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ABSTRACT 
 
Rupponen, Paula. Around the world in Toukola. Adolescents’ camp about mission in 
Akaa parish. 82 p., 10 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring 2011. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in social Services, Option 
in Christian Youth Work. Degree Bachelor of Social Services, Mission Secretary. 
 
The aim of the thesis was to find out what church's mission education is and how it is 
put into practice among adolescent youth work in parishes. Another goal of the thesis 
was to ponder through theory, how mission education and its methods are suitable for 
work that is done among school age children. The theory part of the thesis goes through 
mission education, adolescent youth work and development of children's thinking. This 
part of the thesis tells about the state of the mission education in the partner parish. The 
thesis was a functional production. 
 
The functional part of the thesis was a three day camp for adolescents. The camp was 
organized in association with Akaa parish. The theme of the camp was mission and it 
was dealt with almost in every part of the camp's schedule. The aim of the camp was to 
increase the kids' mission knowledge by using functional methods. 
 
The planning of the camp started in November 2010 and the plan was carried out as a 
winter holiday camp in Toukola camp center in 26. – 28.2.2011. The camp was put into 
practice by me, three workers from the parish, six ”big sisters and brothers” and twenty-
nine kids from first to seventh grade. The program of the camp was like a traditional 
camp schedule that was built up from the theme. For example the crafts and even the 
dining of the camp were connected to mission. 
 
The focus of the Akaa parish's activity in 2011 is to increase the mission knowledge in 
every age group. Therefore the topic of the thesis is good and useful. For reporting of 
the camp, feedback was collected. Everyone who participated in the camp had an 
opportunity to give feedback. The comments of the kids showed that mission was not a 
very familiar topic to them. Part of the comments also showed that kids learned new 
things about mission during the camp. Also from comments of the ”big sisters and 
brothers” became clear that the topic was not very familiar to them, either. Overall, the 
topic of the thesis is important and activity that is related to it is good to add to parishes. 
After all, the mission is the basic function of the church. 
 
Key words: mission, mission education, Christian education, parish, adolescent, youth 
work, camps, functional production 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni aiheeseen valikoitui lähetystyö, sillä olen ollut viime vuosina hyvin 

kiinnostunut lähetystyön eri muodoista. Opinnäytetyöprosessin alkaessa kävin juuri Lä-

hetys ja kansainvälinen diakonia -kurssia, joten tuntui luontevalta ryhtyä tekemään 

opiskelujen viimeistä kirjallista työtä lähetystyöhön liittyen. Opinnäytetyön kohderyh-

mäksi valitsin varhaisnuoret, koska koin, että seurakunnissa ei ehkä ole niin paljoa lähe-

tyskasvatusta varhaisnuorille, kun taas esimerkiksi rippikoulussa aihetta käsitellään aina 

edes jonkin verran. Varhaisnuoret ovat ehkä avoimempia uusille asioille kuin rippikou-

luikäiset tai vanhemmat nuoret, joten heille kannattaa puhua suvaitsevaisuuden ja kan-

sainvälisen vastuun asioista, jotta heistä kasvaisi lähimmäisiä – myös kaukana asuvia 

lähimmäisiä –  rakastavia seurakuntalaisia. 

 

Toteutin opinnäytetyöni produktiona. Opinnäytetyön kirjallisen tuotoksen alkuosa koos-

tuu teoriaosasta, jossa käsitellään lähetystyötä, kirkon lähetyskasvatusta sekä seurakun-

nan varhaisnuorisotyötä. Kirjallisen työn alkupuolella esitellään myös kehityspsykolo-

gian näkökulma aiheeseen; kuinka lähetystyö aiheena sopii varhaisnuorille. Kirjallisessa 

työssä paneudutaan myös yhteistyöseurakunnan lähetyskasvatuksen toimintaan. 

 

Kirjallisen työn loppuosa käsittelee produktiota. Produktion muodoksi valitsin kolmen 

päivän pituisen leirin, jonka suunnittelin ja toteutin yhteistyössä Akaan seurakunnan 

kanssa. Leirin aikana oli tarkoitus kertoa lähetystyöstä ja pohtia yhdessä lasten kanssa 

eri maiden elämää. Leirin ohjelman lähes kaikki osiot liittyivät jollakin tavalla lähetys-

työhön. Tämä opinnäytetyö toimii produktion raporttina, jossa käydään läpi koko työn 

tavoitteet, produktion suunnittelun ja toteutuksen vaiheet sekä produktiosta nousevia 

ajatuksia. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET 

 

 
Olen valinnut opinnäytetyöni tavoitteeksi selvittää, mitä seurakunnissa tehtävä lähetys-

kasvatus on ja minkälaisia metodeja lähetyskasvatus työmuotona käyttää. Tämä tavoite 

liittyy oman ammatillisen identiteettini kehittymiseen, sillä tulevaisuudessa saatan työs-

kennellä seurakunnassa lähetyssihteerinä, ja on tärkeää tietää etukäteen niistä työtavois-

ta, joilla työtään voi tehdä. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on myös pohtia, kuinka lähetyskasvatus ja sen metodit so-

veltuvat kohderyhmälleni, eli varhaisnuorille. Pohtimisen avuksi pyrin käyttämään kehi-

tyspsykologian teoriapohjaa. Tarkoituksena on peilata lähetyskasvatusta kouluikäisen 

lapsen ajattelun kehittymiseen, ja etenkin moraalin ja empatian kehittymiseen. 

 

Koska opinnäytetyön tulee aina olla kytköksissä johonkin yhteistyötahoon, on tavoit-

teidenkin hyvä liittyä omaan yhteistyökumppaniin (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & 

Ockenström 2007, 23). Produktiollani pyrin vaikuttamaan yhden seurakunnan yhteen 

ikäryhmään niin, että heidän lähetystyötietoisuutensa lisääntyisi. Tavoitteena on siis jär-

jestää varhaisnuorten leiri, jossa saan kerrottua lähetystyöstä niin, että lapset oppisivat 

jotakin. Pyrin myös siihen, että leiri olisi lapsille kaikin puolin mukava, ja oppiminen 

tapahtuisi mukavan toiminnan varjolla. Tavoitteena on, että leirin ohjelma liittyisi mah-

dollisimman kokonaisvaltaisesti – ruokailuja ja askarteluja myöten – aiheeseensa, kui-

tenkin niin, etteivät leiriläiset koe sen menevän liiallisuuksiin. 
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3 KOULUIKÄISTEN SEURAKUNTA 

 

 

3.1 Kristillinen kasvatus 

 

Seurakuntien tulee kirkkolain mukaan huolehtia kristilliseen sanomaan perustuvista ju-

listus- ja palvelutehtävistä, joihin kuuluu muiden muassa kristillinen kasvatus ja opetus 

(Kirkkolaki 1993/1054). Kristillinen kasvatus taas merkitsee sitä, että kristillistä tradi-

tiota pyritään siirtämään vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille (Muhonen & Tirri 

2008, 67). Kasvatustyötä tekemällä kirkko paitsi välittää perinnettään sukupolvelta toi-

selle, myös auttaa jäseniään elämään mielekkäästi. Elämän mielekkyyden tulisi kirkon 

mukaan löytyä Jumalan armosta ja lähimmäisen rakastamisesta eli Jeesuksen opetuksen 

ja esimerkin seuraamisesta. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2004, 9.) 

 

Kristillisen kasvatuksen – tai toisin sanoen kasteopetuksen –  tavoitteena on myös tukea 

seurakuntalaisen uskoon kasvamista ja siinä pysymistä. Vaikka kasvatuksen avulla ei 

voikaan synnyttää ihmisessä uskoa, sen keinoilla voidaan tukea kristityn identiteettiä. 

(Muhonen & Tirri 2008, 67.)  Lasten ja nuorten kasvun tukeminen onkin asetettu yh-

deksi kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategian linjaukseksi. Strategian lähtökohdat Jumala 

on, elämä on nyt ja rakkaus liikuttaa nousevat esiin luterilaisen kirkon tunnustuksesta. 

Niitä on avattu strategiassa esimerkiksi seuraavasti: 

 

• Ihmisarvo syntyy Jumalan luotuna olemisesta, ei omista teoista 
• Elämällä on tarkoitus ja se on kaikkineen epätäydellisyyksineen arvo-

kasta 
• Jumalan rakkaus koskettaa, kutsuu lähimmäisyyteen ja yhteisvastuu-

seen sekä lähettää. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2004, 7.) 
 

Edellä mainitut seikat perustuvat kristilliseen ihmiskäsitykseen ja arvopohjaan, ja ne 

tulisi pitää mukana kristillisessä kasvatustyössä. Niin saadaan toteutettua lapsi- ja nuori-

sotyön toiminta-ajatusta, joka on peräisin Matteuksen evankeliumin lähetyskäskystä se-

kä Markuksen evankeliumista löytyvästä lasten evankeliumista. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2004, 9.) 
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3.2 Seurakunnan varhaisnuorisotyö 

 

Kristillisen kasvatuksen yksi kohderyhmä on 7–14-vuotiaat lapset. Heidän parissaan 

tehtävää nimitetään yleisesti varhaisnuorisotyöksi. Aiemmin työmuoto on käsitetty lap-

si- ja nuorisotyön väliin jääväksi, häilyvärajaiseksi alueeksi. Työalan hahmottamista 

vaikeuttaa sen kohderyhmän laaja ikähaarukka; alakoulun aloittaneita ja yläkouluun 

siirtyneitä lapsia kiinnostavat erilaiset asiat, joten kaikkia toiminnan piiriin kuuluvia 

miellyttävää toimintaa on todella vaikea toteuttaa. (Jansa 2010, 266.) Työntekijöiden 

mielestä etenkin 12–14-vuotiaiden koululaisten tavoittaminen on haasteellista varhais-

nuorisotyölle (Ritokoski 2010, 59–60). 

 

Seurakunnan varhaisnuorisotyö koostuu nykyään kokoavasta toiminnasta, verkostoitu-

misesta ja yhteistyöstä sekä projekteista. Työala on vahvasti maallikkopainotteinen, sillä 

toiminta pyörii suurilta osin vapaaehtoisten vastuunkantajien voimin. Esimerkiksi 

vuonna 2008 seurakunnissa oli yhteensä 8065 nuorta kerhonohjaajaa, ja he muodosta-

vatkin yhden suurimmista vapaaehtoisryhmistä kirkossa. Varhaisnuorisotyön kokonai-

suuden koordinoiminen kuuluu nuorisotyönohjaajat, joiden työnkuvaan kuuluu poika- ja 

tyttötyön lisäksi usein myös nuoriso- ja rippikoulutyö. (Jansa 2010, 267.) 

 

Nykyään myös seurakuntien lastenohjaajat sekä diakonit ovat enemmän mukana var-

haisnuorisotyössä. He osallistuvat kouluikäisten parissa tehtävään työhön perhetyön 

kautta. Teologeja, joiden päävastuualueeksi olisi määrätty varhaisnuorisotyö, näkee sen 

sijaan vähemmän. Kanttorit taas ovat yleensä aktiivisia kouluikäistyön tekijöitä järjestä-

essään lapsikuoroja ja muuta musiikkitoimintaa. Vaikka eri työalojen työntekijöillä riit-

tääkin yhteistä sarkaa, valitettavasti työalat on edelleen organisoitu selkeästi rajatuiksi, 

toisistaan erillisiksi yksiköiksi. Toiminnan suunnittelemisessa ja toteuttamisessa pide-

tään tiukasti kiinni ammattiryhmien pääasiallisista tehtävistä ja työajoista, vaikka olisi 

tärkeämpää palvella seurakuntalaisia perheinä. (Jansa 2010, 267–268.) 
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3.3 Tärkeimmät toimintamuodot varhaisnuorisotyössä 

 

Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan varhaisnuorisotyöntekijät näkevät työnsä tär-

keimmiksi työmuodoiksi kerhotoiminnan, koulutyön ja leiritoiminnan (Ritokoski 2010, 

39). Kerhot ovat perinteistä kouluikäisten parissa tehtävää työtä, joka jatkuu säännölli-

sesti koko toimintakauden ajan. Kerhot ovat pienehköjä ryhmiä, joita ohjaavat tehtä-

väänsä koulutetut nuoret kerhonohjaajat. Kerhot voivat olla niin sanottuja ohjelmaker-

hoja, joiden sisältöihin kuuluu niin leikkiminen kuin askarteleminenkin. Nykyään erilai-

set harrastekerhot, kuten kokki-, sähly- ja pienoismallikerhot ovat kuitenkin suositumpia 

kuin perinteiset ohjelmakerhot. Kaiken kaikkiaan kerhotoiminta kerää edelleen paljon 

osallistujia; vuonna 2008 kerhoihin osallistui yli 63 600 lasta, mikä on yli 13 prosenttia 

7–14-vuotiaista lapsista. (Jansa 2010, 268–269.)  

 

Työntekijöiden mielestä koulutyö on varhaisnuorisotyön muodoista toiseksi paras keino 

tavoittaa kouluikäisiä lapsia. Se on monipuolista yhteistyötä seurakunnan ja koulun vä-

lillä, ja sen peruselementteinä ovat muun muassa päivänavaukset, leirikoulut ja koulu-

laisjumalanpalvelukset. Useiden seurakuntien työntekijät tekevät myös tuntivierailuja 

kouluille, ja kummikoulutoimintakin on yleistä. (Ritokoski 2010, 54–55.) Näiden koko 

koululle suunnattujen työmuotojen lisäksi seurakunnan koulutyöhön kuuluu monilla 

paikkakunnilla koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Peruskoululaki edellyttää, että 

kuntien tulee huolehtia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Monet kunnat osta-

vat palvelun seurakunnilta, ja huolehtivat näin ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden 

aamu- ja iltapäivien turvallisuudesta. (Porkka 2008, 194.) Vuonna 2008 suunnilleen 

puolet seurakunnista järjesti aamu- ja iltapäivätoimintaa, johon osallistui 12,5 % kaikis-

ta 7 – 8-vuotiaista lapsista (Jansa 2010, 270–271). 

 

Kolmanneksi parhaaksi tavoittamiskeinoksi työntekijät mieltävät leiritoiminnan. Sen 

etuna nähdään etenkin se, että seurakunnilla on pitkät perinteet leirityössä, eli leirien 

järjestäminen on seurakuntien erityisosaamista parhaimmillaan. Leirit ovat monipuolisia 

niin sisällöiltään kuin kohderyhmiltäänkin. Seurakunnissa järjestetään leirejä tytöille ja 

pojille erikseen, mutta myös niin sanottuja sekaleirejä, jotka on usein rajattu jonkin tie-

tyn ikäryhmän leireiksi. (Ritokoski 2010, 43, 52–53.) Leirit tarjoavat lapsille mahdolli-

suuden oppia yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä tilaisuuden hiljentyä yhdessä ja 

saada onnistumisen kokemuksia. Nykyajan virtuaalisten kontaktien vastapainoksi lapsi 
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pääsee kokemaan Pyhän läsnäoloa. Myös turvalliset aikuiskontaktit ovat leirien antia. 

(Jansa 2010, 269–270.) Vuonna 2009 seurakunnat järjestivät varhaisnuorille kaikkiaan 

2246 leiriä, joiden osanottajamäärä oli yhteensä 61 755 (Kirkon keskushallinto i.a.). 
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4 LÄHETYSKASVATUS SEURAKUNNISSA 

 

 

4.1 Kirkon lähetystyö 

 

Luterilaisessa kirkossa lähetystyö on määritelty kolmiyhteisen Jumalan pelastavaksi 

toiminnaksi maailmassa sekä seurakunnan osallistumiseksi tähän Jumalan toimintaan. 

Käytännössä lähetystyöhön kuuluu sanallinen todistus Jumalan rakkaudesta ja Vapahta-

jasta, palvelu eli diakonia sekä inhimillisen kehityksen edistäminen. Oleellista on myös 

oikeudenmukaisuuden puolustaminen sekä resurssien – sekä aineellisten että henkilö-

resurssien – jakaminen toisten kirkkojen ja kaikkien ihmisten kanssa. (Jussila, Oinonen, 

Unkuri & Vatanen 2004, 229.) Lähetystyö on kirkon perustehtävä, joka pohjautuu Jee-

suksen antamaan lähetyskäskyyn, joka on kirjattu Matteuksen evankeliumiin: 

 
 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudatta-
maan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28: 19–
20.) 

 
Vaikka lähetyskäskyssä kehotetaankin menemään kaikkien kansojen luo, voidaan lähe-

tystyötä tehdä myös oman seurakunnan piirissä ja lähellä olevien ihmisten kanssa. Lä-

hetystyö on merkityksellistä jokaiselle kristitylle, ja sitä voi toteuttaa omassa elämänpii-

rissään juuri niillä lahjoilla ja valmiuksilla, jotka Jumala on kullekin antanut. Kaikkien 

tehtäväksi ei valikoidu kastaminen tai edes opettaminen, mutta onneksi lähetystyö on 

muutakin kuin pelkkää sanoilla julistamista. Teot välittävät niin ikään sanomaa Jumalan 

rakkaudesta, ja tekevät sen usein jopa voimakkaammin kuin sanat. Lähetystyössä toimii 

paljon ihmisiä, jotka ovat antaneet koulutuksensa ja ammattitaitonsa muiden ihmisten 

käyttöön. (Elo 2004, 46–47.) Lähetystyössä toimii pappien lisäksi muun muassa diako-

nia- ja nuorisotyöntekijöitä, terveydenhuollon ammattilaisia, opettajia sekä tekniikan ja 

maanviljelyksen asiantuntijoita. Lähetystyöntekijä on henkilö, jonka kirkon lähetysjär-

jestö on lähettänyt työhön maailmalle. (Jussila ym. 2004, 229.) 

 

Lähetystyöstä puhuttaessa sen perustaksi mainitaan yleensä Kaste- ja lähetyskäsky. 

Raamatussa on kuitenkin myös muitakin kohtia, jotka ovat yhtälailla lähetystyön lähtö-

kohtia. Vaikkei Raamattu mainitse termiä lähetystyö, Uuden testamentin kirjoituksissa 
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puhutaan jatkuvasti maailmaan lähetetystä Jumalan kansasta, jonka tehtävänä on toimia 

esimerkkinä ja kertoa armollisen Jumalan valtakunnasta. (Luterilainen maailmanliitto 

2005, 24.) Kirkon olemassaolon syy on, että se osallistuisi Jumalan lähetykseen. Raa-

matussa asia on ilmaistu Johanneksen evankeliumin 20. luvussa Jeesuksen sanomana 

näin: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät”. Ensimmäisessä Pie-

tarin kirjeessä taas sanotaan, että kirkkona olemme Jumalan oma kansa, ja näin ollen 

olemme luotuja julistamaan Hänen tekojaan, sillä meidät on kutsuttu pimeydestä va-

loon. Kirkko ei siis voi valita, osallistuuko se lähetykseen vai ei, sillä kirkko on kutsuttu 

tekemään lähetystyötä. (Luterilainen maailmanliitto 2005, 30.) 

 

Suomen luterilaisen kirkon lähetystyö juontaa juurensa vuoteen 1859, jolloin Suomen 

Lähetysseura perustettiin. Silloin lähetyssaarnaaja Martti Rautanen teki työtään Ambo-

maalla, joka nykyisin tunnetaan Namibiana. (Jussila ym. 2004, 228–229.) Lähetystyön 

alkuaikoina lähetys oli suuntautunut selkeästi pohjoisesta etelään. Tämä suunta on kui-

tenkin muuttumassa, kun etelän kirkot tekevät itse lähetystyötä omissa maissaan ja 

maanosissaan. Etelän kirkot lähettävät myös lähetystyöntekijöitä Eurooppaan. (Suomen 

Lähetysseura 2008.) Kristinuskon väestöllinen painopiste on siirtymässä länsimaista 

eteläiselle pallonpuoliskolle, kun Aasian ja etenkin Afrikan kirkot ovat kasvaneet. Kes-

keinen lähetyksen aihe onkin nykyään kumppanuus yhteisessä todistus- ja palvelutehtä-

vässä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko, i.a.) Lähetystyön yksi päämäärä onkin 

ykseys, ja se pohjautuu Jeesuksen rukoukseen (Luterilainen maailmanliitto 2005, 30). 

 

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa 
ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta 
maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. (Joh.17:21).  

 

 

4.2 Seurakunnan lähetyskasvatus 

 

Koska lähetys on kirkon perustehtävä, se kuuluu jokaiselle seurakuntalaiselle. Koko 

kirkon tulee osallistua lähetystehtävään, sillä lähetys ei ole jonkin valikoidun joukon tai 

esimerkiksi kaikkein vauraimpien kirkkojen etuoikeus. (Luterilainen maailmanliitto 

2005, 46.) Näin ollen lähetys kuuluu paitsi aikuisille, myös lapsille. Myös lasten tulee 

olla mukana seurakunnan lähetystoiminnassa ja olla tietoisia siitä, mitä lähetystyö on. 
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Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan lähetyskasvatusta. (Kilpi & Lehtonen-Inkinen 1997, 

197.) 

 

Lähetyskasvatuksen tavoitteena on antaa tietoa lähetystyöstä ja antaa mahdollisuus olla 

siinä mukana, sekä auttaa hyväksymään erilaisuutta (Kilpi & Lehtonen-Inkinen 1997, 

197). Nykyajan lapset ja nuoret ovat tottuneet näkemään välähdyksiä kaukaisien maiden 

elämästä esimerkiksi television kautta. Lapset ovat siis tietoisia erinäköisistä ihmisistä, 

jotka elävät eri tavalla, mutta joukkotiedotus antaa valitettavasti yksipuolisen kuvan 

muista maista: Uutisissa käsitellään lähinnä kielteisiä tapahtumia, kuten luonnonkata-

strofeja, sotia tai onnettomuuksia. Erityisesti kehitysmaista saa helposti vääristyneen 

kuvan, sillä kuulemme yleensä vain niiden puutteista ja ongelmista. Mutta vaikka kehi-

tysmaiden asukkaat ovat aineellisesti köyhempiä kuin suomalaiset, heidän elämänsä on 

silti tavallista arkea töineen ja leikkeineen sekä iloineen ja suruineen. (Frondelius, Suo-

minen & Takkinen 2004, 5.) Lähetyskasvatuksen tarkoituksena onkin auttaa lasta huo-

maamaan näitä samanlaisuuksia sekä toisaalta ymmärtämään ja tuntemaan muiden mai-

den erilaisia tapoja (Kilpi & Lehtonen-Inkinen 1997, 197). 

 

Etenkin lasten kanssa lähetystyöstä ja muista maista kerrottaessa tarvitaan konkreettisia 

työskentelyvälineitä ja menetelmiä (Kilpi & Lehtonen-Inkinen 1997, 197). Voidaan läh-

teä liikkeelle vaikka arjen esineistä tai elämän perustarpeista. Millä muiden maiden lap-

set leikkivät, mitä he syövät? Mistä ylellisyyksistä itse olisin valmis luopumaan toisten 

hyväksi? (Viirimäki 2004, 34.) Lähetyskasvatuksessa käytetään samankaltaisia metode-

ja, kuin muussakin kristillisessä kasvatuksessa. Ei ole mitään erityisiä lähetyskasvatuk-

sen työtapoja, vaan lähetystyöstä kerrottaessa pyritään käyttämään esimerkiksi lauluja, 

leikkejä ja askarteluja – aivan kuten perus varhaisnuorisotyössä. Lähetyskasvatus ei siis 

eroa muusta seurakunnan kasvatustyöstä, vaan sen tavoitteisiin pyritään pääsemään ko-

kemuksellisen oppimisen ja toiminnan kautta, aivan kuten muunkin nuorisotyön tavoit-

teisiin (Kilpi & Lehtonen-Inkinen 1997, 197). Lapset kaipaavat konkretiaa, ja lähetys-

työn teemoja voi tuoda esiin vaikkapa kuvin ja tarinoin. Lähetyskasvatuksessa lapsi har-

joittelee toiminnan kautta myötätuntoa sekä kunnioitusta toista ihmistä kohtaan. Lähe-

tyskasvatus pyrkii siihen, että lapsi kokee itsensä osana Jumalan suurta perhettä, jonka 

jäsenet tarvitsevat toistensa apua ja rukouksia. (Kilpi & Lehtonen 1997, 197 – 198.) 

Vaikka lähetystyö ja kasvatus on toisaalta oma erityisalansa kirkon opetuksessa ja toi-
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minnassa, toisaalta se on aihealue, joka läpäisee kaiken kristinuskoon liittyvän (Kuusis-

to 2011, 14). 

 

 

4.3 Lähetyskasvatus Akaan seurakunnassa 

 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten Akaan seurakunnan entistä lähetyssihteeriä Anja 

Annilaa, jotta saisin kuvan siitä, miten lähetyskasvatusta toteutetaan opinnäytetyöni yh-

teistyöseurakunnassa. Koska Akaassa vaihtui lähetyssihteeri juuri tämän vuoden alussa, 

ei olisi ollut kovin hyödyllistä haastatella jotakuta sellaista, joka ei vielä ole itsekään 

aivan perillä työalueensa kuvioista. Valitsin haastateltavaksi siis henkilön, joka tietää 

paremmin Akaan käytännöistä. 

 

Akaassa lähetyskasvatus kuuluu virallisesti lähetyssihteerin toimenkuvaan. Akaan seu-

rakunnassa ei kuitenkaan ole kokonaista lähetyssihteerin virkaa, vaan aiemmin siihen 

oli yhdistetty lapsityön virka, jota työntekijä teki 68 prosenttia työajastaan. Edelleen-

kään lähetyssihteeri ei pysty keskittymään pelkkään lähetyskasvatukseen, sillä nyt virka 

on yhdessä tiedotussihteerin viran kanssa. (Annila, Anja, henkilökohtainen tiedonanto 

9.2.2011.) 

 

Työnsä perusperiaatteeksi Annila mainitsee Raamatusta löytyvän kaste- ja lähetyskäs-

kyn lisäksi sanaparin ”alkaen Akaasta”. Tämä sanapari tarkoittaa lähetyskasvatuksessa 

sitä lähtökohtaa, että heti ei tarvitse lähteä maailman ääriin asti tekemään lähetystyötä, 

vaan lähetyskenttä on koko ajan olemassa oman seurakunnan piirissä. Lähetyksen tulee 

Annilan mukana olla läsnä jokaisessa seurakunnan työmuodossa, sillä lähetyskenttänä 

toimii se ihmisjoukko, joka on mukana oman seurakunnan toiminnassa. (Annila, Anja, 

henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2011.)  Annilalla ei kuitenkaan valitettavasti ollut ko-

vin tarkkaa tietoa siitä, miten lähetyskasvatus näkyy tällä hetkellä eri työaloilla, vaan 

hänen tietämyksensä oli pikemminkin luokkaa ”mitä ennen on tehty”. Päätin lähettää 

jokaiselle seurakunnan työntekijälle sähköpostia, jossa tiedustelin, miten kukin heistä 

pitää työssään esillä lähetystyön teemoja. Kahdestakymmenestäkahdesta sähköpostin 

vastaanottaneesta vain viisi vastasi, joten kaiken kaikkiaan en saanut kovin kattavaa ku-

vaa Akaan seurakunnan lähetyskasvatuksen nykytilanteesta. 
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Haastattelun ja sähköpostiviestien perusteella sain käsityksen, että yhteistyö lähetystyön 

ja muiden työalojen välillä on hiipunut viime aikoina. Esimerkiksi ennen joka työalalla 

on ollut oma nimikkolähetti, mutta nykyään sellaisia ei ole. Annila kertoo, että vielä 

vuosituhannen vaihteessa lapsityön toiminnassa kävi vuosittain joku vierailija, joka ker-

toi lähetystyöstä, ja vuosittain järjestettiin myös monen työalan yhteistyönä perhetapah-

tumia, joihin jokainen työala järjesti ohjelmaa. Nykyään lapsityö ja lähetystyö kohtaa 

Annilan mukaan lähinnä vain silloin, kun jokin päiväkerhoryhmä tulee somistamaan 

lähetystuvan näyteikkunaa. (Annila, Anja, henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2011.) Las-

tenohjaaja Berit Joki (henkilökohtainen tiedonanto 10.2.2011) kertoo myös lähetyksen 

teemojen näkyvän lapsityössä todella harvoin, vain kaksi tai kolme kertaa vuodessa. 

Toinen lastenohjaaja mainitsee lähetystyön teemojen olevan esillä lähinnä Yhteisvas-

tuukeräyksen yhteydessä, mutta esimerkiksi tänä laskiaisena seurakunnassa pidettiin 

perhekirkko, jonka yhteyteen oli järjestetty Yhteisvastuuseen liittyvä luontopolku (Kar-

rinmäki, Kirsti, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2011). 

 

Sain myös vastauksen yhdeltä seurakunnan diakoniatyöntekijältä. Sähköpostissaan 

Kerttu-Kaarina Mäenpää (henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2011) sanoo diakonia- ja 

lähetystyön tekevän yhteistyötä esimerkiksi eri tempauksissa sekä lähetystuvan myymä-

lässä. Yhteistyö näkyy myös vapaaehtoistoiminnassa, sillä lähetys- ja diakoniatyössä 

toimivat vapaaehtoiset ovat aika pitkälti mukana kummassakin työmuodossa. 

 

Nuorisotyön lähetyskasvatuksesta en saanut tietoa kovinkaan paljoa. Rippikoulun yhte-

nä osa-alueena toki on lähetystyön ja kansainvälisen diakonian asiat, ja lisäksi lähetys-

sihteeri käy silloin tällöin pitämässä aamunavauksia kouluilla. Nuorille aikuisille lähe-

tysteemaa on tarjolla majatalo-illoissa sekä tavallisia jumalanpalveluksia rennompien 

pop-messujen muodossa.  (Annila, Anja, henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2011.) Pop-

messujen lisäksi musiikki edistää lähetyskasvatusta, sillä eri kuorojen ohjelmistoissa on 

aina mukana lähetyslauluja. Etenkin muutama vuosi sitten – vuonna 2008 – lähetysmai-

den laulut olivat esillä, sillä musiikkityön painopisteenä oli ”Musiikki lähetystyön väli-

neenä”. (Ali-Löytty, Heikki, henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2011.) 

 

Tänä vuonna sen sijaan lähetystyö on läsnä koko seurakunnan toimintasuunnitelmassa; 

Akaan seurakunnan toiminnan painopistealueena on vuonna 2011 lähetystyötietouden 

kasvattaminen kaikissa ikäluokissa. (Annila, Anja, henkilökohtainen tiedonanto 
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9.2.2011.) Ainakin varhaisnuorisotyössä painopistealue on otettu mukaan toimintaan, 

sillä aamunavausten ja vuosittaisten lähetystyöntekijöiden kouluvierailujen lisäksi seu-

rakunnassa järjestetään Kids' Action Night -iltoja, joihin on otettu mukaan lähetystee-

maa. Tänä vuonna eri seurakuntien kanssa yhteistyössä pidettävissä illoissa on joka ker-

ta aiheena jokin maa tai maanosa, näin saadaan kerrottua varhaisnuorille lähetystyöstä 

toiminnan ohessa. (Helenius, Rauli, henkilökohtainen tiedonanto 10.2.2011.) 

 

Vaikka lähetystyö työmuotona kohtaakin haasteita Akaan seurakunnassa esimerkiksi 

kaksoisviran hankaluuden tai työtä johtavan papin vaihtumisien takia, saa työntekijöi-

den sähköposteista sellaisen käsityksen, että lähetyskasvatus ei kuitenkaan ole täysin 

kuihtunut alue. Kaikki sähköpostiini vastanneet työntekijät sanovat kokevansa lähetys-

kasvatuksen tärkeäksi osaksi omaa työalaansa, mutta harmittelevat sitä, ettei työalojen 

välillä ole tarpeeksi yhteistyötä. Kiireen keskellä on ehkä unohdettu, että eri työmuoto-

jen voimia yhdistämällä saataisiin aikaiseksi jotakin isompaa (Annila, Anja, henkilökoh-

tainen tiedonanto 9.2.2011). 
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5 KEHITYSPSYKOLOGIAN NÄKÖKULMAA 

 

 

5.1 Ajattelun kehittyminen 

 

Lapsen ajattelu kehittyy vaiheittain – jokaisella ihmisellä samaa kaavaa noudattaen. Ke-

hityspsykologi Jean Piaget on luonut 1900-luvun alussa teorian, joka kuvaa lapsen ajat-

telun kehittymistä. Sen mukaan lapsen kieli kehittyy voimakkaasti ennen kouluikää, ja 

hän on hyvin kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. Lapsi tekee paljon konkreettisia 

havaintoja, jotka ohjaavat hänen ajatteluaan. Tätä vaihetta kutsutaan esioperationaali-

seksi kaudeksi. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 34–35.) 

 

Lapsi alkaa ajatella 7–11-vuotiaana monipuolisemmin. Hänen ajattelunsa ei ole enää 

sidoksissa välittömiin havaintoihin, vaan ajattelu muuttuu joustavammaksi. Lapsi kyke-

nee myös luokittelemaan asioita eri luokkiin ja osaa etsiä erilaisia vaihtoehtoja ratkais-

tessaan ongelmia. Tässä konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsen empatiankyky 

alkaa kehittyä. (Nurmiranta ym. 2009, 35–36.) 

 

11–14-vuotiaana lapsi on Piaget'n mukaan muodollisten operaatioiden kaudella, jolloin 

ajattelu alkaa olla abstraktia. Lapsi kykenee ajattelemaan entistä joustavammin ja oppii 

käyttämään mielikuvia ajattelun välineenä, korvaten näin konkretian. Tässä ikävaihees-

sa lapsi alkaa olla kiinnostunut esimerkiksi uskonnollisista kysymyksistä ja erilaisten 

teorioiden kehittelemisestä. (Nurmiranta ym. 2009, 36.) Häntä alkaa askarruttaa myös 

valta- ja arvosuhteet, esimerkiksi resurssien jakaantuminen eri alueilla, sekä ajatukset 

sodasta, nälänhädästä ja muista katastrofeista (Rödstam 1992, 46). 

 

Samalla kun lasten looginen ajattelutapa kehittyy, 7–12-vuotiaiden lasten itsekeskeisyys 

eli egosentrismi vähenee. Vaikka kaikki itsekeskeisyys ei tunteiden olemassaolon takia 

voikaan hävitä, lapset pystyvät tässä kehitysvaiheessa alkamaan hahmottaa ympäristö-

ään paitsi omasta näkökulmastaan, myös muiden ihmisten vinkkelistä. (Rödstam 1992, 

44–45.) 
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5.2 Moraalin kehittyminen 

 

Ajattelun kehittymisen myötä myös lapsen moraalintaju syvenee. Seitsemänvuotiaana – 

lapsen ollessa konkreettisen ajattelun vaiheessa – hän alkaa olla kiinnostunut säännöistä. 

Erilaiset sääntöleikit ovat tässä iässä suosittuja, ja niitä pelatessaan lapsi kiinnittää tar-

kasti huomiota pelisääntöihin ja etenkin siihen, noudattavatko muut leikkijät niitä. Tä-

mänikäinen lapsi omaksuu helposti esimerkiksi kodin ja koulun valmiit säännöt, ja se 

luo pohjaa myöhemmälle iälle. Kun lapsi oppii nuorena ottamaan toiset huomioon, se 

luonnistuu vanhempana automaattisesti. (Kinnunen 2001, 36.) 

 

Noin kymmenenvuotiaana lapsi alkaa kaivata säännöille perusteluja. Hän tarvitsee vas-

tauksia sille, miksi jokin asia on sallittua ja jokin toinen asia kiellettyä. Lapsen on tärkeä 

ymmärtää sääntöjen merkitys, muuten määräysten noudattaminen jää vain ulkoisiksi 

pakotteiksi tai rangaistuksen välttämisen keinoiksi. Pikku hiljaa lapsen moraalitaju ke-

hittyy sopimusmoraaliin, jolloin säännöistä voidaan keskustella ja tehdä sopimuksia nii-

den noudattamisesta. Lapselle on mielekkäämpää noudattaa sääntöjä, joihin hän on saa-

nut itse vaikuttaa. (Kinnunen 2001, 36–38.) 

 

Murrosikää lähestyessään lapsi alkaa kapinoida sääntöjä vastaan. Protestoiminen on 

luonnollinen osa kehitystä ja liittyy pikemminkin itsenäistymiseen, eikä suinkaan siihen, 

että nuori haluaisi irtaantua kaikista säännöistä. (Kinnunen 2001, 37.) Vaikka nuori ei 

näennäisesti välitäkään auktoriteeteista, ovat moraalikysymykset silti läsnä. Hän saattaa 

esimerkiksi tuntea syyllisyyttä lihan syömisestä tai pohtia kehitysmaiden tilanteita. 

(Nurmiranta ym. 2009, 69.) 

 

 

5.3 Kulttuuri suvaitsevaisuuden opettajana 

 

Moraalin kehittyminen ja varsinkin sen sisältö riippuvat niistä ihmisistä, joiden kanssa 

lapsi elää. Moraalia tai etiikkaa ei voi erottaa kasvuympäristöstä, sillä sen kulttuuri on 

aina osa ihmisen näkemyksiä oikeasta ja väärästä. Lapsi ei pysty kehittämään moraalita-

juaan ilman muiden ihmisten esimerkkiä, vaan omatunnon sisältö syntyy lapsen peila-

tessa itseään toisiin ihmisiin. (Nurmi 2010, 195.) 
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Kun on kyse ihmisestä ja hänen kulttuuristaan, läsnä ovat aina erilaiset maailmankuvat 

ja uskonnolliset näkemykset. Vaikka eettisessä kasvatuksessa ei tarvitsekaan olla uskon-

nollisia sisältöjä, uskonnolliset käsitykset saattavat silti vaikuttaa siihen, miten lapsi 

ymmärtää ja selittää esimerkiksi oikeudenmukaisuuden tai ihmisoikeuksien käsitteet. 

Uskonnolliset sisällöt eettisessä kasvatuksessa eivät ole välttämättömiä, mutta niitä ei 

ole myöskään tarpeen erottaa toisistaan. (Nurmi 2010, 195.) 

 

Suvielise Nurmi sanoo artikkelissaan Eettinen lapsi, että uskonto selittää ja perustelee 

etiikkaa sekä antaa eettisille pyrkimyksille merkityksen. Uskonto myös motivoi teke-

mään oikein. Nurmi tuo esiin tärkeän huomion: Kulttuuriset tavat tai uskonto eivät ole 

uhkia suvaitsevaisuudelle, toisten kulttuurien kunnioittamiselle, eikä kriittiselle ajatte-

lulle. Päinvastoin – kun oma kulttuuri on omaksuttu kotikasvatuksesta, lapsella on hyvä 

pohja avarakatseiseen ja suvaitsevaan eettiseen ajatteluun. Jos omat moraaliset valinnat 

ja arvomaailma ovat tärkeitä itselle, niin silloin voi oppia ymmärtämään toistenkin ar-

vomaailmaa. (Nurmi 2010, 196.) 

 

Moraalin kehittyminen on osa paitsi kognitiivista, myös sosiaalista kehitystä. Moraalin 

kehittyminen edellyttää nimittäin kykyä asettua toisen asemaan, eli taitoa ottaa erilaisia 

rooleja ja vaihtaa näkökulmia. Kun lapsi oppii ajattelemaan asioita muidenkin näkö-

kulmasta, hän ymmärtää, että näkökulmat ovat keskenään erilaisia. (Nurmiranta ym. 

2009, 69.) Toisten huomioon ottaminen edellyttää aitoa kiinnostusta ympärillä olevista 

ihmisistä, heidän tarpeistaan ja siitä, mitä he pitävät tärkeänä (Nurmi 2010, 204). 

 

Pienelle lapselle erilaisuus merkitsee lähinnä ulkokohtaisia eroja, kuten kielieroja, eri 

ihonväriä tai vammaisuutta. Erilaisuus voi olla lapsesta kiehtovaa ja ihmeellistä, ja ute-

liaisuus saattaa ilmetä osoitteluna ja kuiskimisena. Tällainen käyttäytyminen ei kuiten-

kaan tarkoita pahaa, ja jos lapsi on omaksunut tasa-arvon ja ihmisarvon periaatteet, hä-

nelle ei tuota ongelmaa ymmärtää, etteivät ulkoiset erot saa vaikuttaa toisten kohteluun. 

(Nurmi 2010, 204–205.) 

 

Lapsen sosiaalis-kognitiivisen kehityksen teoriassa painotetaan mallioppimisen merki-

tystä. Koska lapsella ei ole mahdollisuutta oppia kaikkia tietoja ja taitoja oman koke-

muksen kautta, hänen tulee käyttää havainnoimista oppimisensa välineenä. Esimerkiksi 
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erilaisia tapoja ja sosiaalista kanssakäymistä on luonnollista opetella seuraamalla sitä, 

miten muut ihmiset toimivat eri tilanteissa. Arkielämässä lapsi näkee kuitenkin vain 

pienen osan ympäristön kokonaisuudesta. Onneksi mallioppimista voi tapahtua myös 

esimerkiksi videon tai kertomusten välityksellä. Myös toisten asemaan asettuminen on 

mallioppimista, kun lapsi kokee muiden tunnetiloja kuvittelemalla, miltä heistä voisi 

tuntua. (Bandura 2002, 28–30.)  
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6 PRODUKTION SYNTY 

 

 

6.1 Produktion aihe ja muoto 

 

Tein opinnäytetyöni aihevalinnan vuoden 2010 loka-marraskuussa. Lukujärjestykseeni 

kuului silloin Lähetys ja kansainvälinen diakonia -kurssi, ja ajattelin että tekisin mielel-

läni lähetyskasvatukseen liittyvän opinnäytetyön. Olen muutenkin parina viime vuonna 

ollut kiinnostunut lähetystyön eri näkökulmista, joten tuntui innostavalta lähteä raken-

tamaan työtään kyseisen aiheen pohjalta. 

 

Koska aika – eikä ehkä kiinnostuskaan – ei olisi riittänyt tutkimuksen tekoon, aloin 

miettiä produktiomuotoisen opinnäytetyön tekemistä. Ensin mieleeni tuli lähetysteema-

päivän järjestäminen rippikoululaisille, mutta vähän aikaa pohdittuani tajusin, että rip-

pikoulun sisältöihin yleensä liittyy jossain muodossa myös lähetys ja kansainvälinen 

diakonia. Rippikoululaisille on siis jo olemassa lähetystyöaiheista toimintaa. Sen sijaan 

ajattelin, että varhaisnuorille ei välttämättä ole niin systemaattisesti tarjolla lähetyskas-

vatuksen toimintaa. Otin siis tavoitteekseni järjestää lähetysaiheisen toimintapäivän 

kouluikäisille lapsille. 

 

Alakoululaiset lapset olivat kohderyhmänä vähän vieraampi, sillä olen esimerkiksi kesä-

töissä tehnyt enemmän rippikoulu- kuin varhaisnuorten leirejä. Oli siis mielenkiintoista 

lähteä toteuttamaan toimintaa varhaisnuorille. Etenkin minua kiinnosti ottaa selvää, mi-

ten hyvin alakouluikäiset lapset pystyvät vastaanottamaan tietoa lähetystyöstä, ja kuinka 

tärkeänä he pitävät sitä. Jo pikainen tutustuminen kehityspsykologian teoksiin antoi 

ymmärtää, että juuri kouluikäiset, n. 7–12-vuotiaat lapset, käyvät läpi moraalin ja empa-

tian kehittymistä. Kouluikäiset lapset ovat juuri siinä vaiheessa, että he harjoittelevat 

toisen ihmisen asemaan asettumista, joten varhaisnuoret lähetystyöpäivän kohderyhmä-

nä kuulosti hyvältä. 

 

Kun esittelin ideani koululle, siihen vastattiin, että Diakonia-ammattikorkeakoulun lin-

jaukset toiminnallisia opinnäytetöitä kohtaan ovat muuttuneet. Se tarkoitti, että yksipäi-

väiset tapahtumat eivät ole tarpeeksi laajoja opinnäytetyön produktioksi, ellei tapahtu-

man lisäksi suunnittele ja toteuta jotakin uutta materiaalia käytettäväksi. Hylkäsin tee-
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mapäiväidean ja otin sen tilalle aikomuksen järjestää lähetystyöaiheisen leirin varhais-

nuorille. Kun aihe oli suunnilleen muotoutunut, oli aika etsiä yhteistyökumppani opin-

näytetyölleni. 

 

 

6.2 Yhteistyökumppanin hankkiminen 

 

Kun aiheeni oli hyväksytty koululla, otin yhteyttä Akaan seurakuntaan, josta toivoin 

saavani yhteistyökumppanin opinnäytetyölleni. Akaa on minulle tuttu kesätyöpaikkana, 

joten oli luontevaa pyytää sitä yhteistyökumppaniksi. Lähetin marraskuun lopulla 

(24.11.) sähköpostia Akaan kirkkoherralle Sari Lindströmille, esittelin aiheeni ja kysyin, 

olisiko seurakunnalla kiinnostusta ja mahdollisuuksia ottaa minut tekemään opinnäyte-

työtä seurakuntaan. Lindström tuntui ottavan aiheeni mielellään vastaan ja kehotti otta-

maan yhteyttä seurakunnan nuorisotyöntekijään, Essi Mäkeen. 

 

Esittelin ideani kouluikäisten parissa työtä tekevälle Essi Mäelle ja hän lupautui lähte-

mään mukaan opinnäytetyöhöni. Koska kevään seurakunnan suunnitelmat kevään toi-

minnasta oli tietenkin jo laadittu, minua arvelutti, että olisiko leirin pitäminen käytän-

nössä mahdollista niin, että ehtisin suunnitella sen ja sen jälkeen kirjoittaa siitä raportin 

opinnäytetyön esitarkastukseen jättöpäivään mennessä. Mäki kuitenkin kertoi, että seu-

rakunnassa oli suunnitteilla talvilomaleiri Toukolassa 25 varhaisnuorelle helmikuun lo-

pussa, ja hän tarjosi sen ohjelman suunnittelua minulle. Ajankohta oli työtäni ajatellen 

juuri sopiva, ja muutenkin leiri kuulosti hyvältä. Tosin ikähaarukka 1.–7.-luokkalaiset 

kuulosti haasteelliselta, sillä olin itse ajatellut pelkkiä alakoululaisia, tai mahdollisesti 

paria valikoitua luokka-astetta, kuten vaikkapa 3.–4.-luokkalaisia. Ajattelin, että on 

haasteellista suunnitella ohjelma niin, että se kiinnostaisi sekä kaikkein pienimpiä kou-

lulaisia että niitä, jotka ovat siirtyneet jo yläasteelle. Koska minulla oli kuitenkin hyvää 

aikaa suunnitteluun, otin haasteen mielelläni vastaan. 

 

Essi Mäen lisäksi leirille lähtisi ohjaajaksi nuorisotyöntekijä Jaana Heliövaara, mutta 

olin enimmäkseen yhteydessä Mäkeen. Olin yhteydessä myös entiseen lähetyssihteeriin 

Anja Annilaan, jota haastattelin taustatietojen saamiseksi. Ajattelin myös, että leirin yh-

teistyöväkenä voisi olla esimerkiksi lähetyspiiriläiset, mutta tämä ajatus jäi jossain pro-

sessin vaiheessa unholaan. 
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6.3 Leiriä suunnittelemassa 

 

Sovimme Essi Mäen kanssa, millä aikataululla leirin eri osien suunnittelu tulee tehdä. 

Leirin mainoksen (liite 1) laadin joululomalla, jotta se olisi valmis silloin, kun alakoulu-

laiset palaavat kouluun. Mainoksia jaettiin seurakunnan kerhoissa ja kiinnitettiin seura-

kunnan tilojen seinille. Seurakunnan nuorisotyöllä oli myös koulukampanja, jonka aika-

na työntekijät kävivät alakouluilla kertomassa tulevan vuoden toiminnasta, joten leirin 

mainokset jaettiin myös kouluilla. 

 

Leirille ilmoittautumiset otti luonnollisesti vastaan seurakunnan työntekijä. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä oli 16.2. ja leirikirjeen (liite 2) suunnittelemisen dead line oli päi-

vää myöhemmin. Lähetin kirjeen sähköpostilla seurakuntaan, ja Essi Mäki hoiti kirjei-

den postituksen leiriläisille. 

 

Leirikirjeen mukana lähetin myös leirin ohjelman työntekijöitä ja isosia varten. Ohjel-

man suunnittelun apuna olin käyttänyt aiempien varhaisnuortenleirien ohjelmien run-

koa. Sijoitin ohjelmaan ensin niin sanotut kiinteät ajankohdat, kuten herätyksen ja ruo-

kailut. On tärkeää, että ruokailuajankohdat ovat johdonmukaiset, ja että niistä pidetään 

kiinni, jottei keittiöhenkilökunnalle aiheudu turhaa haittaa. Muun ohjelman ripottelin 

ruokailujen ja muiden kiinteiden ajankohtien väleihin. Ohjelmaa suunnitellessa tuli 

miettiä koko ajan leirin tavoitteita, mutta myös asettaa yksittäisille ohjelman osille omat 

tavoitteensa. En tehnyt ohjelmasta liian tiukkaa, sillä muutokset ja ohjelman eläminen 

on väistämätöntä, ja löyhä aikataulu mahdollistaa muutoksien tekemisen paremmin kuin 

tiukka minuuttiaikataulu. 

 

Sain ohjelman suunnittelemiseen melko vapaat kädet, tosin pidin ohjelman tiimoilta pa-

laveria Jaana Heliövaaran ja Essi Mäen kanssa tammikuun alussa. Esittelin siellä ideoi-

tani ohjelman suhteen ja keskustelimme hiukan budjetista ja joistain käytännön asioista. 

Sovimme myös, että lähetän listan askartelu- ja muista tarvikkeista Mäelle, ja hän hank-

kii ne leiriä varten. Olimme tammi- helmikuun aikana yhteydessä niin sähköpostitse, 

puhelimitse kuin Facebookin kautta. Leirin ohjelman suunnittelun ohessa kirjoitin opin-

näytetyön teoriapohjaa sekä laadin kyselylomakkeita leiriä varten. 
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Seuraava palaveri oli kaksi päivää ennen leiriä, kun kokoonnuimme pappilalle pakkaa-

maan leiritarvikkeita. Olin vähän aiemmin saanut tietää, että leirille oli ilmoittautunut 

noin 60 lasta, joten leirille otettavien määrää oli nostettu kahdestakymmenestäviidestä 

kolmeenkymmeneen lapseen. Koska leiriläisten lukumäärää oli nostettu, tarvitsimme 

myös lisää ohjaajia. Rauli Helenius lähti leirille kolmanneksi seurakunnan työntekijäksi, 

ja hänet tapasin leiritarvikkeita pakatessamme. 

 

Loppujen lopuksi produktio muotoutui siis niin, että toteuttaisin opinnäytetyöni toimin-

nallisen osuuden suunnittelemalla ja pitämällä lähetystyöaiheisen talvilomaleirin 1.–7.-

luokkalaisille Toukolassa 26.–28.2.2011. Leirille tulisi minun lisäkseni 30 leiriläistä, 

kuusi isosta sekä kolme työntekijää.  
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7 PRODUKTIO SUUNNITELMISTA KÄYTÄNTÖÖN 

 

 

7.1 Ensimmäinen leiripäivä 

 

Vaikka osa ensimmäisestä leiripäivästä kuluikin majoittautumiseen, tutustumiseen ja 

leiriympäristön ihmettelemisen, oli leiriohjelma jo täydessä vauhdissa. Koska leiri olisi 

kokonaisuudessaan melko lyhyt, ei kannattaisi tuhlata liikaa aikaa alkuihmettelyihin, 

vaan on parempi orientoitua heti leirirutiineihin. Leiripäivät on jaettu raportissa kahteen 

osaan, jotta raporttia ei olisi liian raskas lukea. 

 

Ensimmäisen leiripäivän tavoitteina olivat ensinnäkin leirielämään ja sen sääntöihin tu-

tustuminen. Lisäksi lauantain tarkoituksena oli saada ryhmäytyminen käyntiin, sillä lei-

rillä toimittaisiin ryhmissä lähes koko ajan. Tavoitteena oli myös paneutua heti leirin 

aiheeseen, eli saada välitettyä lapsille tietoa lähetystyöstä ja eri maista. Lauantain oma 

aihe oli kierrätysmateriaaliaskartelu, ja sitä kautta tavoitteena oli saada kerrottua lapsille 

siitä, millaisia materiaaleja kehitysmaissa käytetään lelujen ja käyttöesineiden valmis-

tuksessa. 

 

 

7.1.1 Lauantain aamupäivä 

 

Leiri aloitettiin lauantaiaamupäivällä isosten ja kahden työntekijän voimin. Menin Tou-

kolaan puoli kymmeneltä, jolloin kannoimme isosten ja kahden työntekijän kanssa leiri-

tarvikkeita sisälle leirikeskukseen. Valitsimme myös huoneet, joissa majoittautuisimme 

leirin ajan. Isoset jakaantuivat kuuteen eri huoneeseen, joten he nukkuisivat leiriläisten 

kanssa. Tämä käytäntö on hyvä, sillä jos leiriläisille tulee yöllä koti-ikävä tai jokin muu 

ongelma, heillä on joku isompi ihminen lähellä. Leirin turvallisuusvastaava Essi Mäki 

majoittautui yläkertaan, jossa leirin tytöt nukkuivat. Poikien huoneet olivat alakerrassa, 

ja sinne majoittautui yhden poikaisosen lisäksi Rauli Helenius yhteen huoneeseen ja 

Jaana Heliövaara sekä minä toiseen huoneeseen. Yöt olivat näin hyvin turvattuja, sillä 

jokaisen leiriläisen lähellä oli isosen lisäksi joku aikuinen. 
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Ennen leiriläisten saapumista kävimme isosten kanssa läpi leirin ohjelmaa, erityisesti 

niitä ohjelman osia, joissa isosilla olisi jotakin erityistä tehtävää tai joihin heidän tarvit-

see tehdä valmisteluja. Mielestäni isosen tärkein tehtävä varhaisnuorten leirillä on olla 

leiriläisten kanssa näiden vapaa-aikana, joten tehtävien läpikäymiseen ei olisi kovin pal-

jon aikaa leiriläisten saavuttua. Oli siis hyvä, että pystyimme tutustumaan isosten kanssa 

ohjelmaan etukäteen. Eniten perehtymistä lienee vaatinut sunnuntaiaamupäivän rastira-

tatyöskentely, jonka vastuualueet jaoimme isospalaverissa. 

 

Leiriläiset tulivat Toukolaan bussilla, joka oli ottanut lapset mukaan Kylmäkosken, Vii-

alan ja Toijalan pysäkeiltä. Jotta lapsilla olisi heti alussa jonkinlainen käsitys siitä, keitä 

leirillä työskentelevät isoset ja aikuiset ovat, keräännyttiin saliin ja nimenhuudon pitä-

misen lisäksi käytiin esittelykierros, jossa ohjaajat ja isoset esittäytyivät. Sen jälkeen 

leiriläiset saivat valita huonekunnat ja viedä tavaransa isosten johdolla huoneisiin. En-

nen syömisen aloittamista käytiin läpi ruokailuihin liittyviä käytäntöjä, kuten että jokai-

nen pöytäkunta saa vuorollaan mennä ensimmäisenä hakemaan ruokaa, ruokalautanen 

tuodaan pöytään ennen juomien hakemista, pöytäkunta huolehtii yhdessä pöytänsä 

pyyhkimisestä ja lounaalta sekä päivälliseltä poistutaan yhdessä. Keittiöhenkilökunnalta 

oli tullut ennen leirin alkua hyvä käytännön vinkki, jota noudatimme: ruokailuissa isoset 

auttavat ruoan annostelussa, sillä lapset eivät välttämättä ylety itse ottamaan ruokaa. 

 

Lounaan jälkeen leirin aloittelu jatkui. Kokoonnuimme saliin, jossa pidin leirin teemaan 

liittyvän hartauden. Hartaudessa puhuttiin siitä, miten jotkut asiat saattavat ensikatso-

malta tai -kuulemalta vaikuttaa kovinkin erilaiselta ja oudolta, mutta kun niitä tarkaste-

lee lähemmin, ne osoittautuvatkin tutuiksi jutuiksi. Hartauden jälkeen kävimme leirin 

säännöt läpi turvallisuusvastaavan johdolla. Kun säännöt olivat selvät, jaoimme leiriläi-

set niin sanottuihin isosryhmiin, joiden kokoonpanoissa lapset toimisivat pitkin leiriä. 

Isosryhmät, joissa on tyttöjä ja poikia sekä eri-ikäisiä lapsia, edesauttavat leiriläisten 

tutustumista toisiinsa. Kun huonekunnat saa valita itse, on hyvä että joissain kokoonpa-

noissa on itselle ennestään tuntemattomia ihmisiä. Ensimmäinen ryhmissä suoritettu 

tehtävä oli kuitenkin yksilötehtävä, nimittäin annoin leiriläisille täytettäväksi kyselylo-

makkeet, joiden tarkoituksena oli ottaa selvää, miten tuttuja lähetystyöhön liittyvät asiat 

ovat heille ja mitä odotuksia heillä on leiriä kohtaan. Aloituksessa myös piirrettiin huo-

neiden oviin ovikyltit ja askarreltiin nimilaput. 
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7.1.2 Lauantain iltapäivä ja ilta 

 

Leirillä oli päiväjuoma kello kahdelta. Ohjelmaan oli ensimmäiselle päivälle merkitty 

päiväjuoman jälkeen askartelua, mutta koska leiriläiset olivat juuri taiteilleet ovikyltit ja 

nimilaput, päätin siirtää askartelun tuonnemmaksi. Vaihdoin askartelun ja ulkoilun 

paikkoja, joten päiväjuoman jälkeen pyysimme leiriläisiä vaihtamaan ulkovaatteet yl-

lensä. Pihalla leiriläiset saivat laskea mäkeä sen aikaa, kunnes sain valmisteltua kaaos-

pelin (liite5) pelikuntoon. Valitsin kaaospelin ensimmäisen leiripäivän ohjelmaksi, sillä 

siinä leiriläiset joutuvat toimimaan ryhmissä, ja kilpaileminen muita ryhmiä vastaan aut-

taa ryhmäytymisessä. Olin muokannut pelin leirin teemaan sopivaksi laatimalla lähetys-

työhön liittyviä kysymyksiä. 

 

Ulkoilun jälkeen vietettiin aikaa ripustamalla ulkovaatteita kuivumaan. Seuraava varsi-

nainen ohjelma oli päivällinen, jonka jälkeen oli varattu aikaa huoneiden siivoamiseen 

ja kämppätarkastukseen. Leirin ajaksi oli julistettu siisteyskilpailu, jonka voittaisi se 

huonekunta, joka onnistuu pitämään huoneensa siisteimpänä. Siisteyskilpailu on ovela 

käytäntö sille, että huoneita siivotaan joka päivä, eikä viimeisenä leiripäivänä tarvitse 

selviytyä kauheasta sotkusta. 

 

Alkuillasta ohjelmassa oli vielä askartelu, joka siirtyi iltapäivästä myöhemmäksi. Olin 

valinnut ensimmäisten askartelujen materiaaliksi vanhat sanoma- ja aikakauslehdet, eli 

askartelujen teemana oli kierrätys. Ennen askartelujen esittelemistä ja ohjeistamista ker-

roin leiriläisille lähetyskenttien lapsien leluista ja koruista. Kerroin, että esimerkiksi Af-

rikassa ja Etelä-Amerikassa lapset tekevät suurimmen osan leluistaan itse joko kierrä-

tys- tai luonnonmateriaalista. Havainnollistin kertomaani näyttämällä lapsille peltipur-

keista tehtyjä leluja, kookospähkinästä tehdyn laukun sekä kaulakorun, jonka materiaa-

lina on käytetty kasvien siemeniä. Omana kierrätysaskartelunamme oli oman valinnan 

mukaan joko rannekoru aikakauslehtipaperista (liite 6) tai kulho sanomalehdestä (liite 

7). Rannekoru oli tyyliltään samankaltainen kuin ugandalaisten naisten tekemät korut, 

joten se sopi mielestäni hyvin leirin teemaan. Kulhon valitsin alun perin askarteluksi 

lähinnä sen takia, että leiriläispojat eivät varmaankaan innostuisi tekemään koruja, joten 

olisi hyvä olla valinnan varaa. Kulhot näyttivät kuitenkin olevan suositumpi vaihtoehto, 

ja niitä tekivät niin tytöt kuin pojatkin. 
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Leirin iltaohjelmat olivat melko perinteisiä leikkeineen ja lauluineen. Tällä leirillä 

olimme karsineet turvallisuusvastaavan ehdotuksesta sketsit lähes kokonaan pois. Nii-

den pois jättämisen perusteluina pidimme sitä, että usein lapset eivät tajua sketsien ju-

jua. Toisena perusteluna oli se, että sketsit ovat vahvasti mukana rippikoulujen iltaoh-

jelmissa, ja olisi tylsää, jos lapset näkisivät kaikki samat hupailut moneen kertaan jo 

alakouluikäisenä. Siispä keskityimme yhdessä tekemiseen laulamisen ja leikkimisen 

muodossa. Lauloimme tuttuja lauluja afrikkalaisen rummun säestyksellä ja muok-

kasimme ennestään tuttua laululeikkiä vaihtamalla sen laulun ghanalaiseen lauluun. 

Näin iltaohjelmakin noudatti teemaa, mutta ei ollut liian uusi ja erikoinen. 

 

Leirillä syötiin iltapala vasta iltaohjelman jälkeen. Jos iltapala olisi ennen viimeisiä 

leikkimisiä, saattaisi leiriläisille vielä tulla nälkä iltaohjelman tiimellyksessä. Iltapala ja 

sen jälkeen tehdyt iltatoimet myös rauhoittavat ryhmää vähän, eikä leiriläisten tarvitse 

yrittää hiljentyä hartauteen suoraan vauhdikkaiden leikkien jälkeen. Hampaiden pesut ja 

muut iltatoimet tehtiin ennen hartautta, jotta sen jälkeen voi mennä suoraan nukkumaan. 

 

 

 

7.2 Toinen leiripäivä 

 

Toisena leiripäivänä kaikki oli jo tutumpaa, joten sunnuntain ohjelmaan olin suunnitel-

lut ryhmätöitä. Olin asettanut aamupäivän tavoitteeksi sen, että lapset pohtisivat yhdessä 

asioita ja oivaltaisivat, että kaikkialla maailmassa elävien ihmisien asiat eivät ole niin 

hyvin, kuin meillä suomalaisilla. Pohdiskelujen vastapainoksi lasten oli tarkoitus päästä 

käyttämään mielikuvitustaan ja kehoaan: halusin ottaa leiriohjelmaan mukaan jotakin, 

mikä ei ehkä ole niin tavanomaista, joten sisällytin sunnuntaihin tanssitunnin. Sunnun-

tain yhtenä tavoitteena oli myös saada tehdä jotakin konkreettista lähetyskenttien hy-

väksi. Kun aamupäivällä on mietitty kehitysmaiden huonoja oloja, olisi mukava tehdä 

oikeasti jotakin hyödyllistä niiden hyväksi. 
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7.2.1 Sunnuntaiaamupäivä 

 

Herätys oli leirillä kello kahdeksalta, jonka jälkeen leiriläiset tekivät aamutoimiansa. 

Yhdessä kokoonnuttiin hartauteen puoli yhdeksältä. Aamurutiineihin kuului aamupalan 

lisäksi myös pienimuotoinen jumppa, jonka isoset pitivät Fröbelin palikoiden tahdissa. 

 

Sunnuntain aamupäivä vietettiin suurimmaksi osaksi isosryhmissä. Kymmeneltä alkoi 

rastityöskentely (liite 8), jonka alkajaisiksi luin pienen tarinan, jonka tarkoitus oli herä-

tellä ajatuksia siitä, millaiset elinolosuhteet muualla maailmassa on ja miten eri elämän 

perustarpeet on tyydytetty eri maissa. Leiriläiset kiersivät ryhmittäin kuudella rastilla, 

joita jokaista oli pitämässä yksi isonen. Rasteilla leiriläiset suorittivat pieniä tehtäviä ja 

keskustelivat kunkin rastin aiheesta, joita olivat muun muassa ravinto ja vesi, elin-

olosuhteet ja tasa-arvo. Rastityöskentely oli suunniteltu yhdessä luokkakaverin kanssa; 

kesällä 2010 autoin häntä hiukan oikeudenmukaisuus-työskentelyn suunnittelemisessa, 

ja nyt pyysin saada käyttää rasteja omassa opinnäytetyössäni. Leiriä varten muokkasin 

työskentelyä jonkin verran, joten loppujen lopuksi kyse on yhteistyönä suunnitellusta 

rastityöskentelystä. 

 

Valitsin työskentelytavaksi rastiradan, sillä se antaa leiriläisille paremman mahdollisuu-

den saada omia ajatuksiaan julki. Kun rasteilla pohditaan asioita pienessä ryhmässä, saa 

jokainen helpommin puheenvuoron kuin isossa ryhmässä. Rastityöskentely on myös 

helppo tapa saada monta asiaa käsittelyyn; kun lapset kiertävät rastilta toiselle, innostus 

säilyy paremmin kuin jos eri asiat käsiteltäisiin peräjälkeen yhdessä ja samassa tilassa.  

 

Kun kaikki ryhmät olivat käyneet kaikilla rasteilla, pidettiin vielä yhteinen lopetus, jos-

sa käytiin läpi leiriläisten mietteitä rasteihin osallistumisesta. Koska rasteilla jaettiin 

lapset eriarvoiseen asemaan keskenään, oli tärkeä kysyä heidän tuntemuksiaan ja var-

mistaa, ettei kenellekään jäänyt paha mieli työskentelystä. Lopuksi kerroin vielä yhtei-

sesti perusperiaatteita lähetystyön käytännöistä. Koska aamun rupeama oli vain sisällä 

olemista, oli hyvä päästä ulkoilemaan rastiradan jälkeen. Osan aikaa leiriläiset pulkkai-

livat vapaasti ja osan aikaa isoset ohjasivat yhteisleikkejä. 
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7.2.2 Sunnuntain iltapäivä ja ilta 

 

Sunnuntain päiväjuoman jälkeen ohjelmassa oli tanssitunti. Muun muassa afrikkalaista 

tanssia harrastava Mari Rupponen oli pyynnöstäni valmistellut leiriläisille noin tunnin 

pituisen tanssituokion. Leiriläiset johdateltiin tanssin ja musiikin avulla intialaiselle ba-

saarille ostoksille sekä afrikkalaiselle savannille metsästysretkelle. Sisällytin leiriin 

tanssitunnin, sillä halusin tutustuttaa lapsia hiukan myös eri maiden musiikkeihin – mie-

lellään jonkin toiminnan kautta. Toki esimerkiksi musiikkimaalaus olisi voinut olla 

vaihtoehto, mutta halusin kokeilla jotakin erilaista, jossa tarvitaan koko kehoa. 

 

Mielikuvitusmatkan jälkeen muutimme tanssistudiona toimineen salin askartelukäyt-

töön ja aloitimme leirin toisen askartelun. Olin valinnut toiseksi askarteluksi tyyny-

liinojen painamisen. Ennen toimeen ryhtymistä kerroin leiriläisille Akaan seurakunnan 

nimikkolähettien työstä. Tämä kohta leirin ohjelmassa oli luonteva siihen tarkoitukseen, 

sillä askartelumme liittyi yhteen seurakunnan lähetyskenttään. Kerroin lähettipariskun-

nasta, joka työskentelee Namibiassa Onandjokwen sairaalan kunnostusprojektissa. Ker-

roin myös seurakunnan entisestä nimikkolähetistä, joka on aikoinaan tehnyt 30 vuotta 

töitä samaisessa paikassa, ja joka aikoo matkustaa vuoden 2011 syksyllä sairaalan sata-

vuotisjuhlille. Olin toivonut, että voisimme tehdä leirillä jotakin konkreettista lähetys-

työn hyväksi, ja järjestyikin niin mukavasti, että tämä entinen lähetti lupautui toimitta-

maan lasten tekemät tyynyliinat lahjaksi Onandjokwen sairaalaan. 

 

Minua oli etukäteen mietityttänyt, miten lapset suhtautuisivat askarteluun, jota he eivät 

saisi pitää itsellään, sillä eräs ohjaajista oli heittänyt ilmoille ajatuksen, että luopuminen 

saattaisi olla leiriläisille vaikeaa. Iloksemme leiriläiset alkoivat kuitenkin suunnitella 

innostuneena tyynyliinojen kuvituksia ja koristella Namibiaan lähteviä lahjoja. Koriste-

lutapoja oli valittavana kaksi: saatavilla oli nestemäisiä kangasvärejä, joilla voi painaa 

kuvia sabluunoiden avulla, sekä tekstiilitusseja, joilla voi piirtää ja kirjoittaa omakeksi-

miä koristeita. Kun tyynyliinat oli koristeltu ja taideteokset signeerattu, oli päivällisen 

aika. 

 

Kun päivällinen oli nautittu, oli taas huoneiden siivoamisen vuoro. Siivoamisen ja 

kämppätarkastuksen jälkeen leiriläiset suunnittelivat huonekunnittain esityksiä iltaoh-

jelmaan. Isosten johdolla he valmistelivat jonkin esityksen, kuten näytelmän, leikin tai 
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laulun. Sunnuntain iltaohjelma koostui siis yhteisleikkien ja -laulujen lisäksi leiriläisten 

omasta ohjelmasta. Iltaohjelman jälkeen syötiin iltapala, tehtiin iltatoimet ja hiljennyt-

tiin yhdessä hartauteen. 

 

 

7.3 Viimeinen leiripäivä 

 

Kaksi ensimmäistä leiripäivää meni vauhdilla ohi, ja pian olikin maanantai, eli viimei-

nen leiripäivä. Viimeiseenkin päivään mahtui vielä mukavaa tekemistä, eikä koko päi-

vää tarvinnut käyttää siivoamiseen ja pakkaamiseen. Viimeisen leiripäivän tavoitteena 

oli jatkaa ryhmätyöskentelyä ja edelleen ohjata lapset harjoittelemaan empatiankykyään. 

Leirin päätteeksi pidimme vanhempainillan, jossa leiriläiset saivat itse esittää ohjelmaa. 

 

 

7.3.1 Maanantain aamupäivä 

 

Viimeinen leiripäivä alkoi tutuilla rutiineilla, eli herätyksen jälkeisellä hartaudella, aa-

mupalalla sekä isosten johtamalla aamujumpalla. Ennen lounasta vietimme pitkän tovin 

ulkona pulkkaillen ja leikkien. Nuorisotyöllä oli pakkasessa jostakin alkuvuoden tapah-

tumasta jäljelle jääneitä grillimakkaroita, joten sytytimme nuotion ja halukkaat saivat 

paistaa ja syödä makkaraa. Makkara-alkupalojen jälkeen oli lounas. 

 

Maanantaiaamupäivään olin suunnitellut yhteisen ohjelmahetken, jonka tarkoituksena 

oli esitellä eri maiden lapsien elämää tapauskertomuksien kautta. Jokainen ryhmä sai 

paperilla lyhyen kertomuksen jossakin eri maassa asuvasta lapsesta ja hänen perhees-

tään sekä asuinpaikastaan. Ryhmien tehtävänä oli ensin lukea kertomus, ja sitten valmis-

tautua esittelemään siinä esiintyvä lapsi muille ryhmille. Esittelemisen tueksi heidän tuli 

piirtää kuva kertomuksessa esiintyvästä lapsesta ja tämän kodista. Lisäksi heidän tehtä-

vänään oli miettiä ryhmän kesken, minkälaisen lahjan he haluaisivat kertomuksen lap-

selle antaa. Näin leiriläisten tuli asettaa itsensä jonkin muualla maailmassa asuvan lap-

sen asemaan, kun he miettivät, mikä juuri tälle lapselle olisi tarpeellista ja iloa tuottavaa. 

 

Jokaisen ryhmän esittelyvuorolla katsoimme kartalta, missä kukakin kertomuksien lap-

sista asuu. Kun kaikki ryhmät olivat esitelleet omat aikaansaannoksensa, esittelin leiri-
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läisille yhden tavan auttaa kehitysmaiden ihmisiä. Kerroin, mikä on Kirkon ulko-

maanavun Toisenlainen lahja, ja miten se toimii. Koska leiriläiset olivat juuri pohtineet 

ryhmätyön aikana samanlaisia asioita, valitsin Toisenlaisesta lahjasta kertomisen ajan-

kohdaksi juuri tämän paikan leirin ohjelmassa. Halusin, että informaatio linkittyy jo-

honkin tekemiseen, eikä jää irralliseksi tiedonmuruseksi. 

 

 

7.3.2 Maanantain iltapäivä ja ilta 

 

Päiväjuoman ja päivällisen välinen aika oli varattu leirin purkamiseen liittyviin asioihin. 

Leiriläiset ohjeistettiin päiväjuoman jälkeen pakkaamaan omat tavaransa ja siivoamaan 

omat huoneensa. Lisäksi jokaiselle isosryhmälle annettiin tehtäväksi jonkin yhteisen 

tilan siistiminen. Sen jälkeen pyysin leiriläisten palautteen kyselylomakkeen muodossa. 

 

Leirin viimeinen päivällinen oli suunniteltu hiukan tavallisuudesta poikkeavaksi. Siihen 

mennessä leirillä oli ollut melkoisen perinteisiä ruokalajeja, kuten lihapullia tai maka-

ronilaatikkoa, mutta nyt ruokana oli kanankoipien ja maissintähkien lisäksi couscousia, 

joka saattaa olla monelle lapselle vieras ruoka. Ruoka syötiin myös jokseenkin vieraalla 

tavalla, nimittäin ilman haarukoita ja veitsiä. Olin suunnitellut, että yksi ruokailu syötäi-

siin ulkomaalaisittain käsin, sillä leirin teeman mukaisesti halusin vähentää ennakkoluu-

loja myös ruoan suhteen. Olin keskustellut ruokavalinnoista keittiön kanssa, ja mieles-

tämme couscous ei ollut liian erikoinen ruokalaji lapsille. Monet leiriläiset jättivät kui-

tenkin maistamatta, ja kanankoivenkin syöminen käsin näytti olevan joillekin ylivoi-

mainen haaste. 

 

Haasteiden jälkeen oli kuitenkin palkintojen aika. Jaoimme palkinnot siisteimmän huo-

neen ja hiljaisimman huoneen kategorioissa. Kuten siisteyskilpailu, myös hiljaisuuskil-

pailu oli voimassa koko leirin ajan, kuitenkin vain hiljaisuuden alkamisesta herätykseen 

asti. Lisäksi palkitsimme leirihenkisimmän tytön ja pojan. Palkintojenjaon jälkeen al-

koikin vanhempien odottelu. 

 

Vanhemmat hakivat leiriläiset kotiin, mutta ennen kotiinlähtöä pidettiin niin sanottu 

vanhempainilta. Leiriläisten kotiväkeä alkoi saapua noin puoli kuudelta, ja aluksi oli 

kahvitus ja mahdollisuus käydä kiertämässä leirikeskusta leiriläisten johdolla. Kahvin 
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jälkeen oli iltaohjelma, joka alkoi ohjaajien ja isosten esittelyllä ja hartaudella. Muu oh-

jelma koostui leiriläisten omista esityksistä – samoista kuin edellisenä iltana – ja yhteis-

lauluista. Vanhempainilta antaa leiriläisten kotiväelle mahdollisuuden kurkistaa lei-

rielämään ja jututtaa leirin ohjaajia ennen kotiinlähtöä. Leiriläisillekin on tärkeä päästä 

näyttämään se oma huone ja kertomaan heti, mitä kaikkea leirin aikana on tehty. 

 

Kun leiriläiset vanhempineen olivat jättäneet Toukolan taakseen, jäimme vielä isosten ja 

ohjaajien kanssa laittamaan paikkoja kuntoon ja pitämään loppupalaveria. Kävimme 

kuulumiskierroksen, joita olimme leirin aikanakin pitäneet muutamassa kohdassa. Li-

säksi olin laatinut isosillekin palautelomakkeen, jonka he täyttivät. Ohjaajien palautteen 

pyysin sähköpostitse, ja annoin heille muutaman kysymyksen, joihin toivoin heidän 

vastaavan palautetta antaessaan. Kun askartelutarvikkeet oli vielä kannettu yhden ohjaa-

jan autoon, leiri oli myös isosten ja ohjaajien osalta päätöksessään. 
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8 PRODUKTION ARVIOINTI 
 

 

8.1 Leiriläisten ajatuksia leirin alussa 

 

Saadakseni jonkinlaisen käsityksen siitä, millä mielellä leiriläiset olivat aloittamassa 

talvilomaleiriään, pyysin heitä täyttämään lyhyen kyselylomakkeen (liite 4). Taustatieto-

jen – leiriläisen sukupuolen ja iän – kysymisen jälkeen lomakkeen ensimmäinen kysy-

mys koski leirilletulopäätöstä. Kysyin leiriläisiltä, miksi he päättivät tulla leirille. 20 

lomakkeessa kysymykseen vastattiin, että leireillä on kivaa, tai yksinkertaisesti ”minä 

halusin”. Kuudessa lomakkeessa leirille lähtemisen syyksi mainittiin se, että haluttiin 

saada jotakin ajankulua lomalle. 

 

Viidessä lomakkeessa vastaus liittyi paitsi leirillä viihtymiseen, myös sosiaalisiin suh-

teisiin. Toisaalta haluttiin viettää aikaa sisaruksen tai kaverin kanssa, toisaalta toivottiin 

uusia kaverisuhteita. Yksi leiriläinen oli vastannut haluavansa koittaa leirillä oloa en-

simmäistä kertaa ilman äitiään. 

  

Arvasin, että täälä on kivaa niin kun onkin. 
 
Huvikseen, että olis jotain tekemistä hiihtolomalla. 
 
Halusin hiihtolomalle jotain ajanvietettä ja halusin olla pikkusiskoni kans-
sa. 

 

Koitin saada kyselylomakkeen avulla selville, millaiset leiriläisten ennakkotiedot lähe-

tystyöstä ovat. Pyysin lomakkeessa kertomaan omin sanoin lähetystyöstä. Apukysy-

myksinä kysyin, kuka lähetystyötä tekee sekä missä sitä tehdään ja mitä se sisältää. 18 

lomakkeessa vastaustila oli jätetty tyhjäksi tai vastaukseksi oli kirjoitettu ”en tiedä”. 

Yhdeksässä lomakkeessa oli vastaus, joka oikeasti liittyi lähetystyöhön. Osa vastauksis-

ta oli ympäripyöreitä, osassa oltiin paremmin kartalla. 

 

En tiedä, siellä varmaan lähetetään jotain. 
 
Kun ihmiset tekevät lähetystyötä. 
 
1. tosi moni joka uskoo Jeesukseen. 2. rikkaissa maissa. 3. annetaan toisil-
le mahdollisuus saada tarvitsemansa. 
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Seurakunnan jäsenet auttavat muissa maissa tuomalla elintarvikkeita ja 
kertomalla Jeesuksesta ja Jumalasta. 

 

Halusin myös hiukan kartoittaa alkukyselyn avulla, missä leiriläiset muistavat kuulleen-

sa lähetystyöstä. Kysymykseen vastattiin rastittamalla ne vaihtoehdot, joissa itse oli 

saanut kuulla puhuttavan lähetystyöstä. Vaihtoehdot olivat seurakunnan toiminta, koulu 

ja koti. Lisäksi oli vaihtoehdot ”jossain muualla” sekä ”en missään”. Kysymykseen sai 

vastata rastittamalla useamman vaihtoehdon. 

 

Vaikka melkein kaksikymmentä leiriläistä oli jättänyt edellisen kysymyksen tyhjäksi tai 

vastannut ”en tiedä”, ainoastaan yhdeksässä lomakkeessa oli rastitettu kohta ”en mis-

sään”. 13 lomakkeessa vastaaja oli kuullut lähetystyöstä jossakin seurakunnan toimin-

nassa, kuten kerhossa, leirillä tai jumalanpalveluksessa. Niin ikään 13 leiriläistä oli ras-

tittanut vaihtoehdoista koulun. Seitsemän leiriläistä oli kuullut lähetystyöstä kotonaan. 

Yhdessä lomakkeessa oli jätetty vastaamatta kysymykseen, kahdessa lomakkeessa oli 

rastitettu vaihtoehto ”jossain muualla”. Vaihtoehdon perässä olevalle viivalle oli vastattu 

”Punaisen ristin keräyksessä” ja ”jossain”. 

 

Viimeisenä kysymyksenä alun kyselylomakkeessa oli kysymys leiriläisten odotuksista. 

16 lomakkeessa oli toivottu yleisesti hauskaa ja kivaa leiriä, seitsemään lomakkeeseen 

oli kirjattu tarkempia toiveita leiritunnelmasta tai leirin ohjelmasta. Viidessä vastuksessa 

ei osattu sanoa mitään toiveita tai odotuksia, tai vastaus oli jätetty tyhjäksi. 

 

Että täällä ei kiusata :) 
 
Saan uusia kavereita ja jotain kivaa. 
 
Olla ulkona. 
 
Että saa makoilla. 

 

Alkukyselylomakkeen perusteella on nähtävissä, että leiriläiset ovat kyllä kuulleet ker-

rottavan lähetystyöstä, mutta eivät silti ole sisäistäneet siitä kovin paljon asioita tai eivät 

muista, mitä lähetystyö tarkoittaa. Leirin aihe vaikutti siis ainakin kyselylomakkeen 

täyttämisen jälkeen hyvältä, sillä vaarana ei varmaankaan olisi, että käsiteltävä teema 

olisi lapsille liian tuttua. 



37 

 

 

Toisaalta leirille osallistuneet lapset olivat suurimmaksi osaksi 7–9-vuotiaita, joten on 

ymmärrettävää, ettei avoimiin kysymyksiin oltu vastattu kovin monisanaisesti. Yhdek-

sästä lähetystyövastauksesta, johon oli kirjoitettu muutakin kuin ”en tiedä”, viisi oli 10–

13 -vuotiaan leiriläisen vastauksia. 10–13-vuotiaita leiriläisiä oli mukana seitsemän. 

 

Kyselylomakkeen ensimmäisen ja viimeisen kysymyksen vastaukset – kuten myös lei-

rille ilmoittautuneiden määrä – rohkaisi ajattelemaan, että seurakunnan leirit ovat suosit-

tuja ja pidettyjä, joten ohjaajana aloitin leirin oikein positiivisin mielin. Oli mukava al-

kaa pitää leiriä, kun lapset olivat jo ennakkoon sitä mieltä, että leiristä tulisi kiva koke-

mus. Se kannusti itseä tekemään parhaansa, jotta leiriläisten odotukset toteutuisivat 

mahdollisimman hyvin. 

 

 

8.2 Leiriläisten mietteitä leirin loppuessa 

 

Jotta saisin selville, miten leirille asettamani tavoitteet ovat toteutuneet, pyysin leiriläi-

siä täyttämään myös palautelomakkeen (liite 9). Palautelomakkeet täytettiin maanantai-

iltana ennen palkintojen jakoa ja vanhempien saapumista. Ajattelin, että silloin lapset 

jaksaisivat vielä keskittyä lomakkeen täyttämiseen. 

 

Palautelomakkeen alussa pyysin leiriläisiä kertomaan leirin plussia ja miinuksia. Kysy-

mykset olivat taas avoimia kysymyksiä, tai pikemminkin jatkettavia lauseita. Ensim-

mäisessä kysymyksessä täydennettiin lause ”leirillä kivointa oli...” Useimmin leirin ki-

voimmaksi asiaksi mainittiin jotakin vapaa-aikaan liittyvää. Etenkin pojat vastasivat 

esimerkiksi nukkumisen tai yleisesti vapaa-ajan olleen mukavinta leirillä. Myös tytöt 

kertoivat huoneessa olemisen ja kavereiden kanssa juttelemisen olleen leirin parasta an-

tia. Yhteensä vapaa-aikaan liittyviä vastauksia oli kymmenessä paperissa. 

 

Moni leiriläinen vastasi mahtipontisesti, että leirillä kivointa oli kaikki. Seitsemän leiri-

läistä oli vastannut kaiken olevan kivointa, mutta vastauksissa oli sen lisäksi kuitenkin 

eritelty vielä yksittäisiä asioita, jotka olivat kivoja. Yleisesti näytettiin pitävän niin ul-

koilusta kuin askarteluistakin. Askartelut mainittiin kymmenessä vastauksessa, joista 

viidessä pidettiin nimenomaan tyynyliinan tekemisestä. Ulkoilusta kerrottiin pidettävän 
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yhdeksässä vastauksessa, joista kahdessa mainittiin erityisesti Kaaos-peli. Ruokailut 

mainittiin kahdessa vastauksessa ja uusien kavereiden saaminen kolmessa. Olipa joku 

pitänyt siivouskilpailustakin. Yksi leiriläinen oli nostanut kivoimmaksi asiaksi iltaruko-

uksen. Kaiken kaikkiaan vastaukset sisälsivät siis aivan tavallisia leirin toimintoja, jotka 

ovat yleensä mukana jokaisella leirillä. 

 

Kämpässä jutustelu ♥, Kaaos, Ruokailut, Nukkuminen. Ja kaikki muukin. 
 
Kaikki oli todella hauskaa esim. askartelu ja uudet ystävät. 
 
il-ta ru-kous 

 

Toisessa kysymyksessä leiriläisiä pyydettiin kertomaan, mistä jutuista he eivät leirillä 

pitäneet. Tämän kysymyksen vastaukset olivat aika hajanaisia. Vastauksissa mainittiin 

yksittäisiä juttuja, kuten aikaisin herääminen, kinat kavereiden kesken, askartelu, ko-

mentaminen ja hampaiden peseminen. Yleisin vastaus oli kuitenkin pelkkä viiva, joka 

tulkintani mukaan tarkoittaa, että leiriläiselle ei ole jäänyt mieleen mitään erityisen har-

millista. Vastauksista ei siis ole nähtävissä, että jokin yksittäinen ohjelman osa tai leirin 

käytäntö olisi mennyt pahasti pieleen, vaan ohjaajina onnistuimme tekemään lapsille 

mukavan leirin. 

 

Siitä, että ruokailun jälkeen piti odottaa et muut on syönyt. Vapaa-aikaa oli 
vähän. 
 
Kun pojat kopputteli oviin. :( 
 
aamujumpasta 

 

Kolmanneksi kysyin leiriläisiltä, vastasiko leiri heidän ennakko-odotuksiaan vai ei, sekä 

perusteluja heidän vastauksilleen. Kahdeksassa lomakkeessa kysymyksen vastaustila oli 

jätetty tyhjäksi tai vastattu ”en tiedä”. Myös kahdeksassa vastauksessa sanottiin selkeäs-

ti, että odotukset täyttyivät tai jopa ylittyivät. Kuudessa vastauksessa ei suoranaisesti 

otettu kantaa odotuksien täyttymiseen, mutta kerrottiin, että leirillä oli syntynyt uusia 

kaverisuhteita, mikä tietenkin on aina positiivista. 

 

Kolmessa vastauksessa mainittiin, että leiri ei vastannut leiriläisen odotuksia. Yhdessä 

vastauksessa sanottiin ettei leiri vastannut odotuksia, koska ”luulin että leiri oli erilai-
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nen”. Vastauksesta ei oikein saa selvää, oliko kommentti hyvä vai huono, mutta onneksi 

lomakkeen muista vastauksista jäi sellainen käsitys, että kyseinen leiriläinen oli viihty-

nyt leirillä. Kaksi muuta vastausta, joiden mukaan ennakko-odotukset eivät olleet täyt-

tyneet, liittyivät lähinnä käytännön asioihin: Toinen leiriläinen oli luullut, että leirillä 

nukuttaisiin mökeissä, ja toinen luuli leirillä nukuttavan pidempään. Myöskään tämä 

kysymys ei siis nostanut esille suuria epäkohtia leiristä. 

 

Oli kivaa sain kavereita ja syötiin makkaraa. 
 
Kyllä koska oli kivaa. 
 
Leiri ylitti odotukseni, koska ajattelin, että tulee maailmanloppu, kun ei 
saa ottaa kännykkää xD 

 

Neljännessä palautelomakkeen kysymyksessä kysyin leiriläisiltä, mitä uutta he oppivat 

leirillä. Tietenkin toivoin kommentteja lähinnä lähetystyöhön liittyvistä oppimiskoke-

muksista, mutta lisäsin lomakkeeseen mahdollisuuden vastata myös muita asioita, eikä 

pelkästään lähetystyöhön liittyviä juttuja. Yllätyksekseni viidessä lomakkeessa kerrot-

tiin, että oli opittu siivoamista. Neljä leiriläistä vastasi, ettei oppinut leirillä mitään uut-

ta, ja viisi ei osannut sanoa, mitä oli oppinut. Kolmessa lomakkeessa kysymys oli jätetty 

tyhjäksi. 

 

Yhdeksän vastausta liittyi jotenkin leirin teemaan, eli lähetystyöhön. Leiriläisille oli 

jäänyt mieleen erityisesti se, että joidenkin maiden asukkaiden asiat eivät ole niin hyvin 

kuin suomalaisilla. Opittiin myös, mitä lähetystyö käytännössä on. Vaikka lähetystyöai-

heisia oppimiskokemuksia oli kyselylomakkeiden mukaan vain yhdeksän, toivon silti, 

että leiriläisten mieleen jäi jotakin siitä, millaista muualla maailmassa on, sekä miten 

suomalaiset voivat auttaa kehitysmaiden asukkaita. 

 

Että suomeen mahtuu maahanmuuttolaisia. (sillä lailla ettei tarvi nukkua 
koko perheen kanssa samassa sängyssä. 
 
kaikilla ei ole asiat yhtä hyvin kuin meillä suomalaisilla. 
 
Lähetys työ on tärkeä ja hieno asia. 
 
Että lähetystyö on sellaista kun lähetetään ruokaa sun muuta köyhille mail-
le. 
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Vaikka avoimilla kysymyksillä ei ehkä saanut palautetta niin paljoa, kuin olisin toivo-

nut, arvokasta palautetta sai myös epäsuorasti. Kun vanhemmat tulivat vanhempainil-

taan ja hakemaan leiriläisiä kotiin, sain huomata, että lähes kaikki leiriläiset kertoivat 

innoissaan leiristä kotiväelle. Kuulin, että leiriläiset kertoivat vanhemmilleen, mitä lei-

rillä oli tehty ja mikä oli ollut kivaa. Erityisesti minua ilahdutti se, että monet lapset ker-

toivat, että leirillä tehtiin tyynyliinoja Afrikkaan lähetettäväksi. Lomakkeella kerätyn 

palautteen lisäksi sain siis myös mieltälämmittävää palautetta tarkkailemalla perheitä. 

 

 

8.3 Isosten palautetta leiristä 

 

Koska isosilla on tärkeä rooli leirien onnistumisen kannalta, halusin kysyä myös heidän 

näkemyksensä leiristä. Isosten palautelomake (liite 10) oli melko samanlainen kuin lei-

riläistenkin; siinäkin kysyttiin leirin hyviä ja huonoja puolia sekä oppimiskokemuksia. 

Ensimmäisenä kysymyksenä pyysin isosia kertomaan, mikä heidän mielestään oli hyvää 

leirissä. 

 

Jokainen isonen nosti hyvän ruoan lisäksi positiiviseksi asiaksi mukavat leiriläiset. Iso-

set olivat tyytyväisiä leiriläisten reippauteen ja leirimieleen. Myös isosten ja ohjaajien 

hyvä yhteishenki mainittiin vastauksissa. Yhdessä vastauksessa sanottiin ohjelman ol-

leen hyvä, ja yhdessä positiiviseksi asiaksi nostettiin leirin teema. 

 

Ohjelma, opetus tilanteet, monipuolinen ruoka. 
 
Ruoka, leiriläiset, pulkkamäki paitsi kuoppa, teema. 
 
Ruoka, leiriläisten hyvä leirimieli ja iloisuus. Isoset tulivat hyvin toimeen 
keskenään. 

 

Isoset ovat lähes kaikessa leirin ohjelmassa mukana, joten heiltä on hyvä kysyä kom-

mentteja leirin sujuvuudesta. Palautelomakkeen toinen kysymys koskikin parannuseh-

dotuksia, eli kysyin, mitä isoset olisivat tehneet leirillä toisin. Isoset näyttivät kuitenkin 

olevan tyytyväisiä leirin kulkuun, tai mahdollisesti liian ujoja nostamaan esiin epäkoh-

tia, sillä vain kahdessa lomakkeessa oli vastattu jotakin muuta kuin pelkkä viiva tai ”en 
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mitään”. Toinen parannusehdotus oli vapaa-ajan lisääminen ja toinen oli isosen itsere-

flektiota, eli parannusehdotus koski hänen omaa toimintaansa. 

 

Ehkä enemmän vapaa-aikaa. 
 
Asenteeni vieläkin paremmaksi, vaikka olinkin ihan hyvällä asenteella lä-
hes koko leirin. 

 

Koska en saanut lähetyssihteerin haastattelun tai työntekijöiden sähköpostien perusteel-

la kovinkaan selkeää kuvaa Akaan seurakunnan lähetyskasvatuksesta nuorisotyön työ-

alalla, minua kiinnosti myös se, kuinka paljon isoset tietävät lähetystyöstä. Kysyin iso-

sten lomakkeessa, kuinka tuttuja lähetystyön asiat olivat entuudestaan, ja missä isoset 

ovat niistä kuulleet. Kolme isosta vastasi, että lähetystyöasiat eivät ole kovin tuttuja, ja 

yksi sanoi niiden olevan hieman tuttuja. Kukaan isonen ei sanonut lähetystyöasioiden 

olevan todella tuttuja. Lähetystyöstä isoset olivat kuulleet koulussa, jumalanpalveluksis-

sa, isoskoulutuksessa, kerhossa ja rippikoulussa. 

 

Olen kuullut mutten ole aivan perillä mutta opin täällä paljon siitä. 
 
Jotain rippikoulussa asiasta jutskailtiin. 
 
Eivät olleet kovin tuttuja. Ja olen kuullut niistä vain messuissa ja jumiksis-
sa. 

 

Kuten leiriläisiltä, halusin kysyä myös isosilta, kokivatko he oppivansa leirin aikana jo-

takin uutta. Osa isosista oli ensimmäisen vuoden isosia, ja joku oli jopa ensimmäistä 

kertaa isosen tehtävissä. Niinpä olikin mukavaa, että joku isonen mainitsi oppimisko-

kemuksekseen sen, miten isosena toimitaan. Yksi isonen vastasi, ettei oppinut mitään. 

Neljä isosta kertoi oppineensa jotakin leirin teemaan liittyvää, eli enemmän lähetystyös-

tä. 

 

Lähetystyöstä enemmän. 
 
Köyhistä ja rikkaista. Esim. sairaalasta. 
 
ainakin arvostamaan muita yhtä paljon kuin itseäni. 

 

Myös isosten palautelomakkeen loppuun jätin tilaa vapaille kommenteille. Kuten leiri-

läisten vastauksissa, myös isosten lomakkeissa viimeiset kommentit ylistivät ohjaajien 
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mukavuutta ja leirin onnistumista. Kaiketi leirin jälkeiset tunnelmat ovat lähes aina kor-

kealla ja kehuja annetaan helposti. Vaikka leirin kehuminen on lähes automaattinen toi-

mintamalli, on hienoa, että sekä leiriläiset että isoset olivat tyytyväisiä niin leiriin kuin 

ohjaajiinkin. On myös mukavaa, että isosetkin kokivat oppineensa jotakin lähetystyöstä, 

eikä leirin teema ollut heillekään liian tuttu. 

 

 

8.4 Yhteistyökumppanin palautetta produktiosta 

 

Opinnäytetyöni yhteistyökumppanin palaute produktiosta ei rajoitu pelkästään leirin 

arvioimiseen, sillä jo sen suunnitteluvaiheessa sain palautetta leirin ohjelmasta ja esi-

merkiksi sen mainoksesta. Palautetta oli hyvä saada koko ajan, ja esimerkiksi leirikir-

jeestä yhteistyötaho esitti muutaman huomion seikoista, jotka olin epähuomiossa unoh-

tanut. Kun sai kuulla koko ajan yhteistyökumppanin mielipiteitä, oli mukavaa suunnitel-

la, eikä tuntunut jäävänsä yksin produktion kanssa. 

 

Ohjaajilta keräsin leiripalautteen sähköpostitse, jotta työntekijöillä olisi riittävästi aikaa 

miettiä, mitä haluavat sanoa. Ohjaajille en laatinut omaa palautelomaketta, mutta annoin 

heille silti muutaman kysymyksen, jotta he arvioisivat niitä asioita, joista erityisesti toi-

voin mielipiteitä. Ensimmäisenä kysymyksenä pyysin mielipiteitä leirin ja opinnäyte-

työn aiheesta. 

 

Kaikki ohjaajat sanoivat lähetystyön olevan tärkeä aihe. Sitä luonnehdittiin yhdeksi seu-

rakunnan tärkeimmistä aiheista ja kristillisen seurakunnan ydintehtäväksi. Yksi ohjaaja 

sanoi lähetystyön olevan aiheena tavanomainen, toisen mielestä aihe ei ollut lapsille jo-

kapäiväinen. Aihetta pidettiin myös monipuolisena, sillä siihen liittyvää aineistoa on 

saatavilla paljon. 

 

Leirin aihe, lähetystyö, on tärkeä aihe, jota tuleekin aika ajoin käsitellä pe-
rusteellisemmin leiritoiminnassa. On sitä myös usein käsiteltykin, joten si-
käli se on myös tavanomainen. Mutta koska se on koko kristillisen seura-
kunnan ydintehtävä, sen kuuluu olla tavanomainen. Olisi aika paha juttu, 
jos siitä voisi sanoa, että se on harvinainen aiheena. Lähetystyö on myös 
aiheena sellainen, että siitä saa aina mielenkiintoisen, koska aineistoa on 
niin paljon, ettei samaa tarvitse toistaa. 
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Kaipasin myös työntekijöiden näkemystä siitä, kuinka olin onnistunut pitämään aiheen 

mukana leirin toteutuksessa. Kaikki ohjaajat olivat sitä mieltä, että aihe pysyi mukana 

koko leirin ajan. Lähetystyöaiheiseen liittyvää ohjelmaa luonnehdittiin monipuoliseksi 

sekä leirin kohderyhmälle sopivaksi. Aiheen käsittelyä ei koettu liian raskaaksi, sillä 

tietopuoli oli kytköksissä toiminnalliseen antiin. Esimerkiksi askartelun yhteydessä pu-

huttiin kierrätysmateriaalien käytöstä, ja tyynyliinojen tekemisen yhteydessä kerroin 

seurakunnan nimikkoläheteistä. Kaksi työntekijää esittivät kehitysehdotukseksi video-

materiaalin käyttämistä havainnollistamiskeinona, mikä oli mielestäni hyvä ehdotus. 

Lapsille olisi tullut parempi käsitys elämästä kehitysmaissa, jos heille olisi näyttänyt 

edes joitakin lyhyitä videopätkiä. 

 

lähetystyö aihe läpäisi hyvin koko leirin ja se oli monipuolisesti käsitelty. 
toki nykytekniikka antaa vielä lisä mahdollisuuksia, eri järjestöillä on ly-
hyitä dvd videoita eri toiminnoistaan ja kohteista 
 
Aihe näkyi mielestäni toteutuksessa sopivasti. Ihailin kokonaisvaltaista 
suunnitelmaasi, jossa kaikki palaset kietoutuivat jotenkin tämän aiheen 
ympärille ja tiedollinen anti tuli käytännöllisen lomassa lapselle sopivina 
annoksina. Lapset varmaankin saivat uusia ideoita sekä kierrätysmateriaa-
lien käyttöön askartelussa että maailmalla olevien toisten lasten auttami-
seen. 

 

Kolmantena kysymyksenä pyysin ohjaajia antamaan palautetta leirin ohjelmasta; mikä 

oli hyvää, missä olisi ollut parannettavan varaa. Ohjaajien näkemys oli pääosin positii-

vinen, heidän mielestään leiri sujui hyvin. Kiitosta sai ohjelman joustavuus. En ollut 

alun perin tajunnut sisällyttää ohjelmaan tarpeeksi ulkoilua, mutta sain muokattua oh-

jelmaa leirin aikana niin, että ulkoilut mahtuivat mukaan. Leirin mittaan tehtiin myös 

muita muutoksia, esimerkiksi askartelujen ajankohtia siirreltiin myöhemmäksi. 

  

Leirin ohjelma oli monipuolinen ja joustava. Erittäin hyvää olis se, että 
ohjelma jousti leirielämän mukana, esim. väliin saatiin ulkoilua. Ohjelma 
oli hyvin suunniteltu ja tehty lasten näköiseksi, joka oli tosi hyvä juttu. 

 

Yhden ohjaajan palautteessa pohdittiin aika paljon tehtävien delegoimiseen liittyviä asi-

oita. Palautteessa oltiin huolissaan siitä, että hoidin lähes kaiken ohjelman itse, ja muis-

tuteltiin että tulevaisuudessa pitää muistaa jakaa tehtäviä muiden ohjaajien kanssa. Eh-

dotuksena annettiin niin sanotun päivystävän isosen käyttöönottoa, joka helpottaisi lap-

sien kokoon kutsumista. Ohjaaja toivoi myös, että isoset olisivat voineet pitää jonkin 
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hartauden, jotta he kehittyisivät ääneen tunnustavina seurakuntalaisina. Olimme kuiten-

kin ohjaajien palaverissa päättäneet, että ne hartaudet, joita minä itse en pidä, jää mui-

den ohjaajien pidettäviksi. 

 

Tehtävien jakaminen. Ymmärrän, että kun oli kysymys opinnäytteestäsi, 
halusit/jouduit pitämään melkein kaiken ohjelman itse, mutta sitten to-
sielämässä muista jakaa vastuita ja ohjelmaosuuksia muiden ohjaajien 
kanssa. Kun olet itse esimerkiksi leirin turvallisuusvastaava, et voi miten-
kään ehtiä tehdä kaikkea itse. -- Mieti myös voisiko isosille antaa nyt an-
nettujen tehtävien lisäksi muita itsenäisesti hoidettavia tehtäväosuuksia. 
Joskin heidän tärkein tehtävänsä on olla lasten kanssa, niin useammasta 
ympärijuoksevasta jalkaparista on joskus paljonkin hyötyä, eikä se silti vie 
kovasti aikaa pois lasten kanssa olemisesta. -- Tehtävien jakaminen on 
normaalisti leirin ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevan työntekijän or-
ganisointitehtävä. Osa vastuista kirjataan jo turvallisuusasiakirjaan ja osa 
neuvotellaan yhdessä muiden ohjaajien kanssa, mutta jonkun se kaikki pi-
tää organisoida. Tässä mielessä tämä leiri oli normaalista leirin vetämises-
tä poikkeava, koska et voinut olla ohjelma- ja turvallisuusvastaava. 

 

Muiksi parantamisen kohteiksi mainittiin ruokailujen aloitus- ja lopetustilanteet. Keho-

tettiin odottamaan selkeämpi hiljaisuus, ennen kuin aloitetaan ruokalaulu. Isosten käyt-

töä avustajina ruoan jakamisessa kehuttiin, mutta se käytäntö syntyi keittiöhenkilökun-

nan toiveesta. Parantamisen varaa oli yhden työntekijän mielestä ohjeiden antamisessa. 

Laitoin itsekin merkille saman asian, joten palaute oli aiheellista. Toisaalta mieltäni 

lämmittää, että joku toinen ohjaaja oli sitä mieltä, että hoidin asiat hyvin. 

 

Lapset keskittyivät hienosti kuuntelemaan normaalilla puhekielellä ja mi-
nämuotoisia ilmaisuja sisältäviä, rauhallisesti kerrottuja asioiden selosta-
misiasi. Oli hyvä, kun et turvautunut komenteluun lasten hiljentämiseksi, 
vaan hoidit/ja yhdessä hoidimme asian muilla järkevämmillä ja ystävälli-
semmillä keinoilla. 
 
Kiitoksia leiristä! Sovit hyvin alalle, joten rohkeasti uusia haasteita ja 
omaa paikkaa etsimään! Ota rohkeasti tilanne aina haltuun, koska sä pys-
tyt siihen, kun luotat itseesi. 

 

Vaikka kehittymisen varaakin oli, ohjaajat tuntuivat olevan yleisesti tyytyväisiä lei-

riimme. Olen iloinen yhteistyökumppanien rehellisestä palautteesta. Siitä jäi sellainen 

olo, että olisi mukava tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä näiden työntekijöiden kans-

sa. 
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8.5 Oma arvio produktiosta 

 

Itse olen melko tyytyväinen opinnäytetyöni produktioon. Produktion tarkoitus oli tuoda 

minun oma korteni kokoon seurakunnan lähetyskasvatukseen, eli halusin toteuttaa lähe-

tystyöaiheista toimintaa varhaisnuorisotyössä. Tätä tavoitetta helpotti suuresti se, että 

yhteistyökumppani opinnäytetyölleni järjestyi helposti. Minut otettiin ystävällisesti vas-

taan seurakuntaan, ja leirin ohjaajat olivat innostuneita yhteistyöstä ja olivat hyvänä tu-

kena prosessin aikana. Sain tehdä suunnittelutyötä itsenäisesti, mutta minun ei tarvinnut 

jäädä suunnittelujeni kanssa yksin, vaan pystyin olemaan muiden ohjaajien kanssa koko 

ajan yhteydessä, ja sain jo suunnitteluvaiheessa arvokasta palautetta tuotoksistani. Mie-

lenkiinto työn tekemiseen pysyi, kun yhteistyökumppani antoi hyvää palautetta esimer-

kiksi leirin mainoksesta, johon olin itsekin tyytyväinen. 

 

Produktion tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa leiri, joka lisäisi varhaisnuorten lähe-

tystyötietoutta ja opettaisi heille jotakin uutta seurakunnan työstä toiminnallisin keinoin. 

Tavoitteena oli myös, että lapset kokisivat leirin miellyttävänä kokemuksena. Sekä pa-

lautelomakkeiden että lasten käyttäytymisen tarkkailemisen perusteella sanoisin, että 

onnistuin etenkin jälkimmäisenä mainitsemassani tavoitteessa. Leiriläiset kertoivat lo-

makkeissa pitäneensä leiristä, ja viimeisen illan vanhempainillassa he selittivät innois-

saan vanhemmilleen kaikesta, mitä leirillä oli tehty. Olen myös sitä mieltä, että onnis-

tuin tavoitteessani järjestää opettavaisen leirin. Vaikka palautelomakkeiden lähetystyö-

aiheinen kysymys ei ollutkaan suuri menestys, uskallan silti väittää, että lapsille jäi joi-

tain tiedon muruja leiristä. 

 

Vaikka olen pääosin tyytyväinen leiriin, toki aina on jotakin parantamisen varaa. Yhdyn 

mielipiteissäni ohjaajien palautteeseen, sillä itsekin huomasin askartelun ohjeistamiseni 

hieman puutteelliseksi. Pienille lapsille olisi pitänyt selittää askartelun kulku tarkemmin 

ennen tarvikkeiden jakamista, jotteivät he hämmenny. Askarteluhetki ei onneksi ollut 

katastrofi, vaan siitä selvittiin kunnialla. Pienet mokat sitä paitsi auttavat parantamaan 

omaa työskentelyä: Seuraavassa askartelurupeamassa kiinnitin enemmän huomiota oh-

jeiden kertomiseen, ja askartelu sujuikin paljon paremmin. Keksin myös – hieman myö-

hään tosin – ratkaisun, joka olisi helpottanut askartelujen sujuvuutta: Olisi kannattanut 
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perehdyttää isoset hyvin etukäteen, jotta he olisivat osanneet neuvoa omia ryhmäläisi-

ään askartelussa. 

 

Olen samaa mieltä myös toisen ohjaajilta tulleen parannusehdotuksen kanssa. Ohjaajien 

palautteessa mainittiin, että leirin ohjelmassa olisi voinut käyttää havainnollistamiskei-

nona videoita. Perustelut videoiden käyttöön löytyisivät vieläpä opinnäytetyöni teo-

riapohjasta, sillä kehityspsykologian osuudessa puhutaan mallioppimisesta ja siitä, ettei 

kaikkia tilanteita voi oppia kohtaamalla niitä omassa arkielämässään. Alakoululaisilla 

lapsilla harvemmin on mahdollisuutta nähdä kehitysmaiden elämää ihan paikan päällä, 

joten videot olisivat olleet loistavia havainnollistamisvälineitä. 

 

Kokonaisuudessaan leiri oli kuitenkin onnistunut, vaikka joissain asioissa onkin kehit-

tymisen varaa. Olen tyytyväinen leirin ohjelmaan ja erityisesti siihen, että lähetystyö oli 

mukana miltei jokaisessa ohjelman osassa. Vaikka teema kulki mukana joka ohjelma-

hetkessä, mielestäni tiedollinen puoli ei ollut liian raskas, vaan informaatio annettiin 

tekemisen lomassa. Iltaohjelmat olivat minusta mukavan erilaisia, vaikka periaatteessa 

noudattivatkin perinteistä kaavaa. Ohjelmassa oli myös hyvää sen väljyys ja joustavuus. 

Ohjelma ei ollut liian kiireinen, vaan leiriläisille riitti vapaa-aikaa. Samoin ohjelman 

elementtejä oli helppo vaihdella ajankohdista toiseen. 

 

Koko opinnäytetyön tavoitteisiin pääseminen oli vaikeaa. Oman reippauden puutteen 

lisäksi työtä hankaloitti kirjallisuuden vähyys. Lähetyskasvatukseen liittyviä virikeop-

paita löytyi kiitettävästi, mutta lähetyskasvatuksen teoriaa käsittelevä kirjallisuus tuntui 

olevan kiven alla. Voi olla, että omat tiedonhankinnan valmiuteni ovat puutteelliset, 

mutta lähdekirjallisuudeksi kelpaavia teoksia ei juurikaan löytynyt. Lähetyskasvatuk-

seen liittyviä opinnäytetöitä on kyllä tehty useitakin, mutta niiden lähdeluetteloista ei 

ollut merkittävää apua. Siispä en ole täysin tyytyväinen teoriapohjaani lähetyskasvatuk-

sen osalta. 

 

Myös Akaan seurakunnan lähetyskasvatuksen tilan kartoittaminen kohtasi käytännön 

ongelmia. Lähetyssihteerin hiljattainen vaihtuminen oli muuttuja, jota en osannut ottaa 

etukäteen huomioon. Samoin en voinut vaikuttaa siihen, että työntekijöille lähettämääni 

sähköpostikyselyyn ei tullut montaa vastausta. Toki olisin voinut laatia myös työnteki-

jöille kunnollisen lomakkeen, jonka avulla olisin kerännyt tietoa lähetyskasvatuksen 
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tilasta. Virallisen oloinen lomake olisi voinut innostaa työntekijöitä vastaamaan aktiivi-

semmin. Lomakkeen laatiminen ei ikävä kyllä tullut mieleeni tarpeeksi ajoissa. 

 

Opinnäytetyö tekeminen oli kuitenkin kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen prosessi. Oli 

jännittävää seurata, miten omat tavoitteet muuttuivat ajan kuluessa, ja miten koko pro-

sessi eteni. Vaikka olisikin ollut mukava tehdä opinnäytetyö parin kanssa, jotta mukana 

olisi koko ajan ollut jonkinlainen vertaistuki, pidin myös yksin tekemisen vapaudesta. 

Käytännössä yksin tekeminen oli aika stressaavaa leirin aikana, mutta kiireestä ja työ-

määrästä selviäminen jätti itselle hyvän mielen. 
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Johtopäätökset 

 

Koska Akaan seurakunnassa ei tuntunut olevat kovin paljoa lähetyskasvatuksen toimin-

taa kouluikäisille lapsille, lähetystyöaiheiselle leirille oli jonkin verran tilausta. Etenkin 

tänä vuonna, sillä seurakunnan toiminnan painopistealueena on vuonna 2011 kasvattaa 

lähetystyötietoutta kaikissa ikäluokissa.  Koska lähetyskasvatuksen työtavat eivät poik-

kea muun kristillisen kasvatuksen metodeista juuri mitenkään, produktion muodoksi 

olisi voinut valita minkä tahansa nuorisotyön työmuodon. Produktion olisi voinut toteut-

taa kouluvierailuna, kerhokertana tai toimintapäivänä. Leiri oli kuitenkin hyvä muoto 

produktiolle, sillä kolmessa päivässä ehtii tehdä monipuolisesti erilaisia asioita, ja oh-

jelman saa silti pidettyä väljänä. 

 

Lähetystyö on juuri otollinen aihe opinnäytetyöni kohderyhmälle, eli varhaisnuorille. 

Kehityspsykologian teorioiden mukaan lapsen ajattelu kehittyy kouluikäisenä niin, että 

hänen itsekeskeisyytensä alkaa vähentyä. 7–12-vuotiaan lapsen moraali ja empatian taju 

alkaa kehittyä, ja häntä kiinnostaa moraalikysymykset. Vanhan sanonnan mukaan ”on 

taottava, kun rauta on kuuma”, eli lapselle on tarjottava harjoittelumahdollisuuksia sil-

loin, kun hänellä on herkkyyskausi johonkin asiaan. Näin ollen alakoululaisille sopii 

hyvin lähetystyöhön liittyvät pohdinnat. Asettumalla kehitysmaiden ihmisten asemaan 

lapsi saa harjoitusta ymmärtää muiden ihmisten tilanteita, ja hänen empatiankykynsä 

kehittyy. Ja koska nälänhätä ja köyhyys voivat olla mietityttäviä asioita tuossa iässä, on 

hyvä että lapsille tarjotaan mahdollisuus pohtia niitä turvallisessa ympäristössä ikätove-

reidensa kanssa. 

 

Lomakkeilla saamani palautteen mukaan lähetystyö oli leiriläisille melko vieras aihe. 

Opinnäytetyön produktio oli näin ollen hyödyllinen Akaan seurakunnan painopistealu-

een näkökulmasta. Isosten palautteesta kävi myös ilmi, ettei lähetystyöasiat olleet kovin 

tuttuja myöskään rippikoulun käyneille nuorille, joten johtopäätöksenä sanoisin, että 

onnistuin leirin avulla lisäämään eri ikäluokkiin kuuluvien seurakuntalaisten lähetystyö-

tietoutta. 
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Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen aiheet ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Suomi 

muuttuu entistä monikulttuurisemmaksi ja siihen liittyvät keskustelut ovat koko ajan 

pinnalla. Maailma muuttuu pienemmäksi globalisoitumisen myötä ja lapset sekä nuoret 

ovat kansainvälisiä. Näistä syistä seurakunnan on puhua toiminnassaan lähetystyöhön ja 

suvaitsevaisuuteen liittyvistä asioista. Toki nämä teemat ovat varmasti esillä myös kou-

luissa, harrastuksissa ja kotona, mutta seurakunnalla on suvaitsevaisuuteen ja kansain-

väliseen vastuuseen jotakin sellaista sanottavaa, mitä muut yhteisöt eivät välttämättä 

mainitse. Kirkko tekee lähetystyötä ja kehottaa ihmisiä suvaitsevaisuuteen Raamatun ja 

Jeesuksen esimerkin pohjalta, mistä tulee kertoa myös varhaisnuorille. Oli siis hyvä pi-

tää leiri, jossa pohdittiin mediassa läsnä olevia asioita seurakunnan näkökulmasta. 

 

 

9.2 Aiheen jatkokehittelymahdollisuudet 

 

Vaikka sainkin lisättyä varhaisnuorisotyöhön lähetystyöaiheista toimintaa, produktiosta-

ni jäi pois eri työalojen välisen yhteistyön kehittäminen. Alun perin toimintapäivää 

miettiessäni ajattelin, että olisi mukava käyttää vaikkapa eri lähetyspiireissä käyviä ih-

misiä apuna toimintapäivän toteuttamisessa. Koska lähetyspiireissä käyvät ihmiset ovat 

yleensä iäkkäämpää väkeä, minulla oli visiona yhdistää nuoria ja vanhoja saman toi-

minnan pariin. Nuoret ja vanhat olisivat voineet oppia toisiltaan, ja lähetyspiiriläisten 

työpanosta olisi voinut hyödyntää esimerkiksi tarjoilujen valmistamisessa. Produktios-

tani jäi kuitenkin puuttumaan eri työalojen yhdistäminen. Esittäisinkin jatkotoimintaeh-

dotukseksi sellaisen toiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen, jossa eri-ikäiset seu-

rakuntalaiset kokoontuisivat yhdessä oppimaan lähetystyöstä. Tällaisia voisivat olla 

vaikkapa teemapäivä, jokin retki tai koko perheen leiri, jonne olisivat tervetulleita kaik-

ki vauvasta vaariin. 

 

Opinnäytetyötäni kirjoittaessa minulle tuli mieleen, että olisi mielenkiintoista suunnitel-

la jokin suurempi toimintakokonaisuus lähetystyöhön liittyen. Jos aloittaisin opinnäyte-

työprosessia vasta nyt, haluaisin varmaankin rakentaa jonkinlaisen lähetystyöhön liitty-

vän kerho-ohjelmiston. Sen voisi suunnitella esimerkiksi kokkikerhoon eri maiden ruo-

kien ympärille, askartelukerhoon kierrätysmateriaalien pohjalta tai niin sanottuun puu-

hakerhoon, jolloin ohjelma voisi olla monipuolisempaa. Myös vierailijoita tai muita yh-
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teistyötahoja voisi käyttää monipuolisemmin, kun valittavana olisi monta päivämäärää, 

eikä kaikkien tarvitsisi löytää yhteistä aikaa kalenterista. 

 

Aiheesta voisi tehdä myös opinnäytetyön, joka painottuisi tutkimukseen. Olisi mielen-

kiintoista tutkia laajemmin, miten paljon seurakunnat panostavat lähetyskasvatukseen 

paitsi varhaisnuorisotyössä, myös muillakin työaloilla. Olisi kiehtovaa myös tutkia ala-

koululaisten lähetystyötietämystä perusteellisemmin ja suuremmalla otoksella. 

 

 

9.3 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Opinnäytetyötä tehdessä tulee pitää mielessä toiminnan eettisyys, jotta ei loukkaa ke-

nenkään yksityisyyttä tai kohtele ketään huonosti. Leirillä sekä ohjaajilta, isosilta että 

leiriläisiltä odotettiin toisten huomioon ottamista ja ystävällisyyttä sekä yhteisien sään-

töjen noudattamista. Ohjaajien ja isosten tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, etteivät 

he käytä asemaansa väärin. Etenkin, kun leirin aihe käsittelee tasa-arvoa ja toisten ar-

vostamista, ja lapsia pyritään opettamaan suvaitsevaisiksi, ei leiriläisiä keskenään saa 

kohdella eriarvoisesti. Tällaisien asioiden kanssa produktioni aikana ei ollut ongelmia, 

vaan kaikki leirillä mukana olleet toimivat toisiansa kunnioittaen. 

 

Opinnäytetyön eettisyyteen liittyy myös yksityisyydensuoja. Kerätessäni palautetta lei-

riläisiltä ja isosilta, annoin heidän täyttää lomakkeet nimettöminä. Myös se, että annoin 

kaikille leirillä mukana olleille mahdollisuuden kertoa omat mielipiteensä leiristä, on 

hyvien tapojen mukaista. Näin kenellekään ei jää oloa, että häntä ei olisi kuunneltu tai 

hänellä ei olisi ollut oikeutta ilmaista mielipidettään. Käyttäessäni suoria lainauksia pa-

lautelomakkeiden vastauksista säilytin lausuntojen alkuperäisen kirjoitusasun, enkä 

muuttanut lauseita tai sanoja mitenkään. Esimerkiksi tämä toimintatapa varmistaa, että 

opinnäytetyö on luotettava ja totuudenmukainen. 

 

Myös opinnäytetyön lähteiden käytössä törmää eettiseen pohdintaan. On tärkeää, että 

merkitään asianmukaisesti, jos jokin työn osio on peräisin jostakin muusta lähteestä. 

Lähteet on myös merkittävä selkeästi lähdeluetteloon, jotta lukijoilla on mahdollisuus 

halutessaan tutustua alkuperäisiin lähteisiin. Erityisesti Internetistä peräisin olleisiin läh-

teisiin on pitänyt tutustua huolella, lähdekritiikki mielessä pitäen. 
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9.4 Produktion merkitys ammatti-identiteetin kasvulle 

 

Leirin suunnitteleminen oli mukavaa ja haasteellista, sillä en ole ennen suunnitellut seu-

rakunnan toimintaan näin suuria kokonaisuuksia. Aiemmat leirikokemukset olivat suun-

nittelutyössä arvokkaita, sillä niiden ansiosta minulla oli olemassa jonkinlainen käsitys 

siitä, mitä kaikkea leirillä tulee olla, ja mitä siellä tarvitaan. Eri vaiheiden määräaikojen 

miettiminen ja leiritarvikkeiden varaaminen kehittivät organisointikykyä. 

 

Koko opiskelujen ajan koulussa on puhuttu paljon verkostoitumisesta ja sen merkityk-

sestä. Verkostoitumistaitoja onkin päässyt harjoittelemaan jo työelämäjaksoilla, ja jäl-

leen opinnäytetyötä tehtäessä ne tulivat ajankohtaisiksi. Opinnäytetyön yhteistyökump-

panin hankkimisessa oli hyötyä aiemmin luoduista kontakteista, sillä sain yhteistyö-

kumppaniksi seurakunnan, jossa olin opiskelujen aikana kesätöissä. Varmasti tulevai-

suudessakin tulee eteen tilanteita, joissa joutuu kääntymään aiemmin syntyneiden kon-

taktien puoleen apua tai neuvoa pyytääkseen, joten on hyvä, että sellaiseen tottuu jo 

opiskeluaikana. 

 

Myös leirin ohjelman toteuttamiseen käytin omia verkostojani. Alun perin tiedustelin, 

olisiko mahdollista saada leirille esiintymään afrikkalaisen musiikin ryhmä, jossa itse-

kin olen ollut mukana. Esteeksi muodostui kuitenkin hinta ja aikataulut, mutta onneksi 

sain leirille tanssituntia pitämään yksittäisen ryhmän jäsenen. On tärkeää tiedostaa, mil-

laisia eri voimavaroja omasta lähipiiristään löytyy, mutta myös osata hyödyntää niitä. 

 

Produktion tekemisessä harmitti hiukan se, että en osannut käyttää Lähetys ja kansain-

välinen diakonia -kurssin oppeja hyödyksi niin paljoa, kuin olisi voinut olla mahdollista. 

Kehittymisen varaa on myös siinä, miten suhtaudun työmäärään. Minulle on ominaista 

stressata koulu- ja työjutuista aika paljon, ja stressi näkyi myös opinnäytetyön ja pro-

duktion aikana. Olin kuitenkin tyytyväinen siihen, että en panikoinut leirin ohjelman 

muuttuessa, vaan joustin ohjelman mukana. Yksittäiset ohjelman pitämisetkään eivät 

tuntuneet stressaavilta, sillä ohjelmahetkien pitoon on saanut harjoitusta kesätöissä eri 

seurakunnissa. 
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LIITE 1: Leirimainos 

Katseet tänne 
päin! 

 
Kaipaatko kivaa tekemistä talvilomalle? 

Oletko kiinnostunut maailman eri kulttuureista? 
Pidätkö leireilemisestä? 

 
Kutsumme sinut, 1.–7.-luokkalaisen tytön tai pojan, 

26.–28.2.2011 
talvilomaleirille Toukolaan! 

 
Luvassa on hillitöntä leirimeininkiä leikkeineen ja touhuineen, joiden lomassa 
pohditaan yhdessä maailman menoa ja lähetystyötä. Leirielämän plussana löyty-
vät hyvä ruoka, mukava yhteismajoitus kavereiden kanssa sekä tilaisuus rauhoit-
tua ristin äärellä. Tule viettämään ikimuistoista leiriä tuttujen ja uusien ihmisten 
kanssa, ota mukaan kaverisikin! 

 
Leirin hinta on 24 euroa 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.2. 
Ilmoittautua voit tekstaamalla Essi Mäelle numeroon 040 4841 626 tai lähettä-
mällä sähköpostia osoitteeseen essi.maki@evl.fi. 
Mainitse ilmoittautuessasi leiriläisen nimi, syntymävuosi, osoite sekä huoltajan 
puhelinnumero. Voit myös valita itsellesi kaverin, jonka kanssa ehdottomasti ha-
luat leirille. Mahdollisessa arvontatilanteessa mainitsemasi kaveri otetaan huo-
mioon. Kaikkiin ilmoittautumisiin vastataan. Lisätietoja Essi Mäeltä. 
 

Nähdään leirillä! 
 

Terveisin Essi, Jaana ja Paula 
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LIITE 2: Leirikirje 

Onneksi olkoon! 
Olet tehnyt elämässäsi oivallisen päätöksen, eli olet ilmoittautunut talvilomaleirille 

Toukolaan! 

 

Leiri alkaa lauantaina 26.2. Leiripaikalle on bussikyyditys, joka lähtee Kylmäkosken 

kirkon parkkipaikalta klo 10.15, Viialan pappilan parkkipaikalta klo 10.30 ja Akaan 

kirkon edestä klo 10.45. 

 

Leiri päättyy maanantaina 28.2. ja paluukyydeistä huolehditaan itse. Leirin lopuksi 

on vanhempainilta, jonne kutsutaan leiriläisten vanhemmat ja sisarukset. Vanhem-

painilta alkaa kahvituksella klo 17.30, jonka jälkeen on pientä ohjelmaa. Kotia kohti 

päästään lähtemään noin kello 19. 

 

Leirivarusteista; pakkaa mukaasi 

 pussilakana, tyynyliina ja lakana TAI makuupussi, tyynyliina ja lakana (pelkkä 

makuupussi ei riitä!) 

 hammasharja, -tahna ja muut aamu- ja iltapesukamppeet (tällä kertaa leirillä 

ei saunota) 

 mukavaa olovaatetta sisäpuuhiin 

 vaihtoulkovaatteet, myös toiset ulkokengät 

 pulkka/luikuri 

 henkilökohtaiset lääkkeet 

 tietolomake täytettynä ja huoltajan allekirjoittamana (ilman sitä et lain mu-

kaan pääse leirille) 

 reipas leirimieli 
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Huomioi seuraavat seikat: 

 kännykät jätetään kotiin 

 samoin muut elektroniikkalaitteet, kuten cd- tai mp3-soittimet, pelit ja peli-

konsolit ovat kiellettyjä 

 kamera saa olla mukana muistojen tallettamista varten, mutta sen käyttä-

misessä on noudatettava hyviä tapoja (älä kuvaa kavereita ilman lupaa, älä-

kä laita toisten kuvia nettiin luvatta) 

 leirillä ei ole kioskia, joten rahaakaan ei tarvitse ottaa mukaan 

 herkkuja saa ottaa mukaan sen verran, että kaikki karkit/sipsit/keksit/limut 

mahtuvat yhteen 400 g margariinirasiaan 

 älä ota mukaan energiajuomia 

 leirimaksu maksetaan tämän kirjeen mukana tulevalla laskulla, kuittia ei 

tarvitse ottaa mukaan leirille 

 
Leiri on osa  Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan, Paula Rupposen, opinnäy-

tetyötä.  Opinnäytetyössä tutkitaan lähetyskasvatuksen näkymistä seurakunnan 

varhaisnuorisotyössä, ja sen toiminnallinen osuus on lähetystyöaiheinen leiri var-

haisnuorille. Leiriläisiä ei ole tarkoitus tutkia yksilöinä, vaan opinnäytetyön materiaa-

lia kerätään parilla nimettömänä täytettävällä kyselylomakkeella leirin aikana. 

 

 

Nähdään leirillä! 

Terveisin Paula ja seurakunnan työntekijät Essi (yhteystiedot alla) ja Jaana 

    essi.maki@evl.fi, p. 040 484 1626 
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LIITE 3: Leiriohjelma 

 

LAUANTAI 

 

10.15 Bussin lähtö 

11.00 Saapuminen 

  ‐tervetulotus, lipun nosto 

  ‐majoittautuminen (tavarat vaan kämppiin) 

11.30 Lounas 

12.30 Aloitus:  

  ‐hartaus 

  ‐säännöt ja turvallisuus, työntekijöiden ja isosien esittely, ryhmäjako 

  ‐Nimilappujen ja ovikylttien tekeminen, petien petaaminen 

  ‐(tutustumis)leikkejä 

14.00 Päiväjuoma 

14.30 Happihyppely: Kaaospeli 

16.30 Päivällinen 

17.30 Siivoukset → kämppätarkastus 

18.00 Asakartelu: sanomalehtikulhot/paperihelmet 

19.30 Iltaohjelma: leikkejä, lauluja, sketsiä.  

20.30 Iltapala + yöpuulle valmistautuminen 

21.00 Hartaus ‐> kämppiin 

21.30  Hiljaisuus 
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SUNNUNTAI 

 

8.00 Herätys 

8.30 Lipunnosto, hartaus, aamupala 

9.30 Aamujumppa 

10.00 Rastityöskentely: Yhteinen aloitus, rastien kiertäminen, yhteinen lopetus 

11.30 Lounas 

12.30 Ulkoilua 

14.00 Päiväjuoma 

14.30 Tanssimatka maailman ympäri (=tanssitunti) 

15.30 Askartelu: Tyynyliinat 

16.30 Päivällinen 

17.30 Siivoukset → kämppätarkastus 

18.00  Iltaohjelman suunnittelua huonekunnittain (samat esitykset seur. iltana) 

19.00 Iltaohjelma 

20.30 Iltapala + iltapesut 

21.00 Hartaus ‐> kämppiin 

21.30 Hiljaisuus 
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MAANANTAI 

 

8.00 Herätys 

8.30 Hartaus, aamupala 

9.30 Aamujumppa 

10.00 Pulkkamäki/muita ulkoleikkejä 

11.30 Lounas 

12.30 Lapsia ympäri maailmaa (piirretään ja kerrotaan) 

14.00 Päiväjuoma 

14.30 Pakkaamiset, siivoamiset, kämppätarkastukset  

(ulos sitä mukaa, kun on valmis) 

16.15 Loppukysely 

16.30 Päivällinen, palkintojen jako (siisteys, hiljaisuus, leirin tyttö/poika) 

17.30 Vanhempainillan kahvittelu 

18.00 Vanhempainillan ohjelma  

  ‐tervetulotus, hartaus 

  ‐leiriläisten ohjelma 

19.00 Koteja kohti 

  ‐isosten ja työntekijöiden palaute 
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LIITE 4: Alkukysely 

Leirin alkukysely 
vastaa nimettömänä, kiitos! 

1. Olen [ ] poika 
            [ ] tyttö 

2. Ikäni __ vuotta 

3. Miksi päätit tulla tälle leirille? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Kerro omin sanoin, mitä tiedät lähetystyöstä. (Kuka sitä tekee, missä sitä teh-

dään ja mitä siinä tehdään..?) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Missä olet kuullut kerrottavan lähetystyöstä? (Voit rastittaa useamman vaihto-

ehdon) 

[ ] Seurakunnan kerhossa,leirillä, jumalanpalveluksessa 

[ ] Koulussa 

[  ] Kotona 

[  ] Jossakin muualla, missä_____________________________________________ 

[  ] En missään 

 

6. Mitä odotat tältä leiriltä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistasi! :)
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LIITE 5 : Kaaos-peli 

 

Kaaos-peli tunnetaan eri seurakunnissa hieman erilaisina versioina. Leirillä pelattiin 

Kaaosta seuraavalla tavalla: 

 

Tarvikkeet: Pelilauta, jonka askelmat on numeroitu juoksevasti, yksi pelimerkki ryhmää 

kohden, noppa, lapuille kirjoitetut koodit, lista koodeista, kysymykset 

 

Pelin kulku: Kaaos-peliä pelataan neljässä eri pisteessä, jotka ovat vaikkapa noin kym-

menen metrin päässä toisistaan. Pelilauta, noppa ja pelimerkit sijaitsevat ensimmäisessä 

pisteessä. Pisteellä tarvitaan myös pelilaudan valvoja. Koodilaput on sijoiteltu toiselle 

pisteelle niin, että ne pystytään lukemaan ilman, että lappuihin tarvitsee koskea. Laput 

voivat olla järjestyksessä tai sekoitettuna. Kolmannella pisteellä on koodin tarkastaja, 

jolla on hallussaan lista koodeista. Neljännelle pisteelle tarvitaan henkilö, jolla on lista 

kysymyksistä/tehtävistä. Jos ryhmiä on useita, koodin tarkastajia ja kysymyksen kysyjiä 

voi olla kaksi. 

 

Ryhmän yksi jäsen heittää noppaa, ja ryhmän pelimerkkiä siirretään eteenpäin sen sil-

mäluvun osoittama määrä. Seuraavaksi ryhmä siirtyy koodilappujen luokse, ja etsii la-

pun, jossa on sama numero kuin ruudussa, johon pelimerkki siirrettiin. Jos pelimerkki 

päätyi ruutuun 5, etsitään lappu numero 5. Ryhmän tehtävänä on nyt opetella lapussa 

mainittu koodi (esimerkiksi NCE-160) ulkoa. Koodia ei saa kirjoittaa mihinkään ylös. 

 

Seuraava vaihe on koodin tarkastus. Ryhmä siirtyy koodin tarkistajan luokse, ja kun 

kaikki ryhmän jäsenet ovat paikalla, ryhmä mainitsee ensin koodin järjestysnumeron ja 

sitten itse koodin (esimerkiksi 5: NCE-160). Tarkastaja katsoo listasta, onko koodi oi-

kein. Jos ryhmä on muistanut koodin oikein, se saa siirtyä kysymyksen kysyjän luo, 

mutta jos se on väärin, on palattava opettelemaan koodia. Koodin tarkastaja kuuntelee 

aina yhtä ryhmää kerrallaan, ja ryhmät saavat yrittää saapumisjärjestyksessä. 

 

Kysymyksen kysyjän luona ryhmä mainitsee taas järjestysnumeron, ja kysyjä antaa 

ryhmälle sitä vastaavan kysymyksen tai tehtävän. Kysymystä tai tehtävää ei anneta en-

nen kuin kaikki ryhmän jäsenet ovat paikalla. Kun tehtävä on suoritettu hyväksytysti tai 

kysymykseen on vastattu oikein, ryhmä saa jatkaa matkaansa takaisin pelilaudan luo. 
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Jos kysymykseen ei vastata oikein, ryhmä saa yrittää uudestaan. Mikäli pisteelle on tu-

lossa useita ryhmiä samaan aikaan, ryhmä odottaa vuoroaan. 

 

Kun ryhmä saapuu pelilaudalle, joku ryhmän jäsenistä heittää taas noppaa – kunhan 

kaikki ryhmän jäsenet ovat paikalla. Pelimerkkiä siirretään taas ja samat vaiheet toiste-

taan. Voittaja on se ryhmä, joka ensimmäisenä pääsee leikin johtajan määrittelemään 

maaliin. (Se voi olla viimeinen ruutu tai vaikkapa ruutu numero 60.) 
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Kaaos-koodit 

1. BNR-341 

2. HQJ-267 

3. OXL-071 

4. NCE-160 

5. YSG-428 

6. UMH-975 

7. NGR-146 

8. BLW-257 

9. KMP-139 

10. PKS-761 

11. TSN-127 

12. EPN-604 

13. RWS-493 

14. LBY-691 

15. NLJ-820 

16. SND-823 

17. LRE-468 

18. MSO-297 

19. UGN-493 

20. SWFH-9361 

21. PNKG-7613 

22. VINB-3594 

23. GLAY-1570 

24. BOKW-6739 

25. RLSD-9647 

26. AYPÖ-3510 

 

27. VCTR-0682 

28. HLOE-6403 

29. SGNZ-0412 

30. ÄLMB-9431 

31. KLTX-3092 

32. TZHD-9760 

33. FNLD-5603 

34. PLST-5291 

35. RMBO-7193 

36. JNHW-4619 

37. ESMK-2190 

38. PLUR-8103 

39. LMÖG-4539 

40. Q7TS-625L 

41. N3PF-73R4 

42. GY7L-6W21 

43. S9KZ-201L 

44. IHQD-44XD 

45. ROFL-8461 

46. MNS6-297K 

47. REPS-1095 

48. 7ER4 – 8ÖG6 

49. P3L2 – 5Y6A 

50. THO-421 

51. QMBU-6294 

52. WS4L-CU3E 

53. JK8P-L53Y 

 

54. MRTN-3416 

55. PGR4-731R 

56. 93LW-HT65 

57. YLP3-RS47 

58.GMBA-6549 

59. SHK7-36N9 

60. MUSD-3871 

61. EJH-310 

62. LR58-NUT2 

63. 24F6-UZM4 

64. AQ6S-PR91 

65. NMS2-04HP 

66. WC-112 

67. VB9L-K38U 

68. HY3L-G5TE 

69. PING-PONG 

70. FL9B-DU71 

71. JSU7-316M 

72. KHT7-XE9P 

73. BRSL-6412 

74. ARGN-5423 

75. 1234-ABCD 

76. PÖÖ-746 

77. KÄÄK-313 

78. EMT-643 

79. OPRF-381 

80. BEST-987 
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Lähetys-kaaoksen kysymykset 

 

1. Missä maanosassa Namibia sijaitsee? a) Aasiassa b) Afrikassa c) Etelä-Amerikassa 

2. Mikä on Brasilian virallinen kieli? a) portugali b) brasilia c) espanja 

3. Mikä seuraavista maista sijaitsee Aasiassa? a) Mali b) Ecuador c) Kazakstan 

4. Mikä seuraavista maista ei ole Etelä-Amerikassa? 

 a) Argentiina b) Madagaskar c) Peru 

5. Mihin maahan haluaisit matkustaa? Miksi? (jokainen ryhmäläinen kertoo) 

6. Mikä on nimikkolähetti? a) posteljooni, joka toimittaa kirjatut kirjeet perille  

 b) lähetystyöntekijä, jonka joku tietty seurakunta on ”ominut” omakseen  

 c) henkilö, joka lähettää postia vain tietyn nimisille ihmisille 

7. Kuka voi toimia lähetystyössä? Mainitkaa kaksi ammattia. (esim. pappi, opettaja, 

 lääkäri, sairaanhoitaja, rakentaja, toimittaja, insinööri, nuorisotyöntekijä..) 

8. Mikä seuraavista EI kuulu lähetystyöhön? a) Jumalasta kertominen b) vauvojen 

 rokottaminen c) aseiden rakentaminen d) lukemaan opettaminen 

9. Mitä tarkoittaa lähetyskenttä? a) sitä lentokenttää, jolta lähetystyöntekijä lähtee 

 komennukselleen b) aluetta, jolla lähetystyöntekijä tekee työtään 

 c) lähetystyön hyväksi järjestetyn pesäpallo-ottelun kenttää 

10. Kuka kehotti ihmisiä tekemään lähetystyötä sanomalla "Minulle on annettu kaikki 

 valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 

 opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja 

 opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän  nou-

dattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun  asti." 

a) Jeesus b) Paavali c) Johannes Kastaja 

11. Piirtäkää maahan kristinuskon symboli. (risti tai kala) 

12. Mikä seuraavista suomalaisista nimistä on yllättävän yleinen Namibiassa? 

 a) Martti b) Reijo c) Raija d) Marjatta 

13. Mikä seuraavista EI kuulu seurakunnan tehtäviin, kun se tukee omia  nimikkolähet-

tejään? a) lähettien puolesta rukoilu b) kukkien kastelu heidän  poissa ollessaan c) 

kolehdin kerääminen 

14. Luetelkaa viisi eläintä, jotka eivät elä Suomessa. 

15. Laulakaa yksi säkeistö jotakin laulua, jossa esiintyy ulkomaalainen eläin. 

16. Minkä maan kieli on nimeltään setswana? a) Senegal b) Tsekki c) Botswana 
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17. Mitä kieltä maailmassa puhutaan eniten? a) englantia b) hindiä c) mandariinikiinaa 

18. Israelin lippu on sinivalkoinen. Mikä kuvio lipun keskellä on? 

 a) tähti b) kuunsirppi c) risti 

19. Kuka leirin ohjaajista on käynyt Israelissa? (Jaana) 

20. Kun lähetystyöntekijät lähtevät ulkomaille töihin, mitä heidän lapsensa yleensä 

 tekevät? a) jäävät isovanhempien luokse asumaan b) lähtevät mukaan ja  lomai-

levat vanhempien ollessa töissä c) lähtevät mukaan ja käyvät koulua  ulkomailla 

21. Valitkaa yhdessä viisi tärkeintä esinettä, jotka pakkaisitte mukaanne, jos olisitte 

 muuttamassa Afrikkaan. 

22. Mitä seurakunnan lähetyspiireissä tehdään? Esimerkiksi a) istutaan ringissä ja 

 lähetellään sähköpostia b) juostaan sukkulaviestiä c) kudotaan sukkia 

23. Minkä niminen kirkon keräys auttaa ihmisiä sekä ulkomailla että Suomessa?  

a) Yhteisvastuu-keräys b) Joka-apu-keräys c) Ulko- ja kotimaa -keräys 

24. Mikä on basaari? a) kasvi b) kauppapaikka c) lämmin eteläinen tuuli 

25. Mikä on Nepalin rahayksikkö? a) Nepalin punta b) Rupia c) Namaste 

26. Mikä seuraavista suahilin-kielisistä sanoista on suomeksi köysi?  

 a) gamba b) simba c) bondeni  

27. Mikä on slummi? a) argentiinalainen pallopeli b) köyhä ja röttelöinen asuinalue  

c) mongolialainen hyönteinen 

28. Miettikää yhdessä kolme asiaa Suomesta, jotka kertoisitte Brasilialaiselle  kum-

milapsellenne. 

29. Kuinka paljon Boliviassa on asukkaita? a) 9,5 miljoonaa b) 13 miljoonaa c) 23,5 

 miljoonaa 

30.Mitä yhteistä on Haitilla, Angolalla ja Afganistanilla? 

 a) ne ovat vähiten kehittyneimpiä maita maailmassa b) niiden rahayksikkö 

 on Rupia c) niillä kaikilla on viisi rajanaapuria 

31. Voiko lähetystyötä tehdä omassa kotimaassaan? (kyllä) 

32. Tervehtikää kysymyksien lukijaa niin monella kielellä, kuin osaatte. 

33. Mikä on Mongolian pääkaupunki? a) Ulan bator b) Kambodza c) Phnom Penh 

34. Mikä on lähetysjärjestö? 

 a) kalenteri, jossa kerrotaan lähettien ulkomaa-jaksojen ajankohdat b) lähettien 

 työnantaja c) arkisto, jossa kerrotaan kaikkien lähettien yhteystiedot 

35. Mikä seuraavista on suomalainen lähetysjärjestö? a) Kyntäjä b) Kylväjä c) Niittäjä 

36. Mikä seuraavista ei ole suomalainen lähetysjärjestö? 
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 a) Suomen lähetysseura b) Suomen pipliaseura c) Suomen Raamattujulistajat 

37. Kuinka vanha lähetysjärjestö Suomen lähetysseura on?  

a) noin 75 vuotta b) yli 150 vuotta c) noin 220 vuotta 

38. Tanssikaa afrikkalainen heimotanssi. 

39. Mitä seurakunnan lähetyssihteeri tekee? a) Pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja 

 järjestää tapahtumia lähetyksen hyväksi b) huolehtii seurakunnan lähtevästä 

 ja saapuvasta postista  c) neuvoo ihmisiä, jos he eivät löydä oikean työntekijän 

 toimistoa 

40. Mitkä työtehtävät voivat kuulua seurakunnan lähetyssihteerille? a) Yhteisvastuu-

 keräyksen järjestäminen b) rippikouluoppituntien pitäminen c) koulujen  aa-

munavausten pitäminen d) kaikki edellä mainitut 

41. Mikä seuraavista ei kuulu lähetyssihteerin toimenkuvaan? a) lapsien kastaminen 

 b) toimintakertomuksen laatiminen c) lähetystyöstä kertominen 

42. Mikä on ollut erikoisin ruoka, jota olet syönyt? (jokainen ryhmän jäsen kertoo) 

43. Mitä on insera? 

 a) japanilaista salaattia b) etiopialaista leipää c) guatemalalaista jälkiruokaa 

44. Missä maassa on tapana syödä gulassia? a) Mongoliassa b) Perussa c) Unkarissa 

45. Mikä on tyypillistä afrikkalaiselle aterioinnille? a) ruokajuomana on aina sekä 

 maitoa että vettä b) ruoka syödään sormin c) miehille ja naisille tehdään omat 

 ruuat, lapset saavat valita kumpaa syövät 

46. Mikä ruoka on yleistä pakistanilaisella aterialla? a) chapati-leipä b) naan-leipä  

c) vehnäpatonki 

47. Minkä leikin opettaisitte ensimmäiseksi japanista muuttaneelle naapurille? 

 Selittäkää säännöt lyhyesti. 

48. Mikä on chana tatu? a)tansanialainen lautapeli b) meksikolainen laululeikki  

 c)ukrainalainen pallopeli 

49. Mikä on tyypillistä afrikkalaisten lasten leluille? a) lapset saavat uusia leluja vain 

 kerran vuodessa, syntymäpäivänään b) lelujen ostaminen kuuluu lapsen  kum-

mien tehtäviin c) lelut tehdään itse kierrätys- tai luonnon materiaaleista 

50. Mikä on thaili? 

 a) perulainen kielisoitin b) nepalilainen korupussi c) israelilainen palapeli 

51. Mikä on kurta? a) perinteinen asu esimerkiksi Nepalissa ja Intiassa 

 b) laamalaumojen aitaus c) botswanalainen maissipuuro 
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52. Mitkä ovat lähetysjuhlat? a) lähetystyöntekijöiden vuosittainen gaalailta ennen 

 kentälle lähtöä b) lähetyskohteessa pidettävät karnevaalit c) kaikelle kansalle 

 tarkoitettu lähetystyöaiheinen tapahtuma, joka pidetään vuosittain 

53. Missä lähetysjuhlat pidetään? a) pitopaikka vaihtuu joka vuosi b) vuorotellen 

 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa c) muuten Helsingissä, mutta joka viides 

 vuosi Joensuussa 

54. Mikä on tyypillistä lähetysjuhlien ohjelmalle? a) suurin osa ohjelmasta on suunnattu 

 mummoille b) kaikki ohjelma esitetään yhdessä suuressa teltassa c) konserttien 

 ja näytelmien lisäksi juhlilla on tori, jossa myydään eri maiden tavaroita ja 

 ruokia 

55. Mikä on lähetysjuhlilla oleva rippiralli? a) humoristinen näytelmä  jumalanpalve-

luksesta c) kilpailu rippikouluun haluaville maahanmuuttajille 

 c) rippikoululaisille tarkoitettu tietopaketti lähetystyöstä 

56. Muodostakaa ryhmänä patsas, joka kuvastaa Aasiaa. 

57. Millä toisella nimellä Etelä-Amerikka tunnetaan? 

 a)Anglo-Amerikka b) Latinalainen Amerikka c) Heprealainen Amerikka 

58. Missä maassa sijaitsee Mombasa? a) Zairessa b) Keniassa c) Sudanissa 

59. Mitä kieltä (englannin ja ranskan lisäksi) puhutaan Madagaskarissa?  

a) malagassia b) maracassia c) gasria 

60. Mikä tiede tutkii lähetystyötä? a) kristologia b) scientologia c) missiologia 

61. Jos sinulla on esimerkiksi afrikkalainen kummilapsi, kuinka voit osallistua hänen 

 arkeensa? 

a) menemällä kastejuhlaan vieraaksi b) pyytämällä hänet yökylään kotiisi 

c)kirjoittelemalla kirjeitä hänen kanssaan 

62. Mikä on Lasten Pankki?  

a) rahasto, jonka avulla kehitysmaiden lapset pääsevät kouluun b) rahasto, 

josta maksetaan kehitysmaiden lapsille viikkorahaa c) pankki, jonka työntekijöi-

nä toimivat erityisen viisaat lapset 

63. Oletko koskaan lahjoittanut rahaa lipaskeräykseen? Muistatko, mikä keräys se oli? 

 (jokainen ryhmäläinen vastaa) 

64. Mitä tarkoittaa ”Toisenlainen lahja”? a) sitä, että ostat kaverille  syntymäpäivä-

lahjaksi jotakin kierrätettyä b) keinoa, jolla voit ostaa  kehitysmaiden ihmisille 

jotakin  hyödyllistä lahjaksi c) sitä, että  kehitysmaiden ihmiset ovat lahjakkaita eri 

asioissa kuin esimerkiksi suomalaiset 
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65. Minkä seuraavista voit ostaa ”Toisenlaisena lahjana”? 

 a) kirahvin b) traktorin c) vuohen 

66. Mikä seuraavista ei ole vaihtoehtona ”Toisenlaisissa lahjoissa”?  

a) viisi sikaa b) makuupussi c) huussi 

67. Mikä on ollut paras syntymäpäivä- tai joululahjasi? (jokainen ryhmäläinen vastaa) 

68. Mitä erilaista afrikkalaisissa jumalanpalveluksissa on, verrattuna suomalaisiin? 

 (esim. musiikki on yleensä iloisempaa, kirkossa saattaa olla hiekkalattia, kolehti 

 kannetaan eri tavalla jne... mikä vain järkevä vastaus hyväksytään) 

69. Mitä erikoista Kuule isä taivaan -virressä on? a) sillä on sama melodia kuin Etelä-

 Afrikan kansallislaululla b) se on ensimmäinen maahanmuuttajan säveltämä 

 virsi c) kanttorit soittavat sen aina yhdellä kädellä 

70. Kuinka monta virsikirjan virttä on säveleltään alun perin negrospirituaaleja, eli orji-

en  rukouslauluja? a) ei yhtään b) 2 c) 5 

71. Mikä on busuki?a) kreikkalainen kielisoitin b) iranilainen vuohennahkarumpu c) 

 thaimaalainen mauste 

72. Mikä seuraavista on kiinalainen kielisoitin? a) Papu b) Pipa c) Poppana 

73. Mikä on aburukuwa? 

 a) ghanalainen lyömäsoitin b) kongolainen torvi c) mosambikilainen helistin 

74.Mistä päin maailmaa djembe-rumpu on peräisin? 

 a) Etelä-Amerikasta b) Aasian keskiosista c) läntisestä Afrikasta 

75. Mikä on suomen kansallissoitin? a) viulu b) kantele c) nokkahuilu 

76. Mistä kaktukset ovat alun perin peräisin? a) Amerikasta b) Aasiasta c) Afrikasta 

77. Mikä on Malesian kansalliskukka? a) lilja b) kiinanruusu c) orkidea 

78. Mikä on tweneboa? a) Amazonin sademetsässä elävä käärmelaji b) etelä- ame-

rikkalainen palkokasvi c) afrikkalainen puulaji 

79. Mikä on catuai? a) Argentiinassa kasvava kaakaolajike b) Brasiliassa kasvava 

 kahvilajike c) Chilessä kasvava teelajike 

80. Huutakaa riemukas voittohuuto! 
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LIITE 6: Paperihelmien ohje 

 

Tarvikkeet: aikakauslehtiä, sakset, (lyijykynä ja viivoitin), paperiliimaa, grillitikku ja 

kuminauhaa 

 

Tee näin: 

Leikkaa lehdistä pitkulaisia kolmioita, jotka ovat pituudeltaan noin 16 cm ja joiden kan-

ta on noin 2 cm leveä. Voit käyttää apuna lyijykynää ja viivoitinta. 

 

Levitä paperisuikaleeseen liimaa niin, että jätät kannasta pari senttiä liimaamatta. Huo-

mioi, että kolmion liimaamatta jätetystä puolesta tulee helmen ulkopuoli, ja liimattu 

puoli jää helmen sisälle piiloon: 

 

Rullaa paperisuikale tiukasti puisen grillitikun (tai esimerkiksi sukkapuikon) ympärille. 

Aloita rullaaminen kannasta, jotta grillitikku ei tulisi liimaiseksi eikä helmi jää tikkuun 

kiinni. Kun kolmio on kokonaan rullattu, paina sen kärki kiinni syntyneeseen  

paperikääryleeseen. Vedä grillitikku ulos käärylehelmen sisältä. Kun helmiä on tarpeek-

si ranne- tai kaulakorua varten, pujota ne kuminauhaan ja solmi nauhan päät. 

(Huitula & Sinko 2010, 40 – 43.) 
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LIITE 7: Sanomalehtikulhon ohje 

 

Tarvikkeet: sanomalehtiä, liisterijauhetta, vettä, astia liisterin sekoittamiseen, jälkiruo-

kakulho, tuorekelmua 

 

Tee näin: 

• Valmista liisteri pakkauksen ohjeen mukaan, anna turvota ohjeessa mainitun ajan. 

• Vuoraa pienen jälkiruokakulhon sisäpuoli tuorekelmulla. 

• Revi sanomalehdistä noin 2 cm x 15 cm kokoisia suikaleita.  

• Vuoraa kulho sanomalahtisuikaleilla: Liisteröi suikaleita kevyesti ja asettele kulhon 

sisäpinnalle. Asettele suikaleita ristikkäin niin, että sisäpinta peittyy. Liisteröi aina-

kin kolme kerrosta suikaleita. 

• Anna kuivua yön yli. Sanomalehtikulho on hyvä ottaa jälkiruokakulhosta pois, kun 

se on vähän kuivunut, jotta se kuivuu paremmin. 

• Halutessasi voit maalata tai koristella kulhon jollain muulla tavalla. 
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LIITE 8: Rastityöskentely 

 

ALOITUS: 

 

Jaetaan leiriläiset kuuteen ryhmään ja kerrotaan jutun juoni: Isoset toimivat rastien val-

vojina. He kertovat leiriläisille tehtävät, jotka näiden pitää suorittaa, ja kertovat rastin 

teemaan liittyviä tiedonmurusia. Leiriläiset kiertävät rasteja ryhmittäin ja suorittavat 

isosten antamat tehtävät. Rasteilla ryhmästä valitaan yksi rikas, ja muut ryhmän jäsenet 

ovat köyhiä. Ryhmäläiset huolehtivat yhdessä, että kukin saa olla kerran rikkaan roolis-

sa. Rikas – köyhä -asettelu saa lapset samaistumaan vuorollaan vähempiosaisten rooliin. 

Jokaiseen rastiin on varattu aikaa kymmenen minuuttia, joka sisältää myös siirtymisen 

rastilta toiselle. Joku henkilö, joka ei ole rastivalvojana, antaa äänimerkin aina, kun on 

aika vaihtaa paikkaa. 

 

Luetaan tarina sadan asukkaan kylästä (Koivisto, Paalanne & Siukonen 2010, 327) ja 

lähetetään ryhmät matkaan. 

 

RASTIT: 

 

Rastin valvoja tarkistaa, kenen ryhmäläisen vuoro on olla rikas, kun ryhmä saapuu ras-

tille. Kun roolit ovat selvillä, kerrotaan tehtävä ja ryhmä suorittaa sen. Tehtävän tekemi-

sen jälkeen (tai sen kanssa samanaikaisesti, kun tehtävän luonne sen sallii) rastin valvo-

ja kertoo rastiin liittyvät faktatiedot ja sen jälkeen pohditaan yhdessä ratkaisuja aihee-

seen liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on, että syntyisi keskustelua, eikä rastin valvo-

jan monologia. 

 

1. Ravinto ja vesi 

 

Rastilla on tarjolla syötävää ja juotavaa, esimerkiksi leipää/hedelmiä ja vettä. Rikkaalle 

annetaan syötäväksi kokonainen leipäpala tai hedelmä, mutta köyhille annetaan jaetta-

vaksi sama määrä ruokaa. Rikas saa juoda raikasta juomaa niin paljon kuin haluaa, kun 

taas köyhille on annettavana pieni kannullinen likaista vettä. 

 

Tarvikkeet: syötävää ja juotavaa + välineet niiden tarjoiluun 
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Tietämisen arvoista: Puolella maailman ihmisistä ei ole tarpeeksi ruokaa. Kehitysmais-

sa, kuten Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa ravintoa on vähiten. Esimerkiksi tupakkate-

ollisuus ja liikenne vie tilaa ruuan viljelemiseltä, sillä peltoja käytetään tupakan ja bio-

polttoainekasvien kasvattamiseen. Usein on myös niin, että vaikka perheillä olisikin pel-

toa, heidän täytyy myydä kasvattamansa ruokakasvit eteenpäin, jotta he saisivat edes 

vähän rahaa. (Ulkoasiainministeriö 2009a.) 

 

Maapallon vesivaroista vain kolme prosenttia on makeaa eli juomakelpoista vettä. Vähi-

ten makeaa vettä on käytettävissä Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Euroopassa suo-

malaisilla taas on käytettävissä eniten puhdasta vettä henkeä kohden. Viimeisten sadan 

vuoden aikana vedenkäyttö on kuusinkertaistunut. (Ulkoasiainministeriö 2009b.) 

 

Pohdiskeluja:  

Miten voit vaikuttaa siihen, että ruokaa riittäisi kaikille ihmisille? (Reilun kaupan tuot-

teiden suosiminen → viljelijöille jää rahaa omaankin ruokaan, älä heitä ruokaa tarpeet-

tomasti roskiin...) 

Mihin kaikkeen vettä tarvitaan? (esim. vaatteiden tekeminen, viljeleminen) 

Miten voit pienentää vedenkulutustasi? 

 

2. Elinolosuhteet 

 

Rikkaalle on varattuna mukava ja tilava paikka, jossa hän voi rastin ajan istua tai löhöil-

lä. Köyhät joutuvat tyytymään pieneen rajattuun alueeseen, johon heidän täytyy ahtau-

tua kuuntelemaan. 

 

Tarvikkeet: tyynyjä/peittoja pehmusteiksi 

Tietämisen arvoista: Kehitysmaissa ihmiset asuvat ahtaissa ja huonoissa oloissa. Perheet 

ovat suuria ja monien maiden kulttuuriin kuuluu, että  monta sukupolvea asuu saman 

katon alla. Usein asumuksena on vain yksi huone. Rakennuksissa ei ole kunnon tiivis-

teitä, joten kylminä öinä palelee. Sähköäkään ei yleensä ole, eikä perheillä ole välttä-

mättä edes vessoja. 
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Suomessa asumistiheys on melko pieni, eli yhdellä neliökilometrillä asuu keskimäärin 

15 ihmistä. Hongkongissa vastaava luku on yli 6000, Gazassa lähes 4000 ja Nigeriassa 

noin 140. 

 

Pohdiskeluja:  

Mitä etuja ja haittoja on tiheään asumisessa? (Ystävät ja palvelut lähellä, todennäköises-

ti melua ja saasteita) Entä harvaan asutussa asuinpaikassa? (Oma rauha, paljon tilaa. 

Palvelut ovat kaukana) 

Mihin kaikkeen käytät sähköä päivän aikana? Mitkä sähköä tarvitsevat jutut ovat vält-

tämättömiä? 

Miten suomalaiset voisivat auttaa muiden maiden asumisasioissa? (suomalaiset ovat 

hyviä rakentajia, he voivat auttaa hyvien talojen rakentamisessa) 

 

3. Rahan valta, ”reilu peli” 

 

Rastille on valmisteltu jokin yksinkertainen kilpailu, esimerkiksi hernepussien heitto 

ämpäriin. Säännöt ovat periaatteessa kaikille samat: Eniten hernepusseja ämpäriin saa-

nut voittaa. Rikkaalle annetaan kuitenkin helpotuksia; jos hän heittää ohi, hän saa yrittää 

uudestaan ja hän saa valita heittoetäisyyden oman mielensä mukaan jne. Köyhien on 

heitettävä jalkojen välistä, selkä ämpäriin päin ja pitkän matkan päästä. 

 

Tarvikkeet: Ämpäri, hernepusseja tms. 

 

Tietämisen arvoista: Ihmisoikeuksiin kuuluu muun muassa, että ihmisillä tulisi olla riit-

tävä elintaso, mutta myös aikaa lepoon ja vapaa-aikaan. Ihminen tarvitsee vettä ja ravin-

toa elääkseen ja suojaa sekä vaatetusta selviytyäkseen. Suomessa on olemassa sosiaali-

turva, jonka avulla köyhät ihmiset saavat rahaa perustarpeisiinsa. Kehitysmaissa tällais-

ta systeemiä ei ole, joten kaikki on maksettava omilla rahoilla. Rikkailla on siis hel-

pompi hankkia itselleen elämiseen tarvittavat hyödykkeet, kuten ruokaa, asunto ja ter-

veyspalveluita. (Ulkoasiainministeriö 2009c.) 

 

Pohdiskeluja: Mistä tavaroistasi tai harrastuksistasi luopuisit ensimmäisenä, jos olisi 

pakko? Onko köyhistä oloista lähtöisin olevilla ihmisillä mahdollisuutta menestyä elä-

mässään? 
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4. Luku- ja kirjoitustaito 

 

Ryhmän tehtävänä on kopioida paperille heille annettu tekstinpätkä. Rikkaalle annetaan 

selkeällä fontilla kirjoitettu teksti ja hyvät kirjoitusvälineet. Köyhät saavat yhteisen la-

pun, jolle on kirjoitettu tiheää tekstiä kiinaksi, arabiaksi tms. Köyhien tulee kopioida 

teksti yhdelle ja samalle ruttuiselle paperille, ja heidän kynänsä ovat tylsiä, eivätkä he 

saa pyyhekumia. 

 

Tietämisen arvoista: Maailmassa on noin 800 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. 72 mil-

joonaa lasta ei tällä hetkellä pääse kouluun. Heistä suurin osa (75 %) elää Saharan ete-

läpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Lapset eivät mene kouluun, koska heidän van-

hemmillaan ei ole varaa maksaa koulumaksuja tai hankkia koulutarvikkeita ja -pukuja. 

Ainakaan kaikkia lapsia ei yleensä ole varaa laittaa kouluun, ja etenkin tyttöjen täytyy 

jäädä kotiin hoitamaan pienempiä sisaruksia ja tekemään kotitöitä. Koulutusta ei joka 

paikassa edes ole tarjolla, sillä monista paikoista puuttuvat koulut tai on pulaa opettajis-

ta. Lapset eivät välttämättä saa opetusta omalla äidinkielellään, mikä voi aiheuttaa sen, 

että hän käy koulua oppimatta oikeastaan mitään. (Ulkoasiainministeriö 2010a.) 

 

Tarvikkeet: Hyvät kirjoitusvälineet, huonot kirjoitusvälineet, kopioitavat tekstit 

 

Pohdiskeluja: 

Milloin sinä opit lukemaan? Millaista elämäsi olisi, jos et kävisi koulua? Mitä voisit 

isona tehdä, jollet olisi käynyt ollenkaan koulua? 

Minkä ammatin edustajia tai tavaroita lähetyskentille tarvitaan, jotta lapset pääsisivät 

kouluun? (rakentajia tekemään kouluja, opettajia, kirjoja, kirjoitusvälineitä...) 

 

5. Terveys 

 

Ryhmäläisille laitetaan n. peukalon pään kokoinen kivi tai helmi kenkään/sukkaan, ja 

heidän täytyy kävellä jokin tietty matka kiven painaessa jalkapohjaa. Kun rikkaan jalas-

sa alkaa tuntua ikävältä, hän saa ottaa kiven/helmen pois ja jatkaa matkaansa. Köyhien 

on kestettävä ilman helpotuksia. 
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Tarvikkeet: yksi kivi tai helmi ryhmäläistä kohden 

 

Tietämisen arvoista: Rikkaissa maissa yleisimpiä kuolinsyitä ovat ei-tarttuvat taudit, 

kuten sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä. Myös kehitysmaissa on samantyyppisiä taute-

ja, mutta siellä ovat lisänä erilaiset tartuntataudit, kuten malaria, aids, tuberkuloosi ja 

ripuli. Pelkästään ripuli tappaa vuosittain noin kaksi miljoonaa ihmistä köyhimmissä 

maissa. Etenkin kehitysmaiden äideillä ja lapsilla on heikko terveys. Alle 5-vuotiaita 

kuolee vuosittain noin yhdeksän miljoonaa, ja puolet näistä kuolemista johtuu aliravit-

semuksesta. Lapsikuolleisuutta on onneksi saatu vähenemään viime vuosien aikana. Nä-

län lisäksi terveysriskejä ovat likainen vesi ja vessojen puute sekä esimerkiksi se, että 

lapsia ei pystytä rokottamaan. Joko rokotteisiin ei ole varaa, tai sitten niiden tärkeydestä 

ei tiedetä. (Ulkoasiainministeriö 2010b.) 

 

Pohdiskeluja: Mitä kaikkea kehitysmaihin pitäisi viedä, jotta niiden ihmisten terveyden-

tila paranisi? (ihmisiä rakentamaan sairaaloita, lääkäreitä ja hoitajia, ihmisiä jotka ker-

toisivat terveysasioista perheille, kaivon rakentajia, vessojen rakentajia, lääkkeitä, rokot-

teita, hygieniatarvikkeita...) 

 

 

6. Tasa-arvo 

 

Rastin valvoja kyselee leiriläisiltä heidän harrastuksistaan, lempiväreistään, musiikki-

maustaan, suosikkiruoistaan jne. Valvoja on poikaryhmäläisten vastauksien kanssa sa-

maa mieltä, ja ihastelee kuinka fiksuja ja hyviä tyyppejä nämä ovat. Tyttöjen vastauksia 

valvoja sen sijaan vähättelee ja haukkuu. Valvoja (joka on mielellään myös miespuoli-

nen) juttelee poikien kanssa mopoista, jääkiekosta ym. ”poikien jutuista”, ja välillä 

kommentoi, että tytöt eivät tajua niistä mitään jne... Huom! Kommentit eivät saa mennä 

liian henkilökohtaisiksi, esimerkiksi kenenkään ulkonäköä ei saa kommentoida negatii-

viseen sävyyn. 

 

Tietämisen arvoista: Naisilla ja miehillä kuuluisi olla keskenään samanlaiset oikeudet ja 

velvollisuudet sekä yhtäläiset mahdollisuudet niin kotona kuin työelämässäkin. Tasa-

arvo ei kuitenkaan toteudu täydellisesti missään maailman maassa, vaan naiset ovat hei-

kommassa asemassa kuin miehet. 
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Yli 2/3 maailman köyhistä (joita on yhteensä miljardi) on naisia ja tyttöjä. Lukutaidot-

tomuus on yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. Noin 650 000 naista ja tyttöä 

joutuu ihmiskaupan uhriksi vuosittain. Monissa maissa naisilla ei ole oikeuksia perin-

töön tai maan omistamiseen. Vain 18 % maailman kansanedustajista on naisia. Naisilla 

on keskimäärin 25 % pienempi palkka kuin miehillä. (Ulkoasiainministeriö 2010c.) 

 

Pohdiskeluja: Mitä hyötyä perheille olisi siitä, että miehet ja naiset olisivat tasa-

arvoisessa asemassa? (Jos molemmat kävisivät töissä, isän ei tarvitsisi yksin elättää per-

hettä; kotityöt eivät olisi vain äidin ja tytärten vastuulla; tytötkin pääsisivät kouluun...) 

Onko Suomi mielestänne tasa-arvoinen maa? 
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PURKU: 

 

”Rikkaiksi” arvottujen tuntemuksia; Miltä tuntui, kun sai parempaa kohtelua kuin muut? 

Ajattelitko rikkaana ollessa sitä, miltä ”köyhistä” voisi tuntua?  

 

”Köyhien” ajatuksia; Miltä tuntui, kun sai huonompaa kohtelua kuin ”rikas”? Olitko 

kateellinen ”rikkaalle”, olitko suuttunut/surullinen...? 

 

Isosten huomioita: Miltä tuntui jakaa leiriläiset eriarvoiseen asemaan keskenään? Säi-

lyikö järjestys rasteilla hyvin? Millaisia oivalluksia leiriläiset saivat rasteilla? 

 

Mikä oli epämiellyttävää? Mikä oli mukavinta? 

Opitko jotakin uutta rastityöskentelyn aikana? 

 

*Minkä ammattien edustajia voi rastien mukaan toimia lähetystyössä? 

*Mistä rasteilla olleista oikeuksista et missään nimessä haluaisi luopua? Pystyykö yli-

päätään valitsemaan? 

 

 

Kiinalainen sananlasku 

 

Rahalla 

voi ostaa talon, muttei kodikkuutta 

voi ostaa sängyn, muttei unta 

voi ostaa kellon, muttei aikaa 

voi ostaa kirjan, muttei taitoa 

voi ostaa aseman, muttei kunnioitusta 

voi maksaa lääkärin, muttei terveyttä 

voi ostaa sielun, muttei elämää. 

(Koivisto, Paalanne & Siukonen 2010, 323.) 

 

→ Lähetyskentille ei useinkaan lähetetä pelkkää rahaa, vaan rahat käytetään johonkin 

hyödylliseen, joka auttaa kauemmin ja useampia ihmisiä. Esimerkiksi ei lähetetä rahaa, 

jotta voidaan maksaa sairaalamaksuja, vaan mennään auttamaan ihmisiä rakentamaan 
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sairaaloita ja hankkimaan lääkkeitä ja rokotuksia. Myöskään ei lähetetä rahaa jolla voi 

ostaa puhdasta vettä, eikä edes rakenneta kaivoja ihmisten puolesta, vaan mennään opet-

tamaan kaivojen rakentamista.  

- Jeesuksen opetusten ja esimerkin seuraaminen: lähimmäisenrakkaus, ei rahan antami-

nen. 



81 
 

 

LIITE 9: Leiriläisen palautelomake 

Leirin loppupalaute 
vastaa nimettömänä, kiitos! 

 
1. Olen [ ] poika 

            [ ] tyttö 

2. Ikäni __ vuotta 

3. Leirillä kivointa oli... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Leirillä en tykännyt... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Leiri vastasi odotuksiani, koska... TAI Leiri ei vastannut odotuksiani, koska... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Mitä uutta opit leirillä? (lähetystyöhön liittyvää tai jotakin muuta) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Haluan sanoa isosille ja ohjaajille... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Piirrä leiri-ilmeesi! 

 

 

Paula kiittää kivasta leiristä! :)  
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LIITE 10: Isosen palautelomake 

Risuja ja ruusuja isoselta 
 
1. Leirissä hyvää oli... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Tekisin toisin/ muuttaisin... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.Kuinka tuttuja lähetystyöasiat ovat sinulle ennestään? Missä olet kuullut niistä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Isostelun lomassa opin... (lähetystyöhön tai muuhun liittyen) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Vapaan sanan paikka! (Mikä jäi mietityttämään, palautetta ohjaajille jne...) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Leiri-ilmeesi: 

 

Paula tackar och bockar! :)  
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