatavoille. Mallintamisen vaiheiden kautta leirityöstä muodostettiin ko-

konaiskuva, jonka avulla Järvenpään seurakunnan kouluikäisten leirityön eri 

toiminnoista rakennettiin yhtenäinen malli. Leirimallia hahmoteltiin osaprosseiksi 

ja kokonaisuuden rajaamisen kautta määritettiin leirimalliin kuuluvaksi seitse-

män eri prosessia. 

 

Leirimalli on monen eri prosessin summa. Prosessit liittyvät toisiinsa kiinteästi ja 

kokonaisuus hahmottuu monen pienen osatekijän yhteisvaikutuksesta. Leirimal-

lissa on seitsemän eri prosessia. Nämä prosessit ovat nimetty seuraavasti: 

osallistujasta vastuunkantajaksi, leirin käytännöt, ohjelman sisältö ja suunnittelu, 

eri-ikäisten toimiminen yhdessä, vastuunkantajien koulutus ja ohjaus, kausityön-

tekijöiden perehdyttäminen sekä työntekijöiden työnjako. 

 

4.1. Vastuunkantajien erilaisten roolien ja tehtävien määrittely 

 

Leirillä tarvitaan osaavaa, leirin onnistumisen eteen toimivaa työvoimaa. Siksi 

vastuunkantajien koulutus ja ohjaus on keskeistä toimintaa sekä ennen leiriä 

että leirin aikana. Vastuuta jaetaan leirillä monelle eri-ikäiselle toimijalle. Tämä 

prosessi liittyy jo aiemmin kuvattuun osallistujasta toteuttajaksi prosessiin.  

 

Vastuunkantajien koulutuksessa ja ohjauksessa on tavoitteena tukea kouluikäi-

sen kasvua vastuunkantajaksi. Osallistujan omista taidoista ja halukkuudesta 

riippuen on mahdollista kasvaa roolista toiseen ja osallistua kouluikäisten leiri-

toimintaan 7 – 19 -vuoden ikäisenä.  

 

Järvenpään seurakunnan leireillä on otettu käyttöön termi pikku-isonen. Tällä 

termillä kutsutaan henkilöä, joka on opettelemassa isosena toimimista. Pikku-

isoset eivät ole käyneet rippikoulua ja he ovat iältään 12 – 14 -vuotiaita.  
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He ovat olleet paljon mukana leiritoiminnassa ja sitä kautta oppineet leirin käy-

täntöjä. Uudenlaisen roolin myötä he pääsevät opettelemaan leirin isosen teh-

täviä yhdessä isosten ja ohjaajien kanssa. 

 

Seurakuntien leireillä isosilla on keskeinen rooli ja heidän kouluttamisensa teh-

tävään on leirien onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jouko Porkka 

kuvaa isostoimintaa artikkelissaan seuraavasti: ”Isostoiminnan suosio perustuu 

siihen, että nuorille annetaan mielekkäitä, heidän kehitysvaiheensa mukaisia 

tehtäviä, heihin luotetaan ja heitä tarvitaan oikeasti. (Porkka 2005.) Isonen on 

leirillä työntekijän apuna toimiva tehtävään koulutettu nuori. Isosen tehtäviä lei-

rillä ovat hartauksien pitäminen, vapaa-ajan ohjelman suunnittelu ja toteutus, 

päivystys, ryhmän ohjaaminen, erilaisten rastiratojen rastihenkilönä toimiminen 

ja järjestyksen valvominen. Isosen keskeisiksi tehtäviksi nousevat omasta ryh-

mästä huolehtiminen ja innostajana toimiminen (Porkka 2004, 57-63.) 

 

Apuohjaaja voidaan määritellä henkilöksi, joka on osa työntekijätiimiä. Leirien 

apuohjaajat koulutetaan tehtäväänsä talvikauden leireillä.  Apuohjaajat suunnit-

televat leirin ohjelmia, vastaavat isostiimistä ja ovat mukana leirin organisaation 

pyörittämisessä. He ovat iältään 17 – 19 -vuotiaita, monesti vahvan isostaustan 

omaavia nuoria.  

 

4.2. Osallistujasta vastuunkantajaksi 

 

Leirimallin yksi keskeinen prosessi on osallistujan roolin muutokseen tähtäävä 

toiminta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien osallistujien rooli muut-

tuisi. Niin halutessaan osallistuja voi olla leiriläisen roolissa koko leireille osallis-

tumisen ajan eikä hänestä tule vastuunkantajaa. Roolin muuttuminen ei ole pro-

sessin itsetarkoitus. Tavoitteena on aktivoida roolin muutokseen niitä osallistu-

jia, jotka ovat itse halukkaita ottamaan vastuuta leirin eri tehtävissä. Roolin 

muuttuminen osallistujasta apuohjaajaksi tapahtuu pitkällä aikavälillä, keski-

määrin kahdeksan vuoden aikana. 
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Osallistujan roolin muuttuminen osallistujasta toteuttajaksi antaa mahdollisuu-

den (osallistujan niin halutessa), saada uudenlaisen kokemuksen leirillä olemi-

sesta, vaikka olisikin ollut paljon leireillä mukana. Kuvio 1 osoittaa sen mahdolli-

suuden, joka kouluikäisten leireille osallistuva voi käydä läpi osallistuessaan 

seurakunnan leiritoimintaan. 

 

Kuvio 1: Osallistujasta vastuunkantajaksi 

 

Monella leirillä ryhmän kantavana voimana ovat leireillä useita kertoja mukana 

olleet, kokeneet leiriläiset. Iältään he ovat 9-12-vuotiaita. Monet ovat aloittaneet 

osallistumisensa leiritoimintaan jo 7-vuotiana.  Kokeneiden leiriläisten hyödyn-

täminen ja heidän mukaan ottamisensa vähemmän kokeneiden leiriläisten 

avuksi auttaa ryhmää tutustumaan toisiinsa ja luo puitteita yhteiselle oppimisel-

le.  

 
Muun muassa majoitusjärjestelyissä, ruokailuissa ja muissa yhteisissä tilanteis-

sa kokeneet leiriläiset ovat tukena käytänteiden ja toimintamallien opettamises-

sa.  
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Tällainen vertaistuen kautta tapahtuva tiedon jakaminen voi osaltaan edistää 

leiriryhmän yhteishengen muodostumista. Kokeneet leiriläiset osallistuvat leirin 

toimintaan aivan samalla tavoin kuin vähemmän leireillä olleet.  

 
Heidän kauttaan tapahtuva tiedonjako ja esimerkkinä oleminen perustuu heidän 

omiin valmiuksiinsa ja tahtoonsa jakaa kokemuksen kautta saatua tietoa. Tämä 

tiedonjako on luonnollista eikä siihen ole velvoitetta. Vapaaehtoisuuteen perus-

tuva toiminta ohjaa jokaista toimimaan omien valmiuksiensa mukaan. 

 

Kokeneet leiriläiset saavat halutessaan uutta haastetta 12 – 14 -vuotiaina. Hei-

dän kanssaan keskustellaan halukkuudesta toimia pikkuisosena. Mikäli leiriläi-

nen on halukas tähän, ollaan myös yhteydessä hänen huoltajiinsa. Heille kerro-

taan pikkuisosena toimimisesta ja siitä, mihin leiriläinen on lähdössä mukaan. 

Pikkuisosten ohjaamista ja koulutusta käsitellään vastuunkantajien koulutusta 

koskevassa luvussa. Pikkuisonen harjoittelee isosena toimimista. 

 

Monet pikkuisoset toimivat myöhemmin myös isosena kouluikäisten leireillä. 

Isosina käytetään varsinkin talvikauden leireillä seurakunnassa toimivia ker-

honohjaajia. Isosen roolissa vastuu lisääntyy ja toteuttajan rooli kasvaa. Tehtä-

vää opetellaan ja isosten koulutus tukee tuota vastuun lisääntymistä. Isosena 

toimivat ovat iältään pääsääntöisesti 14 - 17 -vuotiaita. 

 

Isosena toimineet nuoret voivat halutessaan lähteä mukaan apuohjaaja-

koulutukseen. Koulutus tapahtuu kouluikäisten talvikauden leireillä. Apuohjaajia 

koulutetaan 3-8 henkilöä vuosittain. Monilla heillä on kokemusta sekä leiriläise-

nä olosta että pikkuisosena toimimisesta ja myös isosen tehtävistä.  

 

Vahva kokemus ei ole edellytys apuohjaajaksi pääsemiselle, mutta monesti ko-

kemus lisää halukkuutta olla mukana apuohjaajana. Hän on osa työntekijätiimiä 

ja osallistuu aktiivisesti ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Apuohjaajat 

ovat iältään pääsääntöisesti 17 – 19 -vuotiaita. Moni apuohjaajana toiminut jat-

kaa tehtävässä myös tuon iän jälkeen.  
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Yhteisen matkan, ohjaamisen ja roolin muutoksessa tukemisen kautta työnteki-

jälle avautuu mahdollisuus tutustua nuoriin pitkällä aikavälillä. Nuoren kasvun ja 

oppimisen seuraaminen on hedelmällistä. Prosessin keskeinen luonne tulee 

erinomaisesti esille kun pitkän tien kulkenut leiriläinen toimii apuohjaajana ja 

hänen vahvuutensa ovat rakentamassa toimintaa. Osallistumalla ja kokemalla 

opitut asiat vaikuttavat hänen toimintaansa ohjaajana. 

 

Prosessi, jossa osallistuja kasvaa toteuttajaksi, tarjoaa monia mahdollisuuksia 

uuden oppimiseen. Kasvu ja kehitys tapahtuvat vuorovaikutteisesti ja nuorta 

kannustetaan ottamaan vastuuta toiminnan järjestämisestä. Prosessi etenee 

kuitenkin nuoren ehdoilla ja hänen halukkuutensa ohjaamana. Mikäli joku halu-

aa pysyä vain leiriläisen roolissa, se on mahdollista, eikä se leimaa hänen osal-

listumistaan leireillä. Tila olla erilaisissa rooleissaan antaa oikeuden osallistumi-

seen jokaisen omien vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaisesti. Tilaisuus roolin 

muutokseen tuo oman haasteensa ja mahdollisuutensa kouluikäisten leiritoimin-

taan osallistumiselle. 

 

4.3. Leirin käytännöt 

 

Kaikilla Järvenpään seurakunnan kouluikäisten lasten leireillä on käytössä tietyt 

toistuvat rutiinit ja toimintamallit. Näiden toistuvien käytäntöjen avulla leiriläisille 

pyritään tarjoamaan turvalliset puitteet. Leiriläisen osallistumista leirielämään 

pyritään helpottamaan. 

 

Kaikilla leireillä toistuvat rutiinit auttavat leiriläistä leirielämän oppimisessa. Tä-

mä puolestaan tukee leirin toimintaa, sillä leiriläisen kokemus turvallisista puit-

teista luo edellytyksen leireillä tapahtuvalle toiminnalle. Leiriläinen opetetaan 

toimintakulttuuriin ja se tukee hänen osallistumistaan myöhemmille leireille. Ku-

viosta 2 on mahdollista nähdä leirin toistuvien käytäntöjen pääotsikot. 
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Kuvio 2: Leirin käytännöt 

 

Päiväohjelman rakenne on samankaltainen kaikilla kouluikäisten leireille. Päivä 

rakentuu erilaisista moduuleista. Moduulimainen rakenne on väline leiriä suun-

niteltaessa. Leiriohjelma on rakennettu ja aikataulutettu toimintakokonaisuuk-

siin, joiden kesto vaihtelee tunnista kahteen tuntiin.  

 

Leiriohjelmaa on mahdollista muuttaa siirtämällä ohjelmapaketteja paikasta toi-

seen. Moduulimainen rakenne on koettu käytännössä toimivaksi ratkaisuksi. 

Moduulit sisältävät monenlaista toimintaa; jokaiselle löytyy jokin itseä kiinnosta-

va kokonaisuus. 

 

Toimintatavat toistuvat kaikilla kesä- ja talvikauden leireillä. Toistuvat rutiinit 

helpottavat leiriläisen tuloa leirille.  Sekä uusille että vanhoille leiriläisille opete-

taan nämä toimintatavat. Keskeisiä leirin toistuvia käytäntöjä ovat majoittumi-

nen, säännöt, ryhmäjako ja hiljentyminen.  

 
Työntekijä sijoittelee leiriläiset huoneisiin huomioiden leiriläisten toiveita. Työn-

tekijä voi huonesijoittelussa ottaa huomioon ne henkilöt, jotka aiemman koke-

muksen perusteella on hyvä laittaa eri huoneisiin.   

Päiväohjelman 
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Säännöt Ohjelmasisällöt

Ohjattu vapaa-aika

Ruokailut Ryhmätoiminta

Rauhoittuminen

Leiriläinen oppii 
leirin 

toimintakulttuurin
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Leiriläisille kerrotaan vahvistettu huonejako leirin alkuinfossa.  Infossa esitellään 

leirin henkilökunta ja samalla annetaan perusohjeet majoittautumisesta. Isoset 

vievät infon jälkeen osallistujat huoneisiin huonekunta kerrallaan. 

 

Majoittumisrutiinit sisältävät sänkyjen petaamisen, ovitaulun tekemisen ja turva-

tietolomakkeiden keräämisen. Talvikauden leireillä lisänä on leirimaksun ke-

rääminen. Jokaisen huoneen vastuuhenkilö huolehtii, että huoneissa tehdään 

ohjeissa annetut asiat.  Kun huoneet ovat valmiit, siirrytään yhteiseen leirinaloi-

tukseen. 

 

Ryhmäjako vaikuttaa leirin toimintaan keskeisesti. Leiriläiset on jaettu ryhmiin 

ennakolta työntekijän toimesta. Koska leireillä on laaja ikäryhmä, 7 – 14-

vuotiaat, on ryhmäjakoa mietittävä huolellisesti. Ryhmän johtajana toimii isonen 

ja siinä on leiristä riippuen 4-6 leiriläistä. Ryhmäjako pyritään tekemään niin, 

että jokaisen ryhmän ikäjakauma olisi mahdollisimman samankaltainen. Tämä 

sen vuoksi, että ohjelmien sisällöistä löytyy sekä yksinkertaista että vaikeampaa 

ainesta. Annetut haasteet on mahdollista ratkaista ryhmän toiminnalla, kun 

ryhmän sisällä on eriasteisia valmiuksia. 

 

Yksi keskeinen osa toistuvia rutiineja ovat hiljaisuuteen liittyvät kysymykset. Ilta-

rutiinit iltapalan jälkeen tähtäävät rauhoittumiseen ja se on valmistautumisaikaa 

yölepoa varten. Leiriläiset voivat ottaa iltapalalta lähtiessään Aku Ankan tasku-

kirjoja, kyniä ja paperia huoneisiinsa. Hiljaisuuden alkaessa on hetki aikaa lukea 

ja piirtää hiljaisesti ennen nukkumaan menoa. Samoin, jos leiriläinen herää aa-

mulla ennen herätystä, hän voi itsekseen lukea ja piirtää. Siten annetaan muille 

mahdollisuus nukkua herätykseen asti. 

 

Säännöt ja niistä kiinnipitäminen on leirin ilmapiirin kannalla ensiarvoisen tärke-

ää. Siksi sääntöihin on kiinnitetty paljon huomiota, ja koko leirin työväki pik-

kuisosista ohjaajiin on ohjeistettu puuttumaan sääntöjen rikkomiseen. Keskei-

simmät säännöt liittyvät mm. kuuntelemiseen, ryhmässä toimimiseen, toisten 

huomioimiseen, omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimiseen ja leiriläisten pu-

helinaikaan ja niin edelleen. 
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Puhelinaikana lapset soittavat kotiin, jonka jälkeen puhelimet kerätään pois. 

Tämä systeemi on tuonut rauhallisuutta leirin arkeen, etenkin iltaisin. 

 

Kiusaamiseen puututaan tiukasti. Mikäli kiusaamista esiintyy, ollaan yhteydessä 

sekä kiusaajan että kiusatun kotiin. Sekä puhelinajasta että toiminnasta kiu-

saamistapauksissa on tieto leirikirjeessä, joka menee osallistujan kotiin ennen 

leiriä. 

 

Ohjattu vapaa-aika on yksi leirin toimintatavoista. Leiriläisten toiminta keskite-

tään yhteisiin tiloihin. Huoneissa olemista pyritään välttämään luomalla tilantei-

ta, joissa aikaa vietetään samoissa tiloissa, jotta leirin yhteishenki voisi raken-

tua. Yhteisistä tiloista löytyy lautapelejä, Aku Ankan taskukirjoja, paperia ja ky-

niä. Näiden välineiden avulla vapaa-aika sujuu mukavasti, leirillä puhutaan nk. 

ohjatusta vapaa-ajasta. Tuolloin ovat sekä työntekijät että isoset mukana pe-

laamassa ja leikkimässä lasten kanssa. 

 

Ruokailut ovat hyvä paikka vuorovaikutukselle isosen ja ryhmäläisten kesken. 

Eri-ikäiset leiriläiset voivat tutustua toisiinsa ja ruokailussa kokeneemmat leiri-

läiset voivat olla pienempien apuna esimerkiksi tarjottimen kantamisessa. 

Ruokailuissa leiriläisiä kannustetaan rauhalliseen toimintaan. Ruokailuissa pa-

nostetaan kiireettömyyteen. Jokaiselle ryhmälle on varattu oma pöytä, jonka 

ääressä syödään yhdessä oman isosen kanssa. Pöydässä sovitaan joka ruokai-

lulla myös pöydän pyyhkijät sekä tuolien järjestäjät. Lapsia kannustetaan sii-

voamaan jälkensä ja huolehtimaan yhteisestä mukavuudesta.  

 

Ryhmätoiminta on leirin kokonaisuudessa keskeinen elementti. Varsinkin leirin 

alussa leiriryhmän tutustumiseen ja yhteiseen tekemiseen käytetään aikaa. Hy-

vän leiri-ilmapiirin rakentamiseksi tutustumis- ja yhteisleikit sävyttävät ensim-

mäisten toimintakokonaisuuksien sisältöä.  

 
Leiri aloitetaan tutustumalla, siten on helpompaa saada leiriryhmä haltuun ja 

mukaan yhteiseen tekemiseen. Toiminta alkaa toiminnoilla, jossa kukaan leiri-

läinen ei erotu joukosta vaan kaikki toimivat yhdessä. Ryhmätoimintaa on oh-

jelmassa koko leirin ajan.  
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Leikkejä sekä yhteisiä pelejä pyritään ohjaamaan siihen suuntaan, että kaikki 

leiriläiset kokisivat olevansa osallisia leikeissä. Erilaiset ohjelmasisällöt mahdol-

listavat monentyyppistä ryhmätoimintaa sekä pienryhmissä että isossa ryhmäs-

sä. Ryhmätoimintaan panostetaan kaikessa ohjelmassa ja vuorovaikutteisuutta 

pyritään pitämään yllä.  

 

Rauhoittumista pidetään toiminnassa punaisena lankana. Tämä tulee esille ruo-

kailuissa, hartauksissa ja toimintatuokioissa. Vauhdikkaan toiminnan keskelläkin 

osallistujia ohjataan rauhoittumaan esimerkiksi leikin sääntöjen tms. asian kuun-

teluun. Rauhoittuminen on esillä myös rentoutushetkessä ja lapselle pyritään 

opettamaan hiljentymisen ja pysähtymisen merkitystä. Toistuvien rutiinien ja 

toimintamallien kautta leiriläiselle pyritään rakentamaan leirielämästä kokonai-

suus, jota on mahdollista hallita. Leireillä useasti käyvät oppivat toimimaan ja 

tietämään leiripäivän perussysteemit. Toimintakulttuurin sisäistämisen kautta 

huomio kiinnittyy ohjelman sisältöön. 

 

4.4. Ohjelman sisältö ja suunnittelu 

 

Jokaisen leirin ohjelmakokonaisuudet suunnitellaan huolellisesti panostaen lei-

riohjelmien laatuun. Leirin rakenne mahdollistaa ohjelmapakettien suunnittelun 

ja jokainen ohjelmamoduuli rakennetaan leirikohtaisesti. Samojen ohjelmapa-

kettien käyttö leireillä ei ole mahdollista, koska samoja leiriläisiä on mukana se-

kä talvikauden että kesän leireillä. 

 

Ohjelmakokonaisuudet rakennetaan leirin aiheen ympärille. Ohjelmassa huomi-

oidaan leiriläisten erilaiset vahvuudet, joita laaja ikäryhmä tarjoaa. Esimerkiksi 

askarteluissa saman askartelun voi tehdä yksinkertaisesti, mutta taitavampi as-

kartelija voi saada maalaamalla tms. tavalla omaan työhönsä lisää haastetta. 

 

Leirin ohjelmakokonaisuuksia mietittäessä luodaan siitä kokonaisuus, jossa on 

ulko- ja sisätoimintaa sopivassa suhteessa, seikkailua rastiratojen tms. mer-

keissä ja musiikkia sekä yhteistä leikkiä monessa eri muodossa.  
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Jokaiselle osa-alueelle on varattu aikaa jossain leiriohjelman kohdassa. Leirioh-

jelmalla pyritään tarjoamaan jokaiselle jotakin. Ohjelman monipuolisuus muo-

toutuu kädentaitojen, teematyöskentelyjen, hartauksien, liikunnan ja musiikin 

ympärille. Monien kokonaisuuksien toteutuksessa kaikki nämä elementit ovat 

läsnä. 

 

Uuden ohjelmasisällön rakentaminen on olennainen elementti jokaiselle leirille. 

Samoja leiriläisiä voi käydä kaikilla talvikauden leireillä ja he voivat olla mukana 

myös kesän leiritoiminnassa.  Suunnittelun näkökulmasta tämä luo haasteen. 

Uuden sisällön luominen vie aikaa. Perusrakenteeltaan ohjelmasisällöt löytyvät 

kuviosta 3.  

 

Kuvio 3 Ohjelmasisällön elementit 

 

4.5. Eri-ikäisten toimiminen yhdessä 

 

Kouluikäisten toimintaan osallistuu sekä lapsia että nuoria. Heidän roolinsa 

vaihtelee osallistujasta vastuunkantajaan. Leirille osallistuvista puhuttaessa ra-

jaan kohderyhmän varhaisnuorisotyön ikämääritelmään, johon pääsääntöisesti 

kuuluvat 7 – 14 -vuotiaat koululaiset. Kirkon nuorisotyön piirissä ajatellaan var-

haisnuoriin kuuluviksi 7 – 14 -vuotiaat tytöt ja pojat (Pietilä 1997, 170).  

 

Ohjelmasisällön 
monipuolisuus 

ja laatu

Leikki ja 
yhteis-

toi-
minta

Teema-
työsken-

telyt

Hartau-
det ja 

hiljenty-
minen

Liikunta, 
yhteiset 
pelisään

nöt

Musiikki
-ja 

käden-
taidot



57 

 

Leiriohjelman suunnittelussa ja ohjelmasisältöjen toteutuksessa otetaan huomi-

oon monenikäiset leiriläiset. Kun leiriläisiä jaetaan pienempiin ryhmiin, pyritään 

jokaiseen ryhmään sijoittamaan eri-ikäisiä leiriläisiä. Ryhmän eri-ikäiset jäsenet 

auttavat toisiaan ja opettelevat toimimaan yhdessä. Ryhmäjako mahdollistaa 

ohjelmissa sisällöt, joissa on sekä yksinkertaisempia että haasteellisempia osi-

oita. 

 

Laajan ikäryhmän ideologia haastaa kehittämään toimintaa, joka soveltuu mo-

nen ikäisille. Pieniin ryhmiin jaettuna kokonaisuus toimii, eri-ikäiset lapset tuke-

vat toisiaan. Isommat auttavat pienempiä lukemisessa tai muissa haastavissa 

tehtävissä. Monipuoliset taidot ja erilaiset valmiudet nousevat tällä työskentely-

tavalla esiin.  

 

Kuviosta 4 on mahdollista havaita, kuinka eri-ikäisten sijoittaminen samaan 

pienryhmään luo pohjan monipuoliselle toiminnalle ryhmän jäsenten omatessa 

erilaisia taitoja sekä vahvuuksia.  Ryhmäläisten eri ikävaiheet ja eriasteiset tai-

dot mahdollistavat ryhmän selviytymisen sekä helpoista että vaikeista tehtävis-

tä. Ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen kautta jokaisen on mahdollista saada 

ikävaiheelleen sopivia haasteita. Kuvio havainnollistaa sitä tilannetta, jossa jo-

kainen ryhmäläinen on tärkeä osa kokonaisuutta. Yhteistyö ryhmän sisällä ja 

monen ikäisten yhdessä toimiminen lisäävät vuorovaikutusta pienten ja isojen 

leiriläisten välillä. Sen kautta ryhmäläinen voi oppia huomiomaan ja ymmärtä-

mään kysymyksiä, joita ikä ja kehitysvaihe tuovat mukanaan.  
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Kuvio 4 Eri-ikäisten toimiminen yhdessä 

 

4.6. Vastuunkantajan koulutus ja ohjaus 

 

Roolin muutoksen kautta voi löytää uutta mielekkyyttä toimintaan osallistumisel-

le. Leireille pyritään saamaan motivoituneita ja toimintavalmiuksia omaavia 

henkilöitä toiminnan pyörittämiseen. Heitä koulutetaan roolin vaihtuessa.  Kou-

lutuksen kehä pyörii kuvion 5 osoittamalla tavalla.  Kehä lähtee mielekkäistä 

tehtävistä ja uuden opettelusta.  

 

Sama kehä toimii pohjana pikkuisosten, isosten ja apuohjaajien koulutuksessa. 

Lähtökohtana on saada leirille koulutettuja vastuunkantajia eri rooleihin. Pohja-

na koulutuksessa on kiinnostus uusia tehtäviä kohtaan. Pikkuisosesta eteen-

päin osallistuminen on vapaaehtoista. Vaativampien ja mielekkäiden tehtävien 

avulla on mahdollista saada uusia kokemuksia leirielämästä. Roolin muutos 

aiheuttaa myös prosessin, jossa on arvioitava uudelleen oma suhteensa leiri-

toimintaan.  
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ohjelmaan 
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12-14-vuotiaat
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Kiinnostuksen ollessa olemassa roolin muutos yleensä onnistuu. Työntekijällä 

on oltava valmiutta ohjata ja keskustella uudessa roolissa toimivan henkilön 

kanssa. Tällaiset ohjauskeskustelut ovat olennaisia uuden roolin sisäistämisen 

kannalta.  

 

Kuvio 5: Vastuunkantajien koulutuksen kehä 

 

Vanhasta luopuminen herättää tunteita ja omaa paikkaa etsitään. Ohjaaminen 

on tärkeä osa kouluttamisessa uuteen rooliin. Tätä ohjaamista tapahtuu isospa-

lavereissa ja toiminnan keskellä. Isosille annetaan palautetta heidän tehtävis-

tään, jotta he oppisivat mahdollisimman paljon leirin tapahtumista. Henkilökoh-

taisen ohjauksen merkitys on keskeinen. Ritokosken mukaan nuorisotyönohjaa-

jan ammatti on kohtaamisen ammatti: työ on ihmisten kanssa toimimista ja 

näissä kontakteissa koetaan myös työn tärkeyttä ja tarpeellisuutta. Tämän tut-

kimuksen kautta käy ilmi, että monille työntekijöille tärkeää on henkilökohtainen 

kohtaaminen ja ajan antaminen lapsille ja nuorille (Ritokoski 2010, 112.) 
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Roolin muuttuessa vastuu yleensä lisääntyy. Tehtävät monipuolistuvat ja niiden 

toteuttaminen vaatii enemmän tietoa ja taitoa. Tätä kautta pyritään luomaan 

sopivan kokoisia haasteita ja sellaisia tehtäviä, jotka ovat yksilölle mahdollisia 

toteuttaa. Erilaisista tehtävistä keskustellaan ja niistä sovitaan vuorovaikutuk-

sessa osallistujan kanssa. 

 

Keskeinen koulutusmetodi on tekemällä oppiminen. Jokaisen yksilön kohdalla 

tilan luominen oppimiselle ja uusille haasteille tuo toimintaan mielekkyyttä. Käy-

tännön tekemisen kautta ja saadun ohjauksen avulla on mahdollista kehittää 

itseään. Juuri tämän vuoksi on merkittävää haastaa yksilö kokeilemaan itselleen 

uusia asioita. Tässä prosessissa ohjaus on elementti, jonka avulla oppimista voi 

peilata. Palautteen avulla pyritään kehittämään yksilön taitoja. Palaute on rehel-

listä, osallistujan huomioivaa ja sillä pyritään tukemaan yksilön kasvua tehtä-

vässään.  

 

Myös omaa toimintaa on tärkeää oppia arvioimaan. Tämän vuoksi on tärkeää 

kysellä myös koulutettavan omia kokemuksia ohjaamisen onnistumisesta. It-

searvioinnin ja palautteen avulla koulutettavaa opetetaan toimimaan muuttu-

neessa roolissa. Samalla tiedot ja taidot karttuvat kohti uutta roolia. Vastuun-

kantajien koulutus etenee askel kerrallaan leiriläisestä pikkuisoseksi, siitä iso-

seksi ja siitä apuohjaajaksi.   

 

4.6.1 Leiriläisestä pikkuisoseksi 

 

Paljon leirillä olleet leiriläiset ovat iso voimavara isosryhmien toiminnassa. He 

ovat apuna monessa käytännön asiassa, kuten ruokailuissa. Leirikokemuksen 

karttuessa on mahdollista löytää uudenlainen rooli leirisysteemissä. Työntekijä 

tuntee pitkään leirillä olleet ja se mahdollistaa osallistujalle uudenlaisten tehtä-

vien löytymisen. Pikkuisosen tehtävä on olla mukana ryhmän toiminnassa, koko 

ajan enemmän ohjaavassa roolissa.  
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Kun leiriläinen on 12 – 13 -vuotias, hänelle tarjotaan mahdollisuutta toimia pik-

ku-isosena. Pikkuisosena toimimiseen on edellytyksenä aikaisempi leirikoke-

mus ja valmius siirtyä uudenlaiseen rooliin. Pikkuisosena toimimiseen löytyy 

myös halukkuutta, monesti mahdollisuutta osataan jo itse kysyä. Pikkuisostoi-

mintaan mukaan lähtevän kanssa keskustellaan ja myös hänen huoltajiinsa ol-

laan yhteydessä. Keskustelussa käydään läpi uuden roolin vaatimukset ja sen 

vaikutukset leirillä osallistumiseen. 

 

Vahvan leirikokemuksen varaan aletaan pikkuhiljaa lisätä vastuuta. Pikkuisose-

na toimiessaan leiriläinen toimii isosen auttavana kätenä. Hän auttaa ryhmän 

rutiinien hoitamisessa, ohjelmien valmistelussa sekä toiveittensa mukaisissa 

isosen töissä. Hän on integroituna omaan ryhmäänsä yhtenä ryhmäläisenä, 

mutta osallistuu isospalavereihin. 

 

Pikkuisosen koulutus tapahtuu perehdyttämällä hänet leirisysteemiin. Pikkuiso-

nen osallistuu isospalaveriin ennen leiriä ja hänelle voidaan määritellä siellä 

tehtäviä. Useimmiten osallistujan ollessa ensimmäistä kertaa pikkuisosena, hän 

on mukana toiminnassa, mutta ohjauksellista vastuuta ei vielä ole, ellei hän itse 

sitä nimenomaan toivo. Tämä tarkoittaa sitä, että pikkuisonen toimii työparina 

varsinaiselle isoselle. Hän osallistuu toimintaan isosen roolista käsin. Hän in-

nostaa, osallistuu ja toimii yhteishenkeä rakentaen.  

 

Leirisysteemiin ja isosen tehtäviin perehdyttämisen lisäksi pikkuisosta kannuste-

taan ottamaan vastuuta leikkien yms. ohjaamisesta. Leikin ohjaamista harjoitel-

laan ja oppimiselle luodaan mahdollisuuksia. Tuokioiden ohjaamisen perusteita 

käydään hänen kanssaan läpi ja pikkuisonen voi tarkkailla, miten toiset ohjaavat 

niitä. Tämän kautta huomio kiinnitetään itse toiminnasta sen ohjaamiseen liitty-

viin kysymyksiin.  

 

Pikkuisosia kannustetaan kokeilemaan erilaisten asioiden tekemistä. Huomion 

keskipisteessä on oppiminen eikä asioiden osaaminen. Pikkuisosena toimitaan 

usealla leirillä ja näin saatu kokemus siirtyy aikanaan isosen varsinaisiin tehtä-

viin.  
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Monesti pikkuisosena toimineet ovat isostehtävissä jo ennen rippikoulun käy-

mistä. Kokemus on valttia ja vastuuseen on kasvettu pikkuhiljaa.  Leiriläisenä jo 

tutuksi tullut pikkuisonen on ohjaajalle tuttu ja ohjaaja on voinut seurata kasvu-

prosessia pitkän aikaa.  

 

4.6.2. Pikkuisosesta isoseksi 

 

Seuraava roolin muutos tapahtuu pikkuisosesta isoseksi. Palataan koulutuksen 

kehän alkuun. Pikkuisosina toimineet siirtyvät isosen rooliin. Tilanne on saman-

kaltainen niille isosille, jotka eivät ole aikaisemmin toimineet isosen tehtävissä. 

Kaikki saavat saman tietopaketin leirillä käytettävästä ohjaamisesta ja leirisys-

teemistä. Isospalaverissa käydään läpi isosen tehtävät, työntekijöiden odotukset 

isosia kohtaan ja heidän konkreettiset työtehtävänsä leirin aikana. Päivystäjän 

yms. tehtävät nimetään päiväkohtaisesti ja vuorot jaetaan isosten kesken. 

 

Isosen toiminnan kannalta on keskeistä tietää heille kuuluvat vastuualueet. Iso-

sten koulutus ja ohjaus noudattaa samaa linjaa kuin pikkuisosilla. Tehtävien 

lomassa ohjaaja käy keskusteluja heidän kanssaan tehtävien suorittamisesta, 

ohjaa heitä ja ohjeistaa toimimaan eri toimintatuokioissa ja antaa heille vastuuta 

leirin käytännön toteutuksesta.  

 

Isosen roolissa ollessaan työtehtäviin ei pysty yhtä paljon vaikuttamaan kuin 

pikkuisosena. Isonen on velvollinen opettelemaan leikin ohjaamista kun taas 

pikkuisonen voi vielä valita, haluaako tehdä tuon tehtävän. Isonen opettelee 

ryhmän hallintaa ja toimimista osana leirin organisaatiota. Isosen tehtävä on olla 

leiriläisten parissa, huolehtia sääntöjen noudattamisesta ja pitää heille annetut 

tehtävät (leikkituokiot yms.) Uuden opetteluun kannustetaan ja isosille annetaan 

mahdollisuus kehittää omia taitojaan. Isosen ohjeet löytyvät liitteestä 3. 
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4.6.3 Isosesta apuohjaajaksi 

 

Isosena toimineen nuoren on mahdollista päästä apuohjaajaksi 17-vuotiaana 

oman halukkuuden ohjaamana. Apuohjaajan tehtävään siirtyessään roolin muu-

tos on isompi kuin aikaisemmin koetut roolin muutokset. Roolin muuttuminen 

näkyy selkeimmin siinä, että apuohjaajalla ei ole enää omaa ryhmää ohjattava-

naan kuten isosilla on. Hän on osa työntekijätiimiä ja on vastuussa ohjelmien 

suunnittelusta ja toteutuksesta sekä leirin organisoimisesta. Tehtäviin kuuluu 

isosten ohjausta, ohjelmakokonaisuuksista vastaamista jne. Tämä uudenlainen 

rooli on nuoren näkökulmasta hämmentävä. Nuori tarvitsee keskustelua sekä 

ohjaamista tehtävien suorittamisessa.  

 

Apuohjaaja valmistelee ennen leiriä vastuulleen annettuja tehtäviä. Tehtävät on 

jaettu ohjaajien kanssa käydyssä leirisuunnittelupalaverissa. Vastuun lisäänty-

minen näkyy ennalta tehtävän työn määrässä, ohjelmien valmisteluvastuussa 

leirillä ja koko leirin toimivuuden huomioimisena. Edellä esitetty vastuunkantaji-

en koulutuksen kehä toimii myös tässä muuttuneessa tilanteessa. Valmiuksia 

uuteen tehtävään rakennetaan kokemuksen ja uusien tehtävien kautta. Liittees-

tä 4 löytyvät apuohjaajan ohjeet.  

 

4.7. Kausityöntekijöiden perehdyttäminen 

 

Vastuunkantajien kouluttamisen lisäksi on tärkeää, että kaikki leireillä työskente-

levät työntekijät ovat tietoisia kouluikäisten leirimallista ja käytetyistä toimintata-

voista. Kausityöntekijöitten perehdyttäminen systeemiin mahdollistaa sen, että 

leiriläinen kokee tutut perusrakenteet omakseen sekä kesän että talvikauden 

leireillä. Työntekijät perehdytetään malliin ohjeistuksen ja yhteisten palaverien 

kautta, jossa kerrotaan perusteita käytetylle systeemille.  

 
Kouluikäisten parissa työskentelevät nuorisotyönohjaajat perehdyttävät kausi-

työntekijät työhönsä.  Kausityöntekijä saa leirimallin toimintaidean paperisena 

ohjeena, joka löytyy liitteestä 5. 
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Leirimalli ja siihen liittyvä prosessi pyritään tekemään tutuksi leirien kesä- ja 

kausityöntekijöille. Tiettyjen asioiden toimiessa samalla tavalla, jää myös työn-

tekijälle tilaa tehdä omannäköisiä ratkaisuja leirin toteuttamisessa. Samojen 

perusperiaatteiden ohjatessa toimintaa, leirityö pidetään leiriläisen kannalta hel-

posti hallittavana. Tätä pyrkimystä havainnollistetaan kuviossa 6.   

 

Kuvio 6 Kausityöntekijöiden perehdytys 

 

Leirien suhteen valittu leirityön tekemisen tapa jättää tilan kausityöntekijän per-

soonalliselle työotteelle. Rakenteiden ja tiettyjen käytäntöjen osalta pyritään 

toimimaan yhteneväisesti kaikilla leireillä, mutta leirien ohjelmien sisältö saa 

painottua jokaisen työntekijän oman näkemyksen mukaisesti. Samankaltaisen 

rakenteen yhtenä ideana on opettaa leireillä käyville lapsille toistuvat perusra-

kenteet, joiden kautta leirielämä voisi sujua turvallisesti. 

 

4.8. Työntekijöiden työnjako 

 

Ohjaajien työnjako ja sen toimivuus on keskeisellä sijalla leiriprosessissa. Jo-

kaista leiriä varten tehdään suunnitelmallisesti työtä ja nimenomaan työn suun-

nittelulla ohjelman laatu halutaan pitää korkeatasoisena. Työnjako on mietitty 

tarkkaan, ja selvästi jaetut työtehtävät auttavat leirille osallistuvia työntekijöitä 

hoitamaan oman osansa suunnittelussa. 

 

  

Leirien 
yhtenäinen 

perusrakenne 
ja samat 

toimintavat

Kausityönte-
kijän tiedot 
ja taidot + 

persoonallin
en  työtapa

Leiriläiselle 
laadukas, 

toimintatavoilta 
yhdenmukainen 
leiri sekä kesällä 

että talvella
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Leirin turvallisuusvastaava hoitaa leirikirjeiden, turvallisuusasiakirjan ja muun 

leirin paperityön. Hän myös huolehtii siitä, että leirin jälkeen isospalkkiot laite-

taan maksuun ja leiriläisten sekä isosten määrä tulee kirjatuksi tilastolomakkee-

seen.  

 

Ohjelmallinen vastuu jaetaan työntekijöiden, apuohjaajan ja isosten kesken. 

Joitakin osia suunnitellaan yhdessä, jotkut taas kukin työstää itsekseen. Jokai-

nen toimintapaketti suunnitellaan valmiiksi ja kirjoitetaan sellaiseen muotoon, 

että paperien sekä valmiiksi pakatun materiaalin pohjalta ohjelman pystyy pitä-

mään ilman ennakkoperehtymistä. Tämä on käytännöllistä silloin, kun juuri leirin 

alla tulee sairastumisia tai muusta syystä henkilövaihdoksia. Käsikirjoituksen 

ollessa valmiina sijaiseksi pyydetty henkilö pystyy pitämään ohjelman.  

 

Myös leiripakkauksen osalta työnjako on selkeä. Päävastuu pakkauksesta on 

turvallisuusvastaavalla. Jokainen muu leirille lähtevä työntekijä huolehtii, että 

omiin ohjelmiin liittyvät tavarat on pakattu mukaan.Leiripakkaukseen on kehitet-

ty leirityön kuormittavuutta vähentävä systeemi. Leiripakkaus on kehitelty vas-

taamaan tarpeita ja sen pyrkimyksenä on myös vähentää ennakkotyötä. Leirien 

peruspakkaus on valmiina muovilaatikoissa. Toimistolaatikko sisältää kaiken 

toimistotarvikkeisiin liittyvän; kynät, sakset, paperit, tussit, nitojat, jne. Tarvikkeet 

on laitettu kannellisiin muovirasioihin ja näin ne pysyvät järjestyksessä. Samalla 

vältytään tavaroiden keräämiseltä joka leirille erikseen. Perustavarat ovat aina 

valmiina laatikoissa, ja ne on helppo ottaa mukaan leirille lähdettäessä. 

 

Toimistolaatikon tavoin on kerätty myös sisäpelilaatikko, ulkopelilaatikko, kyntti-

läsalkku ja ensiapulaukku. Perustarvikkeet ovat kunnossa koko ajan ja leirin 

pakkauksessa on lisättävä vain ohjelman edellyttämät tarvikkeet, mm. askarte-

lutarvikkeet. Kun leiri on päättymässä ja tavaroita aletaan pakata takaisin laatik-

koihin, ne tarkastetaan.  Laatikot käydään läpi ja katsotaan, mitä sinne täytyy 

lisätä. Lisäykset tehdään laatikkoihin, ja ne ovat taas lähtövalmiina.  
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Laatikkosysteemi on helposti siirrettävissä ja valmiiksi pakatut laatikot helpotta-

vat leirien pakkausta. Systeemin kautta vapautuva aika on mahdollista sijoittaa 

ohjelman suunnitteluun yms. leirin valmistelutyöhön.  

 

4.9. Leirimalli, osiensa summa 

 

Mallin keskeisen rungon muodostavat samanlaisena toistuvien toimintojen ja 

rakenteiden samankaltaisuus, joka kattaa kouluikäisten leiritoiminnan niin kesä-

kuin talvikauden leireillä.  

 

Kuvio 7 havainnollistaa leirimallin kokonaisuutta ja eri prosessien vuorovaikut-

teista suhdetta toisiinsa. Prosessit muovautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa 

ne limittyvät toisiinsa. Kaikki prosessit toimivat päällekkäisinä. Osatekijöiden ja 

leirimallin kokonaisuuden kautta muodostuu leirityössä käytetty työmenetelmä.  

 
Sen konkreettiset, yksittäiset osat liittyvät toisiinsa, ja leirityötä on mahdollista 

hahmottaa eri toimintojen kokonaisuutena, jonka eri osat vastaavat leirityön eri-

laisiin tarpeisiin ja haasteisiin sekä leiriläisen että työntekijän näkökulmasta kat-

sottuna. Leirimallia on syytä arvioida teoriatiedon ja osallistuvan havainnoinnin 

kautta saadun informaation avulla.  
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Kuvio 7 Leirimalli, osiensa summa 
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68 

 

5 ROOLIN MUUTTUMINEN JA LEIRILLÄ TOIMIMINEN 

 

Roolin muutos on osallistujalle omanlainen haaste. Osallistujan kokemus roolin 

muutoksesta on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa hänen omat valmiutensa roolin 

muuttumiseen. Esille on syytä nostaa kysymys, miten roolin muutos palvelee 

leirille osallistuvaa.  

 

Ritokoski esittää tutkimuksessaan saman, keskeisen kysymyksen. Peruskysy-

mys on hänen mukaansa se, koetaanko 7-14-vuotiaille vastuun ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksien antaminen enemmän lasta kuormittavaksi vai päinvastoin, 

häntä innostavaksi ja voimaannuttavaksi (Ritokoski 2010, 87.)  

 

Leirien havainnointi tuotti paljon havaintoja leiriläisen roolin muuttumisesta ja 

sen vaikutuksesta leirille osallistumiseen. Sähköpostin kautta saadut vastaukset 

toivat havainnointipäiväkirjan rinnalle toisenlaisen, havaintoja täydentävän nä-

kökulman. Vastausten kautta ilmeni osallistujien kokemus roolin muutoksesta. 

Tämä näkökulma liittyi havaintomateriaalin kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

sitä alettiin työstää eteenpäin.  

 

Aineisto järjesteltiin kategorioihin yhdistävien nimikkeiden avulla. Kaikesta ai-

neistosta etsittiin ensin myönteisiä ja kielteisiä näkökulmia roolin muuttumisen 

prosessiin. Kategoriat muotoutuivat seuraavanlaisiksi. Jokaisessa kategoriassa 

on esimerkki sinne ”teemoitellusta ” aineistosta. 

  

1. Haasteet innostavat: Saan vastuuta. Voin kokeilla uusia asioita. 

2. Haasteet pelottavat: En ole ollut ennen ryhmän edessä, miten ohjaan 

ryhmää? 

3. Rooliin liittyvät tehtävät: Mitä mun pitäisi tehdä, kun olen pikkuiso-

nen? 

4. Roolin muutos ja osallistuminen: En olisi jaksanut olla isosena kau-

empaa. Aparina toimiminen oli kuin raikas tuulahdus. 

5. Oma paikka leirillä: Apuohjaajana olen osa työntekijäporukkaa. 
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6. Rooliristiriita: Pompin roolista toiseen. Välillä olin apuohjaaja, välillä 

isonen. 

 

Kategorioiden kautta aineistoa työstettiin edelleen. Eri kategorioille etsittiin niille 

yhteisiä nimittäjiä. Aineistoa tiivistettiin ja kategorioissa olevia samankaltaisia 

havaintoja sekä vastauksia tarkasteltiin uudelleen. Tarkastelun kautta pyrittiin 

löytämään tekijää, joka yhdistäisi kaikkia kategorioita. Kategorioiden alta löytyi 

paljon aineistoa, joita yhdisti osallistujan oma mielenkiinto ja halukkuus muutok-

seen. Toisaalta suhtautuminen muuttuneeseen tilanteeseen nousi esille kaikis-

sa kuudessa kategoriassa.  

 

Työstämisen jälkeen havaittiin, että keskeinen roolin muutokseen vaikuttava 

tekijä oli osallistujan oma motivaatio muutokseen. Oman halukkuuden vaikutus 

on merkityksellinen roolin muutoksen onnistumisen kannalta. Leena Kurki ku-

vaakin tätä haastetta hyvin omassa artikkelissaan. Hänen mukaansa innostajan 

ammatti on varsin moniulotteinen. Innostajan työssä on kuitenkin yksi ehdoton 

perusvaatimus: innostaa ei voi, jollei osallistuja ole itse innostunut (Kurki 2007, 

210.) Tämä lähtökohta nousi aineistosta selkeästi esille ja siksi roolin muutok-

sen teemoittelun pohjaksi muodostui osallistujan suhtautuminen muutoksen 

aiheuttamiin kysymyksiin.  

 

Aineistoa tarkasteltiin uudelleen oman motivaation ja suhtautumisen näkökul-

masta. Osallistujien suhtautuminen muutokseen ja sen vaikutus nousi esille kai-

kista kategorioista. Aineistoa jäsennettiin edelleen. Tämän työskentelyn tulok-

sena syntyi nelikenttäjaottelu.  Aineistossa oli nähtävissä sekä myönteisiä että 

kielteisiä näkökulmia roolin muutokseen. Teemoittelun, materiaalin jäsentämi-

sen sekä sisällönanalyysin kautta aineisto jäsentyi neljäksi erilaiseksi kokonai-

suudeksi, joita havainnollistetaan kuviossa 8.    

 

Pääotsikkoina neljässä kategoriassa ovat: 1. Eteenpäin suuntaava muutos, 2. . 

Hämmennyksen värittämä muutos, 3. Vastarintaa tekevä muutos, 4. Roolin 

muuttumattomuus.  
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Kyseisiä teemoja on syytä tarkastella eritellymmin niihin liittyvien havaintojen ja 

esimerkkien valossa. Samantyyppiset havainnot toistuivat useasti leirien aikana. 

Sen pohjalta nelikenttäjaotteluun kiteytyi nuo neljä suhtautumistapaa muutok-

seen.  

 

Nelikentän jaottelu ja otsikot liittyvät kysymykseen elämänhallinnasta. Miten 

hahmotan itseni ja mahdollisuuteni toimia uudessa roolissa? Keltikangas-

Järvinen toteaa elämänhallinnan olevan sitä, että ihminen pyrkii muuttamaan 

niitä olosuhteita, jotka hän arvioi itselleen rasittaviksi tai voimavaransa ylittävik-

si. Ihminen pyrkii siis sopeutumaan tai tarkastelemaan asioita uudella tavalla. 

Normaalitilanteessa ihminen hallitsee ja kontrolloi tietoisesti omaa elämäänsä ja 

on selvillä vahvoista sekä heikoista puolistaan (Keltikangas-Järvinen 2000, 15-

32.)  

 

Omien vahvuuksien tiedostaminen sekä niiden kehittäminen ovat merkitykselli-

siä osallistujan roolin muutoksen ja kehitysvaiheensa kannalta. Onko osallistu-

jalla välineitä käsitellä muuttunutta tilannetta? Nelikentän erilaiset suhtautumis-

tavat kuvastavat osallistujan valmiutta tai tapaa toimia muuttuneessa tilantees-

sa.  

 

 

Kuvio 8 Suhtautuminen roolin muutokseen 
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5.1. Eteenpäin suuntautuva muutos 

 

Roolin muuttuminen osallistujasta toteuttajaksi oli havaintoja tarkastellessa sel-

keä leiritoimintaan kiinnittävä elementti. Eteenpäin suuntaavalle muutokseen 

liittyvät havainnot kertoivat tavallisesti vahvasta halukkuudesta ottaa vastuuta ja 

roolin muutos oli tavoiteltava asia. Tämä ilmenee muun muassa seuraavista 

osallistujien kommenteista. Paljon leirillä ollut leiriläinen esitti kysymyksen:  

Haluaisin pikkuisoseksi, miten se onnistuu? 
(Havainnointipäiväkirja 22.11.09) 

 

Oma tahtotila on päästä leiriläisen roolista pikkuisoseksi ja saada sitä kautta 

uudenlainen rooli leirillä. Sama muutoksen toive nousi isosen kommentista. 

Joko mä pääsisin apariksi? (Havainnointipäiväkirja 20.2.2010) 

 

Eteenpäin suuntautuvan muutoksen tunnusomaisia piirteitä näkyi myös selke-

ästi osallistujan toiminnassa. Uuden oppimiseen ja haluun kokeilla omia mah-

dollisuuksia auttoi toive roolin muutoksesta ja sitä kautta uuden oppimisesta. 

Halusin kokeilla uusia tehtäviä, ottaa vähän enemmän vastuuta 
(Vastaaja 4) 

 

Osalle roolin muuttuminen sujui vaivattomasti. Suurempaa kitkaa ei syntynyt ja 

uuteen tehtävään saatu kannustus auttoi eteenpäin. Vastuunottaminen oli luon-

tevaa ja omassa ajattelumaailmassa tapahtui selkeää muutosta uuden roolin 

myötä.  Osallistuja orientoitui uudenlaiseen tehtävään ja innokkuus uusien 

haasteiden edessä lisäsi mielenkiintoa kouluikäisten toimintaa kohtaan. Tietty-

jen rutiinien rikkoutuminen roolista toiseen siirryttäessä tuki osallistujan omaa 

halua muutokseen. Seuraava lainaus tuo esille edellä mainittuja asioita. Osallis-

tuja tiivistää omaa kokemusmaailmaa seuraavasti. 

Siirtyminen leiriläisestä isoseksi meni vaivattomasti. Tehtävänä oli 
olla lasten kanssa, mutta tällä kertaa leikit tulivat minun päästäni. 
Leikkien ja ideoiden heittäminen päästä luonnistu vaivattomasti. 
Uskoisin, että osasyynä on se, että olen isosisko. Isosen tehtävä oli 
olla "isosisko" leiriläisille. Apuohjaajaksi siirtyminen oli vielä luonnol-
lisempaa ja vaivattomampaa kuin leiriläisestä isoseksi. Aloin jo tot-
tumaan isosena oloon, leikkejä tulee päästä todella helposti ja kaik-
ki oli rutiininomaista vaikka leiriläiset vaihtuikin.   
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Apuohjaus avasi uuden maailman. Isosena olin osana "leirikulis-
sia", nyt olen kulissin takana. Aloin ajattelemaan leiriasioita pidem-
mälle ja syvemmin. (Vastaaja 3) 

 

Erilaisia leiritilanteita havainnoidessa oli näkyvissä se, kuinka osallistujan roolin 

muuttuminen muutti myös hänen toimintaansa leiriolosuhteissa. Osallistujana 

vähemmän tilaa ottanut ohjasi ryhmää määrätietoisen näköisesti. Varsinkin pik-

kuisosesta muutos isoseksi nosti esille leirikokemuksen tuoman näkemyksen 

isosena toimimisesta. Sama oli todettavissa havaintojen pohjalta, kun rooli 

muuttui isosesta apuohjaajaksi.  

 

5.2. Hämmennyksen värittämä muutos 

 

Roolin muuttuminen näyttäytyi myös hämmennyksen kautta. Pikkuisosen osal-

listuminen isosten ja työntekijöiden kanssa leirin pyörittämiseen yllätti pikkuiso-

sena toimivia. Leiripalavereihin osallistuminen ja suunnittelun tekeminen olivat 

ulottuvuuksia, joita pikkuisonen ei osannut välttämättä odottaa. Samaa häm-

mennystä oli näkyvissä myös muissa roolin muutoksen kohdissa. Suurin haaste 

oli muutos isosesta apuohjaajaksi.  

Outoa olla leirillä, kun ei ole omaa ryhmää. 
 (Havainnointipäiväkirja 21.11.2009) 

 

Tämä kommentti kuvastaa tuntoja, kun omaa roolia etsitään muuttuneessa ti-

lanteessa. Hämmennys syntyy monesti uudenlaisen tilanteen ja roolin tuomista 

uusista tehtävistä. Oma rooli leirillä muuttuu ja omaa paikkaa haetaan. Varsin-

kin harjoittelevilla apuohjaajilla tämä hämmennys on ilmeistä. Kuitenkin tahtotila 

on olemassa ja hämmennyksen kautta haetaan uusi paikka leirin organisaatios-

sa.  Tämä näkyi myös seuraavassa kommentissa, jossa muutos aiheuttaa 

hämmennystä, mutta sitten opitaan toimimaan uudessa roolissa. 

 
Aluksi olin hieman hämmentynyt: leireillä saattoi olla isosina minua  
vanhempia tyyppejä kun itse olin aparoimassa, minusta tuntui että 
tein koko ajan hommia mutten kuitenkaan oikeastaan mitään, en 
oikein tiennyt mitä juuri minun pitäisi tehdä. sain kuitenkin hyvää 
palautetta työstäni, olin siis tehnyt asiat joita minun pitikin. (Vastaa-
ja 1) 
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5.3. Vastarintaa tekevä muutos 

 

Verrattuna edellisiin muutoksen käsittelytapoihin vastarintaa tekevä muutos 

kulminoituu siihen, että uusi rooli löytyy vastarintaa tekemällä. Muutosta vastus-

tetaan ja kaivataan takaisin aikaisempaan rooliin. Lähtötilanteessa oma halu on 

ollut muuttaa roolia, mutta uusien kysymysten ilmetessä ”lyödään jarruja pääl-

le.” Tämä näkyy selkeänä kaipuuna aiempaan ja tehtäviin motivoituminen on 

haasteellisempaa.  

 

Esimerkkinä tästä voisi nostaa pikkuisosen, joka haluaa ottaa leiriläisen roolin. 

Havaintojen kautta tämä näkyi mm. hänen suhtautumisessa sääntöihin. Toisaal-

ta hän oli osa isosporukkaa, toisaalta halusi olla osa leiriläisten joukkoa. Rooli-

ristiriita näytti olevan hänelle haaste.  

Pikkuisonen suoritti uudenlaisia tehtäviä passiivisesti. Hän etsi uut-
ta roolia etsitään vastarinnan kautta. Vastarintaa tekevä muutos 
näytti leirin edetessä osittain hiipuvan ja toimiminen pikkuisosena 
sujui leirin loppupuolella jo paremmin (Havainnointipäiväkirja 
21.2.2010).   

 

Sama rooliristiriita ilmenee myös isosen roolista apuohjaajan rooliin siirtyneellä 

henkilöllä. Uuden roolin löytyminen vei aikaa ja oman pienryhmän puuttuminen 

aiheutti vastarintaa suhteessa muutokseen. 

Aparina hoidin myös käytännön asioita joten aina ei aikaa riittänyt 
lasten kanssa peuhaamiseen samassa määrin kuin isosena mikä 
oli asia jota kaipasin, minulle oli myös tärkeää tutustua omaan ryh-
määni isosena, ja aparina tällainen ryhmä puuttui. Sopeuduin kui-
tenkin ja nykyisin nautin mollemmista hommista, niissä on omat hy-
vät ja huonot puolensa. (Vastaaja 1) 

 

Apuohjaajana oli kauempana leiriläisiä ja sit ei kuitenkaan ole oh-
jaaja. Jos meitä harjoittelevia apareita ei olisi ollut leirillä useampia, 
olo olisi ollut hiukan yksinäinen (Vastaaja 4). 
 

Vanhasta roolista irrottautuminen oli vastarintaa tekevän muutoksen osalta ko-

rostunut. Opituista toimintatavoista oli haastavampaa päästä uuteen rooliin, sillä 

vanhasta roolista ei oltu valmiita luopumaan.  
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Tämä näkyi mm. roolin epäselvyytenä, kun osallistuja piti kiinni aikaisemmasta 

roolistaan. Esimerkiksi isosena toimiessaan osallistuja ei luopunut pikkuisosen 

roolista, jossa vastuuta ei ollut yhtä paljon. Roolia täytyi harjoitella, työntekijän 

opastamana.  

Pikkuisosen roolissa olet saanut opetella isosena toimimisen perus-
teita. On tärkeää opetella uusia tehtäviä, sitä kautta voit oppia. 
Kannattaa ottaa haaste vastaan ja kokeilla omia taitojaan, varsinkin 
uusissa tehtävissä. Olemme täällä harjoittelemassa, nyt voit kokeil-
la ryhmän ohjaamista. Sitä taitoa ei opi kuin tekemällä (Havainnoin-
tipäiväkirja 27.3.2010) 

 

Kuten edellinen lainaus kuvasti, kannustus ja ohjaus tukivat osallistujan roolin 

muutosta. Ohjauksen ja kannustuksen kautta osallistuja pystyi irrottautumaan 

vanhasta roolista, siirtyen uusiin haasteisiin. 

Mua jännitti olla koko porukan edessä, mä selvisin. Olishan se voi-
nut mennä huonomminkin (Havainnointipäiväkirja 27.3.2010) 

 

5.4. Roolin muuttumattomuus 

 

Neljäntenä kokonaisuutena oli joukko osallistujia, joiden rooli ei muutu leirille 

osallistumisen aikana. Monet näistä haluavat itse olla vain leiriläisiä ja nauttia 

siitä.  

Mun mielestä on mukavaa olla leiriläinen ja osallistua. (Havainnoin-
tipäiväkirja 26.3.2010) 

 

Oma tahtotila ohjaa heidän toimintaansa. He nauttivat osallistumisesta leireille 

eivätkä kaipaa muuta. Tuttu ja turvallinen rooli kantaa heitä leiristä toiseen. Ai-

neisto osoittaa, että ohjelma, vuorovaikutus toisten kanssa ja yhdessä tekemi-

nen on se, mitä he kaipaavat. Tämän suuntaisesti kirjoittaa myös Jansa (2010) 

leiritoiminnasta. Hän toteaa, että parhaassa tapauksessa leirille osallistuva oppii 

hieman itsestään huolehtimista, vahvistuu sosiaalisissa taidoissaan ja kokee 

turvallisia aikuiskontakteja (Jansa 2010, 269-270). 
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Toinen osa tätä joukkoa ovat ne osallistujat, joilla olisi halukkuutta muuttaa roo-

lia, mutta heillä on haasteita esimerkiksi leirielämässä toimimisessa. Tällaisia 

osallistujia ohjataan toimimaan leireillä ja kokeilemaan erilaisia asioita. Varsi-

naisesti heidän roolinsa ei kuitenkaan muutu.  

Mä oon jo 13-vuotias, samanikäinen, kuin tämän leirin pikkuisonen. 
Miksi minä en ole pikkuisonen? (Havainnointipäiväkirja 20.2.2010) 

 

Kysymyksen esittäjä on pitkään ollut leireillä mukana. Hän ei ole pikkuisonen, 

mutta häntä käytetään usein apuna monissa järjestelyissä. He ovat osa jouk-

koa, joiden rooli ei muutu leireille osallistumisen aikana.K uten edellä kuvattiin, 

roolin muuttumattomuus voi olla osallistujan oma valinta. Toisaalta se voi olla 

myös omasta tahdosta riippumatonta. Tällöin osallistujan valmiuksia on vielä 

kehitettävä, ennen kuin roolin muutos on mahdollinen. Roolin muuttumattomuus 

näkyi aineistossa muullakin tavalla. Aineistossa oli näkyvissä, että vahva leiri-

kokemus ohjaa roolin muutokseen. Mutta esille nousi yllättävä asia. Roolin 

muuttumattomuuteen ohjasi myös ajan puute. Se ohjasi osallistujan pois vas-

tuunkantajan roolista.  

Ensimmäiset leirikokemukseni ovat Espoon Kattilajärven telttaleiril-
tä. Aloitin retkeilyn ja leirit Nuorissa Kotkissa 7-vuotiaana. Lähdin 
telttaleirille reippaana yksin. Kattilajärven telttaleireillä kävin kuute-
na kesänä. Lisäksi olin leiriläisenä muutamalla talvileirillä. Kun tulin 
yläasteikään minulta olisi vaadittu "isos"-koulutusta, mutta harras-
tukset veivät kaiken ajan. (Vastaaja 3) 

 

Edellä ollut esimerkki on tärkeä huomioida tutkimustuloksissa. Ajan riittämättö-

myys nousi yhdeksi syyksi roolin muuttumattomuuteen. Osallistujalla olisi halua 

ottaa vastuuta, mutta aikataulullisesti se ei onnistu. Leirien havainnoinnissa tä-

mä nousi esille muutaman osallistujan kommenteissa. 

Ei mulla ole valitettavasti aikaa lähteä mukaan aparitoimintaan. On 
mulla kiinnostusta jatkaa kuitenkin isosena. (Havainnointipäiväkirja 
23.2.2010) 
 
Mulla on silloin leirin lauantai-iltana tärkeä esitys. Mun olisi päästä-
vä sinne. Onko mahdollista, että olisin illan pois leiriltä? Äiti hakee 
mut päivällisen jälkeen. Tulisin takaisin noin puolen yön aikaan. 
(Havainnointipäiväkirja 16.3.2010) 
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Harrastuksien paljous ja osallistujien muut menot näkyivät etenkin vastuunkan-

tajina toimivien arjessa.  Aikatauluja jouduttiin sovittelemaan yhteen, jotta iso-

sena toimiminen mahdollistui. Jälkimmäinen kommentti tuli leiriin liittyvässä 

isospalaverissa. Roolin muuttumattomuus nousi esiin myös toimintaan osallis-

tumisen mahdollistajana. Samassa roolissa toimiessaan osallistuja kykeni hoi-

tamaan tehtävät tietynlaisella rutiinilla.  

 

5.5. Roolin muutos ja osallistujan kehitysvaiheet 

 

Eri kehitysvaiheet näyttäytyvät leirin arjessa laajan ikäryhmän tuomien kysy-

mysten kautta. Muun muassa isosryhmiin jaossa huomioidaan eri ikä- ja kehi-

tysvaiheita. Eri-ikäisten sijoittaminen samaan ryhmään luo mahdollisuuden eri-

ikäisten vuorovaikutukselle ja toimimiselle yhdessä.  Myös roolin muuttuminen 

tuo oman värinsä leirin arkiseen työskentelyyn. Kysymyksiä on huomioitava oh-

jelman suunnittelussa ja toteutuksessa kuin osallistujan erilaisissa rooleissa. 

 

Kuten jo edellisessä luvussa todettiin, roolin muutos ja sen vaikutus osallistu-

jaan on paljolti kiinni osallistujan omasta suhtautumisesta muutokseen. Myös 

hänen omat valmiutensa vaikuttavat hänen toimintaansa. Ryhmässä toimies-

saan osallistujan toimiin vaikuttaa myös hänen kehitysvaiheensa. Roolin muu-

tokseen tähtäävässä prosessissa osallistujan kehitysvaihe määrittää tehtävien 

vaativuutta. Leirimallin roolin muutokset tapahtuvat selkeästi vaiheissa, joissa 

osallistuja siirtyy kehitysvaiheesta toiseen.  

 

7-12-vuotiaana osallistuja rakentaa minäkuvaansa. Hän on halukas oppimaan 

uutta ja kokeilee erilaisia asioita (Jarasto & Sinervo 1998, 28-31). Tämä on roo-

lin muutoksen prosessissa vaihe, jossa osallistuja on pääsääntöisesti osallistu-

jan roolissa. Hän omaksuu ja oppii asioita olemassa osa leiriryhmää ilman vas-

tuuta. Leirin arjessa tämä arjessa tämä näkyi pääsääntöisesti innokkuutena 

toimintaan osallistumisessa. Toisaalta hyväksytyksi tulemisen näkyy selvästi 

toiminnassa. Pelko syrjään joutumisesta ohjaa osallistujan toimintaa.  
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Kehitysvaiheen keskeisiä piirteitä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne kaverei-

den kanssa. Lapsi rakentaa identiteettiään vertailemalla itseään toisiin (Ihme 

2009, 68). Oman paikan löytyminen ja suhde toisiin osallistujiin on keskeistä 

leirielämässä. Aineistosta nousee esille selkeästi kavereiden merkitys ja yh-

teenkuuluvuuden tunteen tärkeys, joka näkyy sekä jännityksenä että helpotuk-

sena. Esimerkiksi seuraavat kommentit kuvaavat tätä osallistujan todellisuutta. 

Miten minä pärjään, kun ei ole kavereita leirillä? (Havainnointipäi-
väkirja 19.2.2010) 
 
Nyt mä tiedän jo monta nimeä, vaikka aluksi tunsin vain pari. 
(Havainnointipäiväkirja 20.11.2010) 

 
Siirtyessään pikkuisoseksi osallistuja lähestyy tai on jo murrosikäinen. Sama 

muutos näkyy osalla myös isosen tehtävien aikana. Ajattelussa sekä fyysisessä 

olemuksessa tapahtuu suuria muutoksia. Silloin on erityisen tärkeää löytää mie-

lekäs tapa osallistumiselle.  Vastuun kasvaminen pikkuhiljaa antaa osallistujan 

niin halutessa mahdollisuuden kasvuun murrosiän tuomien kysymysten keskel-

lä. Vastuun lisääntyminen on mahdollisuus rakentaa omaa identiteettiä ja oppia 

uudenlaisia asioita. Seuraava vastaus avaa tätä todellisuutta. 

Työntekijät ovat vähän hiljalleen antaneet minulle lisää vastuuta ja 
olen halunnut jo pienestä tytöstä lähtien leirityöhön ja näin olen 
saanut hiljalleen opiskella leirityötä ja vastuuta. (Vastaaja 3) 

 

Isosvaiheen aikana osallistuja ohittaa murrosiän ja siirtyy murrosiän jälkeiseen 

vaiheeseen. Uudet haasteet ja mahdollisuudet avautuvat aikuisuuden kynnyk-

sellä olevalle. Ohjaajan roolin ottaminen on uusi haaste ja isosten ”esimiehenä” 

toimiminen antaa haasteen, jota isosena ollessa ei ole kohdannut. Tämä moti-

voi osallistumaan toimintaan. 

Olin hieman nuorempi mitä aparit yleensä ovat kun ensimmäistä 
kertaa sain kokeilla miltä apuohjaajan toimiminen tuntuu. Minut hä-
lytettiin leirille jonka alkuperäinen apuohjaaja oli estynyt tulemasta 
leirille ja olin toki itsekin innokas ottamaan uuden haasteen vas-
taan. (Vastaaja 1) 

 
Kehitysvaiheen huomioiminen ja vastuun kantamisen merkitys on tärkeällä sijal-

la toiminnassa. Osallistujalle tarjotaan mahdollisuus uusiin ja enemmän taitoja 

vaativiin tehtäviin.  
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Sama näkökulma nousee esille vahvasti, kun Ritokoski tiivistää tutkimuksensa 

tuloksia. Vastuu ja vaikuttamisen mahdollisuudet liittyvät nuorille annettujen teh-

tävien hoitoon. Keskeisimpiä vastuita nuorilla ovat isosen ja kerhonohjaajan 

tehtävät. Tehtävien suunnittelu ja toteutus on myös vaikuttamista (Ritokoski 

2010, 86.) 

 

Uskonnollis-moraalisen kehityksen näkökulma näkyi aineistossa osallistujien 

kokemuksena hiljentymisestä ja hartaudesta. Seurakunnallisen arvopohjan esil-

lä oleminen herätti osallistujissa tunteita. Seuraavat esimerkit kuvaavat hyvin 

osallistujien kokemuksia. 

 Onko täällä pakko olla näitä hartauksia? 
 (Havainnointipäiväkirja 21.2.2010) 
Nää hartaudet on tosi hyviä, kun kuulee Jumalasta ja saa vaan olla. 
(Havainnointipäiväkirja 26.3.2010) 

 
Hartaudet ja Raamattutyöskentelyt herättivät reaktioita sekä puolesta että vas-

taan. Kuitenkin niiden miellettiin aineiston pohjalta kuuluvan seurakunnalliseen 

leiritoimintaan. Useammille leireille osallistuville kristillisyyden esillä olo oli luon-

nollista. 

Mä uskon, että Jumala on olemassa. Mulle on tärkeetä tietää, etten 
ole yksin. (Havainnointipäiväkirja 27.3.2010) 

 
Aineiston kautta on nähtävissä, että osallistujat pohtivat eettisiä ja moraalisia 

kysymyksiä leirien ohjelmien tarjoamien virikkeiden kautta. Oikean ja väärän 

pohtiminen herätti keskustelua, joka käytiin saunassa.  Ensimmäinen esimerkki 

kuvastaa tuota näkökulmaa. Myös toisen huomioimiseen liittyvät kysymykset 

näkyvät toisessa esimerkissä. 

 

Eikö oikeesti saa varastaa, vaikka olisi nälkä? Miksi se on muka 
väärin? Oonhan mäkin ottanut vanhemmilta karkkia ilman lupaa. 
(Havainnointipäiväkirja 21.11.2009)  
 
Vähän hienoo, kun askarrellaan myyjäisiin. Vaikea kuvitella, että 
mun tekemä työ myydään sen kummitytön hyväksi. Mä oikeesti 
voin auttaa (22.11.2009) 

 
Kristillisen arvopohjan kautta osallistuja saa rakennettua omaa käsitystään kris-

tinuskon sanomasta. Aineisto osoittaa arvojen ja kristillisen sanoman tärkeyden 

toiminnan kokonaisuudessa. 
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5.6. Roolin muutos ja leirillä toimiminen 

 

Edellä on tarkasteltu roolin muuttumista ja osallistujan suhtautumista siihen saa-

tujen havaintojen pohjalta. Toisena lähestymisen tulokulmana on leiriläisen roo-

lin muuttuminen ja leirillä toimimisen välinen yhteys. Osallistujan aktiivinen rooli 

näkyy sitoutumisena leiritoimintaan. Mukaan tullaan uudestaan, välillä leiriläise-

nä, välillä pikkuisosena. Myös isosena ollaan useamman kerran ja apuohjaajak-

si hakeudutaan tavallisesti vahvan leirikokemuksen ohjaamana.  Roolin muu-

toksessa on keskeistä nähdä ne asiat, jotka kuuluvat siihen.  

 

Leirillä toimiminen oli selkeästi helpompaa, kun omaan rooliin liittyvät odotukset 

olivat selvästi esillä. Rooliin liittyvät tehtävät ja niiden sanoitus osallistujalle oli 

kyselyyn vastanneiden sopeutumista helpottanut tekijä. Vastuun lisääntyminen 

ja siihen liittyvä roolin muutosprosessi ilmenee alla olevasta vastaajan kirjoituk-

sesta. 

Leiriläisenä tehtäväni oli kuunnella ja noudattaa ohjeita. Oli taval-
laan "lomalla", koska ei tarvinnut itse pähkäillä mitä milloinkin te-
kee. Kun aloitin isosen hommat, tehtäväni oli olla lasten ja nuorten 
kanssa. Tehtävänä oli noudattaa isomman tahon käskyjä ja pitää 
huolta omasta ryhmästä sekä käskyjen toteutumisesta. Aparina 
olen itse lasten kanssa olemisen lisäksi "käskyttäjänä". Ohjauksen 
lisäksi vastuualueeseen kuuluu tietynlainen suunnittelu. Eli leiriläis-
ten ohjaamisen lisäksi suunnittelen leiriä (Vastaaja 3) 

 

Saadussa aineistossa näkyy selkeästi osallistujien toiveet mielekkäistä tehtävis-

tä. Näiden tehtävien kautta he kokivat pääsevänsä toteuttamaan itseään ja 

opettelemaan uusia taitoja.  Osallistuja koki tärkeäksi, että on mukana useam-

man kuin yhden kerran.  Uusien tilanteiden läpikäyminen ja toisen isoskoke-

muksen kuulemisen merkitys nousi esille. Pitkäaikainen osallistuminen näkyy 

osallistujan valmiuksien harjaantumisena. 

Nyt oli helpompi olla isosena, kun oli toista kertaa. Moni asia meni 
paljon helpommin.” (Havainnointipäiväkirja 21.2.2010) 

 

Tämän tyyppisen kommentin pohjalta nousee esille harjoittelun merkitys. Roolin 

muuttuessa osallistuja tarvitsee tukea ja opastusta. Opastuksen ja uuden oppi-

misen avulla osallistujan tiedot ja taidot lisääntyvät kuten isosen kommentti 

edellä selkeästi osoittaa.  
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Tulos on yhtenevä Ihmeen kirjoituksen kanssa. Hänen mukaansa annettujen 

tehtävien on oltava oikeantasoisia, sillä liian helppo tehtävä ikävystyttää ja liian 

vaikea puolestaan ahdistaa osallistujaa. Oikeantasoinen tehtävä lisää osallistu-

jan luottamusta omiin taitoihinsa ja kykyyn oppia. Osallistujaa tulee ohjata työs-

kentelyn aikana, erityisesti hänelle hankalissa tilanteissa, jotta hän oppii sietä-

mään pettymyksiä. Näin on mahdollista löytää keinoja selvitä eteenpäin (Ihme 

2009, 151.) 

 

Kuvio 9 tiivistää roolin muutoksen ja osallistujan leirillä toimimisen yhteyden. 

Sitoutuminen toimintaan ja roolin jatkuvaan muutokseen mahdollistuu mielek-

käiden tehtävien, saadun opastuksen ja ohjauksen sekä uuden oppimisen  

välisen vuoropuhelun kautta.  

 

Kuvio 9 Roolin muutoksen osatekijät ja leirillä toimiminen’ 

 

Kasvatuksellinen ote ja työntekijän ohjaavan roolin korostuminen ovat keskei-

sessä asemassa roolin muutoksen kannalta. Palautteen ja ohjauksen kautta 

uuden oppiminen tehdään mahdolliseksi. Roolin muuttuminen perustuu vapaeh-

toiseen halukkuuteen, joka motivoi osallistujan toimintaa. Tämä näkyy aineis-

tossa selkeästi. Oman motivaation ohjaamana pyritään kehittämään omaa työs-

kentelyä leirillä. Aikuinen on osallistujalle tärkeä peili.  

  

SITOUTUMINEN

Uuden 
oppiminen

Osallistujan

aktiivinen 
rooli

Mielekkäät 
tehtävät + 

ohjaus
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Määtän ja Uusitalon mukaan suotuisa aikuisen ja lapsen välinen suhde puoles-

taan pehmittää maaperää lapsen voimaannuttamiseen ja henkiseen hyvinvoin-

tiin (Määttä & Uusitalo 2008, 115-117). Aineiston pohjalta voidaan todeta, että 

työntekijällä on keskeinen roolin muutosprosessissa. Hänen ja osallistujan väli-

nen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa uuden oppimisessa. Tästä kirjoit-

taa myös Kurki, joka määrittelee artikkelissaan koulutukselle keskeisiä tavoittei-

ta innostamisen näkökulmasta. Kurjen mukaan opiskelijan henkilökohtainen, 

ehkä kutsumuksellinen, sitoutuminen ja sen kehittymisen tukeminen on koulu-

tuksen tärkein funktio. Vain tämä luo perustan aidolle ammatilliselle toiminnalle 

nuorten parissa (Kurki 2007, 210.)  Edellä mainittuun liittyy seuraavat lainauk-

set. 

Rippileirin aikana huomasin, kuinka tärkeitä tunnelmanluojia isoset 
ovat. Ilman isosia ja heidän viihdykkeitä rippikoulu olisi ollut laimea. 
Tämä sai minut lähtemään isoskoulutukseen. Isosen töitä tein en-
simmäiset 2 vuotta lasten ja varhaisnuorten parissa. Kolmantena 
vuotena olin isosen tehtävissä rippileirillä, missä huomasin, ettei  
ripari-isosen tehtävät ole mieleisiä.   
 
Huomasin viihtyväni isosen tehtävissä "pienempien" lasten parissa, 
syynä on luultavasti se, että lasten parissa olen "suurempi" auktori-
teetti kuin teinien kanssa. Myöhemmin sain positiivista palautetta 
työskentelystäni, ja vakituiset seurakunnan työntekijät ohjasivat 
apuohjaajan hommiin. (Vastaaja 3) 

 

Toisaalta tutkimuksen tulokset liittyvät selkeästi myös nuorisotyön teoreettiseen 

viitekehykseen. Juha Nieminen kuvaa nuorisotyön ydintä kasvatukselliseksi, 

sillä sen tarkoitus on vaikuttaa nuoren ihmisen ymmärrykseen, arvostuksiin, 

tietoihin, taitoihin ja tulevaan toimintaan. Hänen mukaansa nuorisotyö voidaan 

myös määritellä nuorten tarpeisiin ja vapaaehtoiseen osallistumiseen perustu-

vaksi yhteisölliseksi toiminnaksi, jonka tehtävänä on sekä auttaa nuoria liitty-

mään yhteiskuntaan että tarjota oppimismahdollisuuksia persoonallisuuden, 

yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseksi. (Nieminen 2007, 51.)  

 

Edellä mainittuun Niemisen määritelmään peilattuna tutkimustulokset ovat nuo-

risotyön ytimessä. Tulosten pohjalta kokemukset roolin muuttumisesta leirillä 

näyttäytyvät positiivisessa valossa. Roolin muutos leiritoimintaan osallistumisen 

kannalta on merkityksellinen.  
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Roolin muuttuessa ja vastuun kasvaessa osallistuja kartuttaa omia tietojaan 

sekä taitojaan. Kokemukset roolin muutoksesta tulivat esille erityisesti sähkö-

postin kautta tulleen aineiston käsittelyn yhteydessä.  Uudet haasteet auttoivat 

löytämään uutta intoa leiritoimintaan osallistumiselle ja sitoutumiselle. Konkreet-

tinen esimerkki nousee saadusta vastauksesta, jossa osallistuja kuvaa omaa 

kokemustaan uuden roolin tuomasta mahdollisuudesta. 

Kuten edellä mainitsin, isosen tehtävät alkoivat olla rutiinia. Leiriläi-
sille se oli tietenkin uutta ja ihanaa. Apuohjaajaksi muuttuminen oli 
kuin raikas tuulahdus, koska aparin tehtävät ovat paljon laajempia 
kuin isosen. Uskon, että jos minulle ei olisi ehdotettu aparin tehtäviä 
ja lisää vastuuta, en ehkä olisi osallistunut leireille tänä kesänä. 
(Vastaaja 3) 
 
Aparilla on enemmän vastuuta ja omia pidettäviä ohjelmia. (Vastaa-
ja 4) 

 
 
Yhtenä tuloksena voidaan esittää, että uudet tehtävät haastoivat kehittämään 

omia valmiuksia. Kootusta aineistosta näkyy selkeästi, että vastuunkantajan 

rooliin tultaessa ei taustalla välttämättä ole vahvaa leirikokemusta. Tärkeää on 

mukana olo ja oma tahto oppia uutta.  

-En ole koskaan ollut Järvenpään seurakunnan leireillä leiriläisenä  
vaan aina isosen taikka aparin roolissa. Ensimmäisellä leirilläni olin  
16-vuotiaana vuonna 2006 kesällä. Leiri oli varhaisnuorten päivälei-
ri ja innostuin hommasta jo tuolloin. Sen jälkeen olen ollut useilla 
viikonloppuleireillä isostelemassa ja muutaman kerran aparoimas-
sakin.  

 
Ensimmäisillä leireillä käytännöt olivat tietenkin uusia, hieman jän-
nitti omat kykyni: olen aina halunnut tehdä parhaani ja halusin nou-
dattaa jokaikistä ohjetta jonka olin ohjaajilta saanut näyttääkseni it-
selleni (ja ehkä muillekin) että minun antamani panos on tärkeä 
(Vastaaja 1) 

 

Valmiuksien kehittämisellä oli suuri merkitys osallistujan oman elämän kannalta. 

Leiritoiminnan merkitys ei rajoitu pelkästään uuden oppimiseen ja vastuunkan-

tamiseen. Sen lisäksi vaikutus näkyy myös pitkän leirihistorian omaavan osallis-

tujan ammatinvalinnassa. Roolin muutoksen ja vastuun lisääntymisen kautta 

syntyi myös näky omasta ammatista. Seuraava lainaus on selkeä ja kuvaava, 

kun vastuunkantaja pohtii omaa paikkaansa työelämässä. 
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Leirit ovat olleet todella opettavaisia ja koska olen itse hyvin  
kiinnostunut kasvatusalasta, ne ovat olleet myös hyvää kokemusta  
lapsista. Jee. (Vastaaja 1) 

 

Roolin muutos oli aineiston pohjalta katsottuna sitoutumista lisäävä tekijä. Vas-

tuunkantajat tulivat leireille useita kertoja ja heidän halukkuutensa toimia kou-

luikäisten leireillä konkretisoitui heille riittävän haastavien tehtävien kautta.   

Muutamalla leirillä olen ollut myös apuohjaajana joka onkin sopinut  
mainiosti kehitykseeni: aparius on tuonut uusia haasteita jollaisia ei  
isosena välttämättä kohtaa. Sekä isosen että apuohjaajan roolit 
ovat kuitenkin minulle mieleisiä. (Vastaaja 1) 

 

Lainaus kuvaa aineistoa ja roolin muuttumisen merkitystä. Samankaltaisia ko-

kemuksia oli myös muilla kyselyyn vastanneilla.  Kokemus ja uuden oppiminen 

antaa vastuunkantajalle mahdollisuuden toimia tilanteissa, joissa ei ole aiemmin 

toiminut. Leirillä tämä tarkoittaa uudenlaisia tehtäviä, jotka luovat mielekkyyttä 

toimintaan osallistumiselle.  Repo-Kaarennon mukaan kannustavan ilmapiirin 

merkitys on keskeinen, sillä myönteiset tunteet lisäävät käytettävissä olevaa 

energiaa. Hän toteaa myös, että oppimisen aiheuttama muutos ajattelussa, 

asenteissa tai toimintatavoissa voi olla työläs (Repo-Kaarento 2007, 52-54.) 

 

Kokemus roolin muutoksesta värittyy osallistujan oman kokemusmaailman kaut-

ta. Roolin muutos miellettiin nousuksi ylöspäin. Muutokseen ja toimimiseen lei-

rillä sisältyy monenlaisia tuntemuksia. Seuraava lainaus kuvastaa sitä, miten 

osallistuja on kokenut oman roolinsa muuttumisen. Samankaltainen tulos oli 

näkyvissä myös muussa aineistossa. 

Se on aina ollut upea tunne kun päässyt ns. askeleen ylemmäs. 
Isosena oli ekat kerrat sellaisia apua mitä nyt pitäisi tehdä – kertoja, 
mutta hiljalleen olen oppinut varmemmaksi ja tavat. Aparina taas 
tuli apua mitä nyt pitäisi tehdä-kerta kun oli ihan ensimmäistä ker-
taa, mutta sen jälkeen asiat on sujunut siististi. En väittäisi etteikö 
mokia ole tullut, mutta tässä yritetään parhaansa opetella ja pysyä 
pinnalla :) (Vastaaja 2) 

 

Aineiston pohjalta voidaan selkeästi todeta, että osallistuja sitoutuu leiritoimin-

taan mielekkäiden tehtävien ohjaamana. Lisäksi osallistujan saama ohjaus leiri-

tilanteissa nousee aineistosta esille.  Sitoutumiseen ei vaikuta välttämättä se, 

että onko osallistuja käynyt läpi prosessin muutoksen leiriläisestä apuohjaajaksi. 
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Myös rippikoulun jälkeen kouluikäisten leiritoimintaan mukaan tulleet vastuun-

kantajat löytävät oman paikkansa.  

 

Aineiston perusteella oma kokemus leiriläisenä sekä pikkuisosena tukee osallis-

tujan muutosta roolista toiseen. Näiden vaiheiden kautta tietyt asiat ovat osallis-

tujalle tuttuja. Tämä auttaa häntä suuntaamaan katsetta muuttuvaan rooliin. 

Roolin muutos aiheuttaa myös sekaannusta, joka näkyy osallistujan kokemus-

maailmassa selkeän oman roolin puutteena.  

 

Osallistujan kokemus polun läpikäymisestä ja roolin muutoksesta aiheutti myös 

haasteita leirillä toimimisessa. Seuraavat lainaukset tiivistävät roolin muuttumi-

sen haasteet ja mahdollisuudet. 

No leiriläisenä sain olla vain leiriläinen, pikkuisosena sit piti suunni-
tella ja toteuttaa pikkuisosporukalla rastirata muistaakseni, ja  avus-
tin silloin Minnaa hartauksessa kertomalla omista vaikeuksistani 
puheen kanssa ja kuinka mua on kohdeltu elämäni aikana.  En-
simmäisiä kertoja isosena sit meni hieman haparoiden ja mokailen, 
mutta siitä on vain kasvettu. Mulla ei ollut koskaan kunnolla kait ol-
lut isos-apari siirtymää, kun mä tein yhden työharjoittelun ollessani 
isoinen, ja silloin minut iskettiin enemmän työntekijäporukkaan. Sen 
jälkeen olenkin hyppinyt isosporukasta apariin ja siitä vielä työnteki-
jäksi. Jokaiseen rooliin on ollut aina hieman vaikea totutella kun 
joutuu pomppimaan eri roolien välillä (Vastaaja 2) 

Oli aika hämmentävää tulla varkkarileirille isoseksi, kun ensin oli ol-
lut aparin tehtävää harjoittelemassa (Vastaaja 4). 

 

Aineistosta näkyi myös se, että tilaa erilaisille poluille osallistujasta vastuunkan-

tajaksi tarvitaan. Vahva leirikokemus oli yhteinen nimittäjä monelle vastuunkan-

tajana toimineelle. Toisaalta saaduissa vastauksista tuli esille se, ettei oma lei-

rihistorian puute ole esteenä roolin muutokselle. Oman innostuksen löytyminen 

vaikutti myönteisesti vastuunkantajaksi osallistumiseen.   

Yläasteella en käynyt enää missään leireillä ennen rippikoulua. 
Rippikoulun kävin 15-vuotiaana hiihtolomalla Muurlassa. Rippikou-
lun jälkeen innostuin isoshommista, joita tein neljä vuotta. Viimei-
senä vuotena minusta tuli myös varhaisnuorten apuohjaaja. Nyky-
ään toimin erilaisilla varhaisnuorten leireillä "aparina". (Vastaaja 3) 
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Ensimmäisen kerran olin 6-vuotiaana srk:n päiväleirillä. Olen ollut 
lapsena ja nuorena monella leirillä. Hyppäsin pikkuisosen roolin yli 
ja menin isoskoulutukseen. Isosena olen ollut diakonian retkipäivil-
lä, perheleireillä ja rippileireillä. Apuohjaajana olen ollut ainoastaan 
varhaisnuorten leirillä. (Vastaaja 4) 

  

Tiivistetysti voidaan todeta, että roolin muuttuminen tai muuttumattomuus voi 

tukea osallistumista leiritoimintaan. Roolin muutoksen tai muuttumattomuuden 

haasteet ja mahdollisuudet vaikuttavat leirin ohjaajiin sekä osallistujiin. 
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6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1. Työntekijän ammatillinen kasvu ja työn kehittämisen näkökulma 

 

Leirityö kaikkine prosesseineen haastaa työntekijän ammattitaitoa. Tämä haas-

te näyttäytyy usein osallistujan elämän tai hänen perheensä kautta. Leirityössä 

joudutaan toimimaan ryhmässä ja joillekin tämä aiheuttaa vaikeuksia.  

 

Leireillä kohtaa myös lapsia, joiden elämäntilanne on haastava joko taloudelli-

sen tai sosiaalisten taustojen vuoksi. Lapset eivät itse ole välttämättä halukkaita 

osallistumaan leirille, mutta vanhemmat ”pakottavat” heidät lähtemään mukaan. 

Tällaisten osallistujien motivointi ja osallisuuden tukeminen on haasteellista, 

mutta mahdollista. Tämä on ammatillinen haaste, joka täytyy ottaa vastaan. 

Muuttuvat tilanteet ja osallistujien erilaisuus tuovat oman värinsä leiritoiminnan 

arkeen.  Työntekijän on toimittava määrätietoisesti leirin pyörittämisessä. Tällöin 

toimivana välineenä ovat toistuvat rakenteet, kuten säännöt ja leiriohjelman si-

sältökokonaisuudet.  

 

Toistuvien rutiinien kautta tietyt asiat saadaan toimimaan omalla painollaan. 

Kun osallistujat tietävät tietyt rutiinit, jää työntekijälle mahdollisuus reagoida 

muuttuviin tekijöihin.  Kun työskennellään lasten, nuorten tai perheiden kanssa, 

joudutaan joskus tilanteeseen, missä ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua tai vasta-

usta. 

 

Leirimallin monet prosessit tuovat työntekijälle sekä mahdollisuuden että haas-

teen oman työn kehittämiselle. On uskallettava kokeilla uusia toimintatapoja ja 

kehitettävä jo käytettyjä eteenpäin. Myös omaa ammattitaitoa on kehitettävä. 

Omaan ammatilliseen kasvuun on syytä panostaa. Esimerkiksi koulutukset eri-

laisista oppijoista, diagnooseista yms. asioista ovat välineitä oman työn arvioin-

nissa ja osallistujan huomioimisessa leirin toimintaympäristössä. 
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Muutokseen ja työnkehittämiseen liittyvä ammatillinen oppimisprosessi on kes-

keinen osa työntekijän ammattipätevyyttä. Lapsuudesta ja perheestä on kaikilla 

työntekijöillä omaa kokemusta, se on otettava käyttöön. Omien arvojen, usko-

musten, kokemusten ja tiedon reflektointi on osa ammatillista kasvua ja työssä 

kehittymistä (Kolkka ym. 2009, 166.) 

 

6.2. Työntekijän rooli leirityön prosesseissa 

 

Työntekijän roolia ohjaajana ja kasvattajana on hyvä pohtia. Kun tavoitteena on 

kasvattaa ja ohjata osallistujia vastuunottamiseen leirillä, nousee työntekijän 

keskeiseksi rooliksi innostajana toimiminen. Ketään ei pidä eikä voikaan pakot-

taa tekemään vastoin omaa tahtoa. Työntekijän tavoitteena on kouluttaa osallis-

tujaa uutta tehtävää varten.  

 

Työntekijällä ja ohjauksella on keskeinen asema osallistujien keskuudessa. 

Roolin muutoksen kannalta vaikutus oli ilmeinen. Seuraava esimerkki kuvaa 

työntekijän keskeistä asemaa osallistujan näkökulmasta. Vastuun kasvaessa 

tarvitaan ohjausta uudenlaisiin tehtäviin. 

Kun ala-asteella mainostettiin srk:n leirejä, päätin haluta kokeilla ja 
sitten jäin koukkuun. Sitten tuli hetkittäinen tauko leireilystä, ja kun 
Minna kertoi pikkuisoskoulutuksesta, päätin kokeilla. Siitä sitten 
isoskoulutusmatkani alkoi. Ystävilläni ei ollut oikein minkäänlaista 
vaikutusta, mutta työntekijöillä on ollut. He ovat vähän hiljalleen an-
taneet minulle lisää vastuuta ja olen halunnut jo pienestä tytöstä 
lähtien leirityöhön ja näin olen saanut hiljalleen opiskella leirityötä ja 
vastuuta. (Vastaaja 2) 

Kouluikäisten parissa tehtävä leirityö sisältää monia koulutuksellisia elementte-

jä, kuten vastuunkantajien koulutusprosessissa on todettu. Sen merkitystä ei 

tule aliarvioida.  Tekemällä oppiminen ja palaute tehdystä työstä ohjaavat oppi-

mista eteenpäin.  Vuorovaikutus ja osallistujien tunteminen tukevat tuota koulu-

tuksellista prosessia. Ritokosken mukaan juuri vuorovaikutuksessa ja kohtaami-

sessa on työntekijän mahdollisuudet. Nuorisotyönohjaajan ammatti on siis koh-

taamisen ammatti: työ on ihmisten kanssa toimimista ja näissä kontakteissa 

koetaan myös työn tärkeyttä ja tarpeellisuutta (Ritokoski 2010, 71.)  
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Leirityön eri prosesseja on arvioitava jatkuvasti. Hyvistä ja myönteisistä tuloksis-

ta huolimatta prosesseja on jatkuvasti arvioitava kriittisesti. Prosesseja on luotu 

pikkuhiljaa ja niiden toimivuutta on työntekijöiden toimesta havainnoitu. Tätä 

arviointia on jatkettava ja prosesseja on kehitettävä eteenpäin. Jokaisen pro-

sessin tavoitteita ja ajankohtaisuutta on tarkasteltava muuttuvan kontekstin in-

noittamana. 

 

Tässä opinnäytetyössä keskeinen painopiste prosessien tarkastelussa oli roolin 

muutokseen tähtäävässä prosessissa.  Muut prosessit jäivät tarkoituksellisesti 

taka-alalle. Silti niiden merkitys on yhtä tärkeä. Muut leirimallin prosessit tukevat 

ja mahdollistavat toisia prosesseja. Leirien eri osa-alueiden toistaan tukeva 

merkitys on keskeinen. 

 

Toiminnan tai palvelun kehittämisessä on tärkeää tiedostaa, kenen intressien 

pohjalta toimitaan. On tärkeää miettiä, kuinka palvelua tai toimintaa tuotettaisiin 

laadukkaammin. Siksi on keskeistä analysoida, vastaako palvelu käyttäjien tar-

peita (Toikko & Rantanen 2009, 163.)  

 

Toimivilla rakenteilla ja prosesseilla on mahdollista vaikuttaa sellaisen leiriperin-

teen syntymiseen, johon osallistujat ovat halukkaita sitoutumaan. Osallistujat 

tulevat leirille kerta toisensa jälkeen. Leirityö on haastava, mielekäs ja toimiva 

työn tekemisen tapa. Tämän työn toteuttamiseen on syytä panostaa. Sen mah-

dollisuudet ovat huikeat, kun tätä työtä rakennetaan ja kehitetään määrätietoi-

sesti.  

 

6.3. Roolin muutoksen prosessi 

 

Roolin muuttuminen ja siihen liittyvä havainnointi syvensi kokemustiedon pohjal-

ta kirjoitettua leirimallia. Roolin muutosta kuvaava prosessikaavio (Kuvio 1) sy-

ventyi ja sai uusia sovelluksia. Tämä näkyy konkreettisesti kuviossa 9, jossa 

nelikentässä esitetään osallistujan suhtautumista roolimuutokseen. Selkeä kaa-

vamainen siirtyminen roolista toiseen näyttäytyy toisenlaisena kuin ensimmäi-

sestä kaaviosta ensi näkemältä voisi päätellä. 
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Saatujen tulosten mukaan roolin muuttuminen aiheuttaa erilaisia tuntemuksia 

osallistujassa. Toisille roolin muutos on luontevaa, toisille se aiheuttaa häm-

mennystä tai muutosvastarintaa. Joillekin roolin muuttumattomuus on itse tehty 

valinta. Tässä on muistettava jokaisen osallistujan omat henkilökohtaiset mah-

dollisuudet. On tiedostettava, että ihminen kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti.  

 

Ihmisenä olemisen keskeinen kysymys on se, miten hän ymmärtää ja kokee 

itsensä osana häntä ympäröivää sosiaalista ja fysikaalista todellisuutta. Ihmisen 

käsitys itsestään ja suhteestaan ulkomaailmaan rakentuu ensisijaisesti kontak-

teista muihin ihmisiin siinä sosiaalisessa ympäristössä, jossa hän kasvaa ja ke-

hittyy (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 13.) Myös roolin muutoksen proses-

sissa ja leirielämässä tämä todellisuus on pidettävä kirkkaana mielessä. 

 

Roolin muutos ei ole itsestään selvää eikä kaikilla ole halukkuutta roolin muu-

tokseen. Myös henkilökohtaiset taidot vaikuttavat siihen, kuinka innostuneita 

osallistujat ovat roolin muutokseen. Saadun aineiston pohjalta eri roolit leirin 

arjessa näyttäytyivät hyvin monenlaisissa yhteyksissä.  Työntekijän keskeiseksi 

tehtäväksi nousee osallistujien innostaminen ja heidän oman oppimisensa tu-

keminen. Innostajan rooli on tärkeä, mutta siihen sisältyy myös haasteita. Ai-

neisto osoittaa, ettei roolin muuttuminen ole kaikille tarpeellinen suunta. Siksi 

onkin olennaista, että jokaiselle osallistujalle turvataan ne mahdollisuudet, joi-

den puitteissa hän voi toimia.  

 

Ohjaajien ja työntekijöiden antaman koulutuksen ja uusissa tehtävissä ohjaami-

sen merkitys oli yhteistä vahvan leirikokemuksen ja taustan omaavilla vastuun-

kantajilla sekä isosen kautta apuohjaajiksi tulleilla. Kaikkien henkilökohtaisia 

valmiuksia on huomioitu ja kehittämistä on pyritty suuntaamaan kyseisen ihmi-

sen valmiuksia vastaavaksi. 

 

Ongelmalliseksi aineiston pohjalta nousivat ne tilanteet, joissa osallistuja haluaa 

roolin muutosta, mutta työntekijän näkökulmasta valmiuksia uuteen rooliin siir-

tymiseen olisi vielä opeteltava.  
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Tällaiseen tilanteeseen on kehitettävä sellaisia mahdollisuuksia, joissa osallistu-

ja voi olla samalla sekä leiriläisen roolissa että myös osallisena esimerkiksi jär-

jestelyissä yms. asioissa, joihin leiriläiset eivät yleensä kovinkaan usein osallis-

tu.  

 

Edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa on jatkettava keskustelua osallistujan ja 

hänen huoltajiensa kanssa. Tässä kohdin on työntekijän näkökulmasta tärkeää 

miettiä, miten osallistujaa motivoidaan kehittämään niitä taitoja, joiden kautta 

uusi rooli olisi mahdollista omaksua. Tavallisesti ikä auttaa näiden asioiden 

muuttumisessa ja se antaa näillekin henkilöille mahdollisuuden toimia vastuu-

tehtävissä. Heidän polkunsa vastuunkantajaksi menee toisin, kuin pikkuisosena 

toimineiden osalta. Tämä erilaisten polkujen kautta tapahtuva roolin muutos on 

rikkaus, jota on tärkeää tukea.  

 

Tulosten kautta avautuu ikkuna pohtia roolinmuutoksen vaikutusta osallistujan 

elämään. Jotta osallistujan tiedot ja taidot voivat kehittyä, on löydettävä hänen 

omat voimavaransa. Voimaantumista määritellessään Punnonen kuvaa sen 

prosessiksi, joka tuottaa elämään merkitystä, sisältöä ja laatua. Työskentelyssä 

käytetään ja kehitetään nuorten myönteisiä voimavaroja etsiviä ja tukevia toi-

mintamalleja (Punnonen 2007, 523.) 

 

Jokainen yksilö kasvaa persoonallisesti ja vastuunkantajan rooleissa on oltava 

tilaa erilaisille toteuttamistavoille. Jokaisen vastuunkantajan, pikkuisosesta apu-

ohjaajaan, on saatava tila kehittää valmiuksia omista lähtökohdistaan. Tämä 

henkilökohtainen prosessi mahdollistuu parhaiten, kun työntekijät tutustuvat 

leirille tuleviin isosiin ja perehtyvät heidän valmiuksiinsa. 

 

Leirielämän monien prosessien näkökulmasta tämä haastaa työntekijöitä myös 

yksilötasolla tutustumaan leiriläisiin ja vastuunkantajiin. Aineiston pohjalta työn-

tekijän ja leireille osallistujan yhteinen historia näkyi keskeisenä, oman roolin 

muutoksen halukkuuden kannalta. Työntekijäkontakti nousi merkitykselliseen 

asemaan.  Pitkällä aikavälillä tehtävä kouluikäisten leiritoiminta on selkeästi roo-

lin muutokseen tähtäävän työn yksi lähtökohta.  
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Leiriperinne ei synny hetkessä; samanlaisena näyttäytyy myös osallistujan roo-

lin muuttuminen. Aikajänne, jolla osallistujat muuttuvat vastuunkantajaksi on 

pitkä, tulokset tehdystä työstä näkyvät vuosien päästä.  

 

6.4 Pohdintaa leiritoiminnan kehittämisestä 

 

Leirityön eri prosessien ja työntekijän pitkäjänteisen työn kautta on mahdollista 

rakentaa leiriperinne, joka tukee työntekijän omaa työtä. Pitkäaikaisten leiriläis-

ten mukana oleminen vastuutehtävissä mahdollistaa monia asioita leirityön 

kannalta. Aktiivisen vastuunkantajien koulutuksen kautta leireille saadaan osaa-

vaa ja sitoutunutta työvoimaa. Työntekijälle tämä on suuri voimavara. Koulutuk-

seen käytetyt voimavarat saadaan takaisin moninkertaisesti vastuunkantajien 

muodossa.   

 

Leirityötä tulisi tarkastella kokonaisuutena ja sen eri prosessit olisi syytä kartoit-

taa ja tiedostaa. Noita prosesseja tiedostamalla voidaan leirityötä kehittää siihen 

suuntaan, kun on tarpeellista. Järvenpään seurakunnassa kehitetty malli ei jo-

kaisessa seurakunnassa ole välttämättä toimiva. Kullakin paikkakunnalla on sen 

toiminnalle tyypilliset piirteet. Ne on huomioitava leiriprosessien kehittämisessä. 

Keskeistä on olla tietoinen leirityön moniulotteisesta kokonaisuudesta.  

 

Olennaisten toimintojen kartoitus on hyvä lähtölaukaus toiminnan kriittiselle tar-

kastelulle ja aktiiviselle kehitystyölle. Kehittäminen on hidasta ja tapahtuu pitkäl-

lä aikavälillä. Kokeilemalla erilaisia toimintatapoja ja havainnoimalla niiden toi-

mimista käytännössä, on mahdollista saada arvokasta tietoa oman paikkakun-

nan leirityöhön. Se paljastaa myös ne kohdat, joissa vaaditaan uutta näkökul-

maa leirityöhön. Leirityön ei pidä olla vain rutiinien sävyttämä toimintamuoto, 

sisältöön pitää panostaa. 

 

Aktiivinen ote on tärkeää sisällön tuottamisen ja ohjelmien laadukkuuden ylläpi-

don kannalta. Siksi tietyt toistuvat asiat tai rutiinit (esim. leiripakkaus, toistuva 

päiväohjelman rakenne jne.) voivat vapauttaa voimavaroja keskeiseen osa-

alueeseen eli ohjelmasisältöjen kehittämiseen ja suunnitteluun. 
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Edellä mainittuihin asioihin panostamalla on mahdollista saada aikaan leiripe-

rinne, johon osallistujat tulevat mukaan yhä uudelleen.  

 

Leirin sisällölliset näkökulmat on syytä huomioida tarkasti. Leiritoiminnan kristil-

linen arvopohja näyttäytyi merkityksellisenä toiminnassa. Kristillisten arvojen, 

hartauksien ja Raamattutyöskentelyjen aiheuttamat tuntemukset ovat merkille 

pantavia. Moni kokee hartaudet ja kristillisyyden tärkeänä osana leiriä, osalle 

kristillisyys aiheuttaa vastustusta ja kapinaa. Eettisten kysymysten pohdinnalle 

leirit ovat mainio paikka. Asioiden jatkuva esillä olo leiristä toiseen laittaa osallis-

tujan pohtimaan omia ajatuksiaan ja arvojaan. Hartaus ja kristillisyys tulevat 

luonnolliseksi osaksi leirillä oloa.  Kristillisyyden ja eettisyyden läsnäolo leireillä 

on keskeistä. Samoin kuin leiriperinne vaatii aikaa syntyäkseen, tarvitsee osal-

listujan olla useita kertoja mukana hartauksissa ynnä muissa sellaisissa tilan-

teissa, joissa kristillinen sanoma, arvot ja heidän omat näkemyksensä saavat 

olla vuorovaikutuksessa keskenään. 

 

6.5. Opinnäytetyön prosessi 

 
Opinnäytetyön prosessi oli mielenkiintoinen tutkimusmatka omaan työhön ja 

sen kehittämiseen. Leirimallin moniulotteisuus ja sen mallintaminen oli työlääm-

pi projekti kuin olin alun perin kuvitellut. Ammatillisesti prosessi on antanut pal-

jon sekä omaan ammatilliseen kasvuun että työn kehittämiseen. Mallintamisen 

kautta arvioitiin leirimallin eri prosesseja ja niitä kehitettiin edelleen. 

 

Leirimallin työstäminen ja mallintaminen oli haastavaa ja antoisaa. Eri prosessi-

en hahmottaminen ja niiden sisältöjen sekä tavoitteiden auki kirjoittaminen on 

selkeyttänyt omaa käsitystäni rakentamastamme leirimallista. Varsinkin osapro-

sessien kartoitus yllätti minut laajuudellaan ja moniulotteisuudellaan. Käytännön 

työssä tehdyt ratkaisut ja työskentelytavat olivat ennakkoon suppeammat. Työn 

tutkiminen aukaisi silmät näkemään, miten monien asioiden yhteisvaikutusta on 

toimiva leirityö. Tulevaisuudessa olisi tärkeää tarkastella kaikkia osaprosesseja 

yhtä tarkasti kuin roolin muuttumiseen tähtäävää prosessia on tässä työssä tut-

kittu. 
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Leireillä tapahtuva havainnointi oli mielekästä ja opettavaa. Leirimallia on kehi-

tetty havainnoimalla käyttöön otettuja toimintatapoja. Oli mielenkiintoista huo-

mata, miten paljon materiaalia leirien havainnointi tuotti. Keskittymällä yhteen 

seitsemästä prosessista avautui mahdollisuus tutkia sitä pintaa syvemmältä. 

Toisaalta mikäli olisi ollut mahdollista jakaa tutkimuskausi pitemmälle aikavälille, 

olisi ollut mielenkiintoista tarkastella muitakin osaprosesseja tarkemmin. Työn 

rajaamisen kannalta tehty valinta yhden prosessin tutkimisesta oli kuitenkin pe-

rusteltua ja pidän rajausta siinä mielessä onnistuneena. 

 

Tutkimuksen ja varsinkin osallistuvan havainnoinnin suorittaminen leireillä oli 

välillä vaikeaa. Työntekijän ja havainnoijan roolien yhteensovittaminen vaati 

yllättävän paljon. Havainnoinnin kannalta olisi voinut olla edullisempaa, mikäli 

leireillä olisi voinut keskittyä pelkästään siihen. Aikataulullisesti ja leirien kannal-

ta ratkaisu ei ollut kuitenkaan mahdollinen. Tutkimuksen suorittaminen onnistui 

mielestäni kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin.  

 

Sähköpostikyselyyn olisi ollut mielenkiintoista saada useampia vastauksia kuin 

nyt pystyin vastaanottamaan. Kysymykset toki ovat olemassa ja niitä voi tule-

vaisuudessa hyödyntää uusien osallistujien kanssa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa käytettävä työtapa, leirimalli ja siihen 

liittyvät prosessit. Toisena tavoitteena oli saada tietoa osallistujien kokemuksis-

ta. Tutkimus onnistui täyttämään sille asetetut tavoitteet. Keskustelua mallinta-

misesta työparini kanssa olisi voinut olla enemmän. Aikataulullisesti aineiston 

keruu ja kirjoittamisen prosessi etenivät suunnitellulla tavalla. Kokonaisuutena 

opinnäytetyöprosessi sujui jouhevasti ja se muokkautui koko ajan sen valmis-

tumiseen saakka. Istumista ja työtä opinnäytetyö on vaatinut paljon, mutta toi-

von, että se voi olla peili leirityötä tekeville ihmisille. Tähän opinnäytetyöproses-

siin kannatti lähteä ja tässä on työn lopputulos.  
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LIITE 1: TUTKIMUSLUPA-ANOMUS SEURAKUNNALTA 

 

Järvenpään seurakunta 
 
Kirkkoherra: Vesa Koivisto 
 

Tutkimuslupa-anomus 
 

 
Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulutut-
kintoa. Teen opinnäytetyötäni Järvenpään seurakunnan kouluikäisten leiritoi-
minnasta. Opinnäytetyön toteuttamiseksi minun tulisi kerätä aineistoa ja materi-
aalia havainnoimalla kouluikäisten leiritoimintaa. Havaintojen pohjalta pidän ha-
vainnointipäiväkirjaa. Raportoinnissa ei tule esille osallistujien nimiä. Saatuja 
havaintoja käsitellään luottamuksellisesti.  
 
Pyydänkin nyt lupaa aineiston keräämiseen osallistuvan havainnoinnin avulla, 
joka tapahtuu seurakunnan leireillä marraskuun 2009 – maaliskuun 2010 väli-
senä aikana. Asiasta tiedotetaan leirille osallistuvia ja heidän huoltajiaan saate-
kirjeellä, jossa kerrotaan leirillä tapahtuvasta havainnoinnista sekä leiritoiminnan 
kehittämisestä saatujen havaintojen pohjalta. Samalla pyydetään tutkimuslupaa 
lapsen huoltajilta. 
 
Järvenpäässä 26.10.2009 
 
 
Matti-Petteri Kontinen 
 
Myönnetään / ei myönnetä (tarpeeton yliviivataan) tutkimuslupa opinnäytetyön 
aineiston keruuta varten seurakunnan leireillä.  
 
Paikka ja aika  Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
_______________________ ___________________________ 
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LIITE 2: TUTKIMUSLUPA-ANOMUS LEIRILÄSEN HUOLTAJALLE 
 

Tutkimuslupa-anomus Järvenpään seurakunnan leirille 
osallistuvan lapsen huoltajille 

 
Työskentelen Järvenpään seurakunnan nuorisotyönohjaajana ja työni sijoittuu 
kouluikäisten parissa tehtävään työhön. Leiri- ja kerhotoiminta on keskeisiä toi-
mintamuotoja työssäni. Järvenpään seurakunnan leirityötä on tehty johdonmu-
kaisesti vuosien ajan ja sitä on pyritty kehittämään koko ajan eteenpäin. Tämä 
kehittäminen jatkuu edelleen ja pyrkimyksenä on pitää leiritoiminta koululaisille 
mielekkäänä ja ohjelmallisesti hyvänä.  
 
Opiskelen Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikor-
keakoulututkintoa ja teen opinnäytetyötäni Järvenpään seurakunnan kouluikäis-
ten leiritoiminnasta. Opinnäytetyöni toteuttamiseksi minun tulisi kerätä aineistoa 
seurakunnan leireillä.  Aineisto kerätään havainnoimalla leirin toimintaa ja kir-
jaamalla asioita havainnointipäiväkirjaan.  Havainnointipäiväkirjassa ja opinnäy-
tetyön raportoinnissa ei käy ilmi osallistujien nimiä eikä ketään yksittäistä henki-
löä ole tunnistettavissa havainnointipäiväkirjasta eikä opinnäytetyön loppurapor-
tista. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käytetään vain tämän 
opinnäytetyön aineistona.  
 
Järvenpää 
 
Matti-Petteri Kontinen 
 
Lapseni voi osallistua / ei voi osallistua (tarpeeton yliviivataan) tutkimukseen, 
joka on osa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.  
 
Paikka ja aika  Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
________________  _______________________________ 
PALAUTA LOMAKE LEIRILLE TULLESSASI TURVATIETOLOMAKKEEN 
KANSSA. 
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LIITE 3: ISOSEN OHJEET 
 
LEIRIN TUNNUSSANAT: OMA-ALOITTEISUUS, ENNAKOINTI, YHTEISTYÖ, 
YHDESSÄOLO!!! 
 
Ohjelmavastuu: 
- Mikäli joku tehtävä on sinut vastuullasi, sinä huolehdit siihen liittyvät asiat: 
tilan järjestäminen, tarvikkeet, mahdolliset avustajat, laulujen valinta etukäteen 
ja niiden toimittaminen säestäjälle, ohjeiden antaminen, loppusiivous ym. Saa-
dut tehtävät tulee hoitaa tunnollisesti ja loppuun asti. 
- Suunnittele ennen leiriä. Varhaisnuorten leirillä ei jää samalla tavalla suun-
nitteluaikaa kuin rippileirillä. Sinulla ei voi koskaan olla liikaa ohjelmaa/leikkejä. 
Mieluimmin liikaa, kuin liian vähän.  
- Varmista, että sinulla on varaohjelmaa sekä sisälle että ulos. 
- Mikäli tarvitset apua, pyydä ja ole myös valmis antamaan muille apua suunnit-
telussa tai toteutuksessa. Muista - kysyvä ei tieltä eksy!! Mikäli joku asia pai-
naa mieltäsi muista, että on aina parempi puhua niistä kuin hautoa niitä itsek-
seen. 
 
Isosen tehtävistä: 

- voinko olla apuna pyytämättäkin. 
- ole valmis – leikki- ym. ideoita saatetaan tarvita yllättävän nopeasti! 
- innostu – vaikka olisitkin leikkinyt samaa leikkiä miljoona kertaa! 
- ensin lapset – sitten minä! Esim. askartelupisteessä en itse askartele. 
- siivoaminen ja järjestäminen – mikäli ei toisin sovita. 
- Isonen on aina täsmällisesti oikeaan aikaan oikeassa paikassa - kello!! 
- älä ole liian kaveri – olet myös työntekijä joten sinun on pystyttävä myös 

pitämään auktoriteetti. Sinä asetat rajat – esim. älä anna lasten roikkua 
vaatteissasi. 

 
Päivystäjä: 

- Huolehtii aamuherätyksestä sovittuna aikana. Mieti miten sinä haluaisit 
herätä.. 

- Huolehtii päiväohjelman kirjoittamisesta edellisenä päivänä ja kiinnittää 
sen kaikkien nähtäväksi.  

- Huolehtii siitä, että leiriläiset ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan – 
koonti aloitetaan 5 min. ennen tuokioiden aloitusta. Laske paikallaolijat 
pyytämättä. 

- Lipunnosto ja -lasku esim. ryhmäläisen kanssa (varmista että osaat it-
se). 

- Muut erikseen sovittavat asiat. 
 
Uinninvalvojat: eli kaikki, jotka ovat rannalla uinnin aikana: leiriläiset eivät käy-
tä veneitä 

- Huolehtivat uintituvallisuudesta – se ei ole isosten sosiaalista jutustelu-
aikaa! 

- Mikäli joku leiriläinen kielloista huolimatta esim. hyppii laiturilla ja tönii 
muita, on valvojalla oikeus ”pistää leiriläinen jäähylle”. 
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Nuotiomestari/grillimestari: mikäli on nimetty 
- Organisoi nuotion rakentamisen ja riittävän määrän puita paikalle. 
- Huolehtia siitä, että paikalla on vettä nuotion sammuttamiseen. 
- Sammuttaa nuotion ja huolehtii nuotiopaikan siisteydestä. 
- Huolehtia siitä, että nuotiopaikka on valmiina iltaohjelmaa tms. varten: 

pefletit, soittimet, muut tarvittavat välineet 
 
Turvallisuus leirillä: 
 
Isonen on itse toiminnallaan esimerkki. Ennakoi vaaratilanteet ja tarvittaessa 
raportoi niistä leirin ohjaajalle. Keskustele etukäteistapaamisessa leirin ohjaajan 
kanssa uimataidostasi ja mahdollisista sairauksistasi, jotka voivat vaikuttaa ko. 
valvontaan. 
 
Lääkelaukku: Ole aina tietoinen siitä, missä leirin ensiaputarvikkeita säilytetään. 
Isonen ei saa antaa mitään lääkkeitä leiriläiselle, vaan näissä tapauksissa leiri-
läinen tuodaan ohjaajan luo. Joku työntekijöistä on nimetty ensiapuvastaavaksi. 
 
Pidä yllä ensiaputaitojasi ja muista, että maalaisjärkeä pitää käyttää myös tur-
vallisuuskysymyksissä. Myös sinun velvollisuutesi on täyttää Turvatieto-lomake. 
Väsyneenä voi turvallisuusasioissa lipsua, joten myös isosten on huolehdittava 
siitä, että saavat tarpeeksi unta. 
 
Leirin säännöt: 
 
Niistä puhutaan ja sovitaan ennakkotapaamisissa ja vielä yhteisesti leirin en-
simmäisenä päivänä. Isonen ja aparit noudattavat niitä omalta osaltaan ja val-
vovat niiden toteutumista. Mikäli poikkeuksia ilmenee, keskustellaan niistä leirin 
ohjaajan kanssa. Havaituista rikkeistä on ilmoitettava leirin ohjaajalle.  
 
Työntekijät tekevät mahdolliset ohjelmamuutokset. 
 
Mikäli tietyt esineet/asiat ovat kiellettyjä leiriläisiltä, koskee sama myös tietysti 
isosta. Kiellettyjen listalla ovat myös päihdyttävät aineet. Niitä ei saa tuoda eikä 
leirillä saa esiintyä niiden vaikutuksen alaisena. Tämän säännön rikkominen 
lopettaa välittömästi työsuhteen ja ohjaaja passitetaan omalla kustannuksella 
kotiin.  
Mikäli tupakoit, tulee sen tapahtua tupakkapaikalla poissa leiriläisten silmistä – 
aina parempi jos voit olla polttamatta. Miten olisi savuton leiri!! Silloin kun olet 
työtehtävissä, et käy tupakalla. Tupakkapaikalle mennään vuorotellen, niin että 
kaikki eivät ole samaan aikaan poissa. 
 
MUUTAMA SANA VARHAISNUORISTA!! 

- he huomaavat jos yrität teeskennellä – ole rohkeasti oma itsesi! 
- he koettelevat hermojasi – ole kärsivällinen! 
- he katsovat sinua ylöspäin – olet siis esimerkki! 
- he koettelevat rajoja – ole reilu, mutta silti tiukka! 
- he kaipaavat hyväksyntääsi, vaikka ehkä vähättelevätkin sitä! 
- Ole valmis nauramaan itsellesi!!  Ole valmis kuuntelemaan!! Ole kärsi-

vällinen!! 
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LIITE 4: APUOHJAAJAN OHJEET 
 
Ohjeita varhaisnuorten leirien apuohjaajalle 
 
LEIRIN TUNNUSSANAT: OMA-ALOITTEISUUS, ENNAKOINTI, YHTEISTYÖ, YH-
DESSÄOLO!!! 
 
Apuohjaajan yleiset tehtävät: 
 

- Apuohjaaja toimii päivystäjän tukena ja ohjaa sekä muistuttaa tarvittaessa 
esim. aikataulusta. Koonti aloitetaan 5-10 minuuttia ennen tuokioiden aloitusta 
(Hidas ryhmä tarvitsee enemmän aikaa). Laske paikallaolijat pyytämättä. 

- Lipunnosto ja -lasku esim. isosten kanssa (varmista että osaat itse). 
- Iltapalan tarvikkeiden esille asettaminen ja jälkien korjaaminen iltapalan jäl-

keen.  
- Toimintatuokioiden suunnittelu ja toteutus itsenäisesti tai osana tiimiä: Rastira-

ta, askartelupiste, olympialaiset jne. 
- Vastuu isosten kanssa eri ohjelmatuokioista: Ideat kerätty isosilta ajoissa ja 

tehtävien jakaminen isosille (esim. leikkituokiot ja iltaohjelmat) 
- Itsenäinen leirin kulun tarkkailu: Ohjaa isosia leikkimään lasten kanssa, myös 

itse mukaan leikkimään, mikäli ei ole muita tehtäviä, säännöistä kiinnipitäminen 
ja niiden rikkomiseen puuttuminen välittömästi 

- Tiedottaminen asioista myös työntekijöille: Esim. isosten tehtävien tekemättä 
jättäminen ja leiriläiseen liittyvät asiat 

- Tarvikkeista huolehtiminen: toimistolaatikko, sisäpelit ja ulkopelit sekä askarte-
lutarvikkeet (tavarat paikalleen ja järjestykseen) 

- Muut erikseen sovittavat asiat. 
 
Lisäksi telttaleirillä: 
 

- Telttakylästä huolehtiminen: muistuta makuupussien kuivatuksesta. 
- Päiväjuoman ja iltapalatarvikkeiden hakeminen keittiöltä sovittuun aikaan. Jäl-

kien korjaaminen iltapalan jälkeen. Keittiötyöryhmän jäsen, esim. tiskivuorot 
 
TOIMINTATUOKIOIDEN SUUNNITTELUSSA TÄRKEÄÄ: 
 
- Mikäli joku tehtävä on sinut vastuullasi, sinä huolehdit siihen liittyvät asiat: tilan 
järjestäminen, tarvikkeet, mahdolliset avustajat, laulujen valinta etukäteen ja niiden 
toimittaminen säestäjälle, ohjeiden antaminen, loppusiivous ym. Saadut tehtävät tulee 
hoitaa tunnollisesti ja loppuun asti. 
- Suunnittele ennen leiriä. Varhaisnuorten leirillä ei jää samalla tavalla suunnitteluai-
kaa kuin rippileirillä. Sinulla ei voi koskaan olla liikaa ohjelmaa/leikkejä. Mieluimmin 
liikaa, kuin liian vähän.  
- Varmista, että sinulla on varaohjelmaa sekä sisälle että ulos. 
- Mikäli tarvitset apua, pyydä ja ole myös valmis antamaan muille apua suunnittelussa 
tai toteutuksessa. Muista - kysyvä ei tieltä eksy!! Mikäli joku asia painaa mieltäsi 
muista, että on aina parempi puhua niistä kuin hautoa niitä itsekseen. 
 
HUOMIO: 
 
APUOHJAAJA TOMII AINA YHTEISTYÖSSÄ OHJAAJIEN KANSSA JA TURVALLI-
SUUSOHJEET HUOMIOIDEN. TÄMÄN VUOKSI ESIM. APARIN OHJAAMASSA 
LEIKKITUOKIOSSA ON TYÖNTEKIJÄ MUKANA. 
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LIITE 5: KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN OHJEET 
 
Järvenpään srk:n VARHAISNUORISOTYÖN LEIRITOIMINTAOPAS TYÖNTE-
KIJÖILLE. Toiminta pohjautuu rakkauden kaksoiskäskyyn ja kultaiseen sään-
töön. 
 
Yleiset toimintamallit 
 
Peruslähtökohtana on viettää mahdollisimman paljon aikaa leiriläisten kanssa. 
Kaikki ovat läsnä kokonaisvaltaisesti eri tilanteissa. Kaikki ovat osa leiriryhmää. 
Näin työntekijät ja isoset ovat myös antamassa käyttäytymismallia. Siksi esim. 
ruokailut tapahtuvat ryhmittäin oman isosen johdolla. Pyritään leiriläisten tasa-
puoliseen kohteluun ja opastetaan heitä erilaisten tarpeiden mukaan. 
 
Toiminta on työntekijävetoista. Työntekijät suunnittelevat leirikokonaisuuden, 
jossa apuohjaajille ja isosille annetaan omia vastuutehtäviä. Vaikka ohjelmako-
konaisuus tai osa siitä on apuohjaajien tai isosten vastuulla, on läsnä oltava 
myös työntekijä/työntekijöitä. Näin otetaan huomioon turvallisuus-säädökset ja 
samalla varmistetaan sisällöllinen laatu ja linja. 
 
Kaikilla ikäryhmillä on samanlaiset perusrutiinit leirielämässä. Tämä luo turvalli-
suutta ja helpottaa sekä leiriläisten että työntekijöiden toimintaa. Leiritoiminnan 
runko on samanlainen kuin talvikauden leireillä. Näin leiriläiset oppivat yhden 
leirisysteemin. 
 
Selkeä rakenne helpottaa leiriläistä hahmottamaan kokonaisuutta ja varautu-
maan tulevaan. Näkyvillä olevalla päiväohjelmalla kerrotaan mitä ja koska ta-
pahtuu. Kaikkea toimintaa ei tietysti kerrota, vaan ns. ohjelmarunko. Työntekijät 
voivat tietysti tarpeen tullen muuttaa ohjemaa. Päiväohjelmaan ei merkitä kel-
lonaikoja näkyviin päivällisen jälkeen. Tämä antaa mahdollisuuden esim. aikais-
taa hiljaisuutta, mikäli sellainen tulee mahdolliseksi. 
 
Pyritään kiinnittämään huomiota toiminnan selkeyteen: ryhmän kokoamisessa, 
ohjeiden kertaamisessa, lyhyissä työskentelyissä, kaikkien aistien mukaan ot-
tamisessa. Nämä otetaan huomioon myös isosten koulutuksessa. 
 
Huonejaot 
 
Leiriläiset saavat valita itse osan huonekavereista, mutta mikäli häiritään hiljai-
suutta tms. on ohjaajalla oikeus muuttaa huonejärjestystä. Huonetoiveet voi 
kerätä jo linja-automatkalla, jolloin majoittuminen saadaan aloitettua heti kun 
tullaan Leiriniemeen.  
 
Ruokailut 
 
Ruokailuajoista pidetään kiinni ja sille on varattava riittävästi aikaa. Isonen istuu 
aina oman ryhmän kanssa samassa pöydässä. Kiinnitetään huomiota rauhalli-
suuteen. 
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- aamupala: ruoan siunaus/alkulaulu, pöydittäin vuorotellen hakemaan, kun on 
valmis saa lähteä omassa tahdissa, sovittava pöydänpyyhkijät ja tuolien laitta-
jat. 
- lounas ja päivällinen: aloitetaan ja lopetetaan yhdessä, ruoan siuna-
us/alkulaulu, pöydittäin vuorotellen hakemaan, kun suurin osa on syönyt (n. 30 
min.) lauletaan loppulaulu, sovittava pöydänpyyhkijät ja tuolien laittajat. 
- mehu ja iltapala: pöydittäin vuorotellen hakemaan, kun on valmis saa lähteä 
omassa tahdissa, sovittava pöydänpyyhkijät ja tuolien laittajat. 
(- saunan jälkeinen iltapala liukuvasti). 
 
Ruokailujen jälkeinen ohjattu vapaa-aika 
 
Leiritoiminnassa suositaan ns. ohjattua vapaa-aikaa. Työntekijät ja isoset viet-
tävät aikaa leiriläisten kanssa leikkien ja pelaten. Näin kukaan ei jää yksin, kai-
killa on tekemistä ja kaikilla ohjaajilla on aikaa kohdata leiriläisiä. Vain sellaiset 
ohjaajat/isoset, jotka ovat valmistelemassa seuraavaa ohjelmanumeroa ovat 
vapautettuja tästä. 
Varmistetaan kuitenkin se, että mikäli leiriläisellä on tarve olla omassa rauhas-
sa, on hänellä siihen mahdollisuus esim. pieni lukunurkka/mahdollisuus olla 
hetki omassa huoneessa. 
 
Saunat 
 
Saunoihin mennään ohjatusti. Kaikki peseytyvät saunalla, vaikka eivät löylyyn 
menisikään. Saunoissa tulee olla valvojat koko ajan, vähintään pesuhuoneen 
puolella. Ohjaajat lähtevät saunasta viimeisenä ja laittavat kiukaat pois päältä.  
 
Uintivalvonta 
 
Uintivalvontaan osallistuvat mahdollisimman moni. Työntekijän on oltava aina 
rannassa valvomassa!  Mahdollisuuksien mukaan joitakin isosia myös järvessä. 
 
Ohjelmakokonaisuuksia 
 
Leiriohjelma pyritään saamaan monipuoliseksi. Siihen sisällytetään mahdolli-
simman paljon ulkoilua eri muodoissa (rastiradat/luontopolut, leikit, talvella 
myös hiihto ym.), erilaisia yhteisiä toimintatuokioita (leikit, pelit, askartelut, mu-
siikki ym.) ja ohjattuja opetustuokioita esim. raamattuhetkiä tms.  
Myös hartaudet ovat tärkeässä asemassa ja niiden sisältöihin on viime vuosina 
kiinnitetty huomiota. Työntekijät ovat valinneet teemoja, joista hartaudet on val-
mistettu. Hartauksien pitäjinä ovat olleet sekä työntekijät että isoset. Valmiista 
teemoista on työntekijä esim. kerännyt etukäteen materiaalia, joka on helpotta-
nut isosen tehtävää. Toki tilaa on annettu myös omista ideoista nouseviin har-
tauksiin. 
 
Nyky-yhteiskunnassa ja kouluelämässä lapset näkevät paljon toimintaa, joissa 
joudutaan kilpailemaan. Siksi leiritoiminnassa suositaan mahdollisimman paljon 
yhteisleikkejä ja pelejä ym., joissa ei tarvitse kisata. Olympialaisetkin voi järjes-
tää hyvin ilman ryhmien välistä kilpailua ja suorituspakkoa. 
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Leiri- ja kerhotoiminnassa otetaan myös huomioon kestävä kehitys. Toiminta-
tuokioissa voidaan miettiä kestävän kehityksen ja kierrätyksen merkitystä ja 
esim. askarteluissa käyttää kierrätysmateriaaleja. 
 
Apuohjaajien ja isosten tukeminen: annetaan tilaa erilaisille taidoille. 
Positiivinen palaute leiriläisille, isosille, ohjaajille.  Toiminnan kehittäminen pa-
lautteen perusteella. 
 
 
TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTAA! 
 

- työsopimuksen allekirjoittaminen:  
- tilitietojen ja verokortin toimittaminen taloustoimistoon 
- avainten, kulkukortin ja hälytyskoodin hankkiminen, kulunvalvontaan tu-

tustuminen:  
- muiden työntekijöiden yhteystietojen hankkiminen, tutustuminen työnte-

kijöihin 
- varhaisnuorisotyön tarvikevarastoihin tutustuminen: mistä löytyy, mitä 

voi käyttää, miten varataan, mistä hankitaan lisää: Minna Valkeapää, 
Matti-Petteri Kontinen 

- ostotodistusten hankkiminen tai Prisman: tilikortti Marjo Määtältä. Pris-
man kuitit toimitetaan taloustoimistoon heti hankinnan jälkeen, säilytä 
muut kuitit ja lähetyslistat laskujen tarkistamista varten: Minna Valkea-
pää, Matti-Petteri Kontinen. Itse maksetuista tarvikkeista saa rahat tilille 
kuittia vastaan: ostoksen hyväksyy Markku Ihander 

- puhelinkulujen korvaaminen: onko työntekijällä mahdollisuus puheluiden 
erittelyyn? 

- mahdollisessa sairastapauksessa juuri ennen leiriä ota heti yhteys esi-
mieheen ja muihin leirin vetäjiin. Poissaoloon liittyvistä käytännöistä ky-
sy esimieheltä. 
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LEIRITOIMINTAAN LIITTYVIÄ ASIOITA 
 

- leirikohtaisten suunnittelujen tekeminen yhdessä leirin vetäjätiimin kans-
sa: omat tehtävät. Ohjelmapohja löytyy: 
Y:\Kasvatus\Varhaisnuorisotyö\leirit\Leiriniemi\Kesä 09  

- suunnittelupäivien sopiminen yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, 
varaajan käyttö tilan varaamisesta Matterin, Minnan tai Marjo Määtän 
kautta. 

- isospalavereista sopiminen: KAIKKIEN varhaisnuorten leirien TYÖNTE-
KIJÖIDEN, APUOHJAAJIEN JA ISOSTEN KOULUTUSPÄIVÄ la. 9.5 klo 
8.30-16.30 päivän sisältö ja omat tehtävät: Minna Valkeapää, Matti-
Petteri Kontinen,  

- muistuta isosia ja apuohjaajia, että toimittavat tilitiedot ja verokortit talo-
ustoimistoon. 

- leirin turvallisuusasiakirja pitää hyväksyttää Markku Ihanderilla ja ottaa 
sen jälkeen muiden työntekijöiden allekirjoitukset siihen: leirin johtaja pi-
tää sen itsellään 

- leirikirjeen, turvatietolomakkeiden (kaikilla leireillä sama) ja laskun lähet-
täminen: sovi kuka toimittaa tiedot postituksen hoitavalle Marjo Määtälle. 
Kesäkuun leirien osalta nämä hoidetaan jo toukokuussa. Viimeisenkin 
leirin tiedot lähtevät kesäkuun loppuun mennessä. 

- leirikeskus Leiriniemeen ajoissa (2 vkoa etukäteen) tieto ruoka-
aineallergioista, leiriohjelma josta selviää tulo- ja lähtöajat, ruokailujen 
ajankohta, leiriläisten määrä ja ohjaajien yhteystiedot.  

- Varhaisnuorisotyön leiritarvikkeita löytyy: Puutalon yläkerrasta 3 huonet-
ta, Kirkkopihan telttavarasto 

- leiritarvikkeiden pakkaus: koska, kuka, mitä. Puutalossa on olemassa 
Leiriniemen leireille toimisto- ja pelilaatikko (sekä ulko- että sisäpelejä). 
Uukuniemen leireille on omansa. Muista tarvikkeista tehdään näkyville 
lista (Puutalossa Matterin vanhan huoneen ovi), josta näkyy kuka tarvit-
see ja mitä. Leirin vastaava työntekijä kartoittaa Minnan ja Matterin 
kanssa mitä tarvikkeita tarvitaan ja missä. Isoset ja apuohjaajat eivät va-
raa itsekseen mitään. Mikäli toisen työmuodon työntekijä tarvitsee jotain 
ottaa hän yhteyttä Minnaan tai Matteriin.  

- leiriläisen sairastapauksessa ks. erillinen ohje: talousjohtajan ohjeet, lei-
rin turvallisuusvastaava 

- Marjo Määtältä löytyy tiedot isosista: mikäli peruuntumisia tulee voi sieltä 
katsoa tilalle muita. Muuten isosvalinnat tehdään keväällä: Minna Val-
keapää, Matti-Petteri Kontinen, muu nuorisotiimi. 

 
LEIRIN JÄLKEEN 
 

- tarvikkeiden purkaminen, ellei toisin sovita. Ilmoita mikäli esim. peleistä 
puuttuu osia tms.: Minna Valkeapää, Matti-Petteri Kontinen 

- isosten palkkiolistan täyttäminen: isosen palkkio on varhaisnuorten leiril-
lä 20 euroa/päivä, apuohjaajan 32 euroa/päivä. Lomake löytyy: 
Y:\Kasvatus\Varhaisnuorisotyö\Palkkiolomakkeet 

- Tilastolomakkeeseen leirien osallistujamäärät 
Y:\Kasvatus\Varhaisnuorisotyö\Seuranta\vn-tilasto10 
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LIITE 6: SÄHKÖPOSTIKYSELYN KYSYMYKSET 
 
Kiitos siitä, että ilmaisit halukkuutesi vastata kyselyyni, joka liittyy kouluikäisten 
leiritoimintaan. Puhelimessa / tavatessamme keskustelimmekin kyselystä ja 
siihen liittyvistä asioista. Roolin muutoksella ja siihen liittyvillä näkökulmilla on 
keskeinen osa opinnäytetyössäni. Kerään tietoa roolin muuttumisesta ja koke-
muksista, joita se on sinussa herättänyt. Samalla saan arvokasta tietoa niistä 
asioista, joista on ollut sinulle apua / hyötyä leirielämässä, kun olet ottanut vas-
tuuta leiritoiminnasta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä antamiasi 
vastauksia lue muut kuin tutkija. Kiitos vaivannäöstäsi kyselyn suhteen!  t. Matti-
Petteri Kontinen 
 

1. Kuvaile omaa polkuasi osallistujasta toteuttajaksi (leiriläinen --> pik-
kuisonen --> isonen --> apuohjaaja). (Milloin osallistuit leirille ensimmäis-
tä kertaa, monellako leirillä olet ollut, millaisilla eri leireillä olet ollut jne.) 
 
2. Kerro niistä syistä, jotka ovat vaikuttaneet roolisi muuttumiseen leireillä 
(oma halu, kavereiden vaikutus, työntekijän vaikutus). 
 
3. Miten tehtävät ja vastuut muuttuivat eri roolien aikana? 
 
4. Millaisia tuntemuksia ja ajatuksia muuttuva rooli on tuonut mukanaan? 
 
5. Mikä merkitys roolin muuttumisella (esim. pikkuisosesta isoseksi, iso-
sesta apuohjaajaksi) on ollut osallistumisellesi kouluikäisten leiritoimin-
taan?  
 
6. Mitä muuta haluat sanoa? 
 

 
 


