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Vuonna 2011 Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikön 
opiskelijoille annettiin tehtäväksi järjestää Rotarypiirin 1380 toimeksiantona kan-
sainvälinen nuorisovaihtoleiri. Opinnäytetyön tekijät suunnittelivat ja järjestivät lei-
riviikon ohjelman. Rotaryt valitsivat leirille yhteensä 18 nuorta neljästätoista eri 
maasta EEMA- alueelta. EEMA- alue käsittää Euroopan, Turkin, Israelin, muuta-
mat Afrikan maat ja Kanadan. Leiriläiset viettivät ensin viikon isäntäperheissä Ete-
lä- Pohjanmaan alueella ja sen jälkeen heille järjestettiin leiri Ähtärin Tuomarnie-
mellä 7.8–13.8. Leirin nimi oli Nature Summer Camp ja sen tarkoituksena oli tutus-
tuttaa nuoret Suomen luontoon monipuolisesti.  

Leiri suunniteltiin ja toteutettiin Suomen Rotary ry:n ja opinnäytetyöntekijöiden yh-
teistyönä. Rotaryt myönsivät leirille budjetin, jonka puitteissa leirin ohjelma, majoi-
tus, ruokailu ja kuljetukset piti toteuttaa. Ohjelmassa hyödynnettiin lähialueen mat-
kailuyritysten palveluita ja opinnäytetyöntekijöiden omia suhteita paikallisiin yrityk-
siin ja ihmisiin. Leiriläiset pääsivät muun muassa melomaan, ratsastamaan, retkei-
lemään ja tutustumaan vanhoihin suomalaisiin perinteisiin.  

Leiriläisiltä kerättiin palautetta päivittäin. Lomakkeissa tiedusteltiin mielipiteitä päi-
vän ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä. Saatu palaute oli pääasiassa erittäin 
positiivista. Leiriläiset, opinnäytetyöntekijät ja työn tilaaja olivat leirin päättyessä 
erittäin tyytyväisiä leirin toteutukseen.  

Leirin yhtenä tavoitteena oli luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita leiriläisten välille. 
Opinnäytetyöntekijät olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka nuoret loivat leirille 
upean yhteenkuuluvuuden tunteen ja ryhmähengen heti alusta asti. Yhteydenpito 
leiriläisten välillä on jatkunut leirin jälkeen ja jokainen nuorista jäi kaipaamaan toi-
siaan ja erityisesti Suomea. 
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International Rotary Youth Exchange camp was arranged by Rotarian district 1380 
on 7.8-13.8.2011. The name of the camp was Nature Summer Camp and the 
theme of the camp was to present the versatility of the Finnish nature. The 18 
youngsters came from 14 different EEMA-countries. The EEMA-countries consists 
of all of the European countries plus Israel, Turkey, Canada and some on the Afri-
can countries. They spent their first week in different families from Ostrobothnia 
learning about Finnish culture and habits. The actual camp week was arranged in 
Tuomarniemi, Ähtäri. 

The Rotarians had the authority to decide on the financial matters. The authors of 
the camp were responsible for the planning and organising the programme. The 
campers had the opportunity to visit some local attractions and experience differ-
ent nature activities. For example they were able to ride a horse, paddle a kayak 
and hike in the National Park of Seitseminen. 

Feedback was collected from the campers daily. The idea was to know the camp-
ers opinions about the program and other arrangements. Mainly the feedback was 
positive and at the end of the camp week the campers, authors and the Rotarians 
were very pleased to the program. 

One of the main goals was to build lifelong friendships among the campers. The 
camp leaders were positively surprised how well the campers created a feeling of 
cohesion and team spirit in the first hours of the camp. Communication between 
the campers has continued after the camp especially through the social media. 
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1 JOHDANTO 

 

Saimme tehtäväksi suunnitella opinnäytetyönä kansainvälisen Rotary- nuoriso-

vaihtoleirin. Toteutimme sen Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalou-

den yksikössä Ähtärin Tuomarniemellä elokuussa 2011. Koulu oli saanut tiedon 

opinnäytetyöaiheesta Antti Salmiselta, joka on Rotarypiirin 1380 nuorisovaihto-

asiamies. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat aiemmin järjestäneet 

leirit: Camp in the Country of Green Gold, Hiking in the Country of Green Gold ja 

Adventures in the Country of Green Gold. Edelliset leirit ovat olleet jatkoa toisilleen 

muodostaen yhtenäisen leirikokonaisuuden Suomen luonnossa. Rotarit päättivät 

leirimme nimeksi Nature Summer Camp. Teema ei ollut niin ehdoton kuin aiempi-

na vuosina, joten saimme suunnitella monipuolisen ohjelman omien mieltymys-

temme mukaisesti. Emme nähneet tarpeelliseksi tehdä tarkkaa työnjakoa, sillä 

halusimme tehdä töitä mahdollisimman paljon yhdessä.  

Rotary- järjestö järjestää nuorisovaihtoleirejä 16 -18-vuotiaille EEMA- alueelta (Eu-

rooppa, Turkki, Israel ja muutamat Afrikan maat) ja Kanadasta. EEMA on lyhenne 

sanoista Europe, East- Mediterrian ja Africa. Leirivaihto kestää 2 - 3 viikkoa, joista 

viikosta kahteen majoitutaan isäntäperheissä ja viimeinen viikko vietetään leirillä. 

(Suomen Rotary. [Viitattu 30.9.2011]).  

Kahden viikon mittaiselle leirillemme saapui kahdeksantoista nuorta neljästätoista 

eri maasta. Hieman Rotareiden käytännöstä poiketen he olivat iältään 15–20-

vuotiaita. Poikia oli kahdeksan ja tyttöjä kymmenen. Ensimmäisen viikon leiriläiset 

asuivat Etelä-Pohjanmaan alueella isäntäperheissä, jolloin osa nuorista pääsi tu-

tustumaan toisiinsa perheiden yhteistyön ansiosta. Suurin osa leiriläisistä kuitenkin 

tapasi toisensa ensimmäisen kerran vasta Tuomarniemellä leirin aloitustilaisuu-

dessa.  

Leirillämme nuoret tutustuivat muun muassa metsämytologiaan, Suomen esihisto-

riaan, lähialueen luontomatkailukohteisiin ja Suomen kesän perinteisiin. Päätavoit-

teena oli kuitenkin saada nuoret viihtymään ja luomaan elinikäisiä ystävyyssuhtei-

ta. 
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2 TAUSTATIETOA SUOMEN ROTARYN TOIMINNASTA 

2.1 Rotaryjärjestö 

Kansainvälinen Rotaryjärjestö perustettiin Chicagossa Yhdysvalloissa 23. helmi-

kuuta 1905. Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liike-

moraalin parantamisen. Tavoitteeseen päästäisiin perustajien mielestä parhaiten 

tutustuttamalla kaupungin liikemiehet toisiinsa. Toiminta-ajatus laajeni pian liike-

elämästä koskemaan myös ympäröivän yhteiskunnan kehittämistä. Suomen en-

simmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926. Nyt, yli sata vuotta perus-

tamisen jälkeen, rotareita on maailmassa yli 1,2 miljoonaa yli 200 maassa noin   

34 000 klubissa. (Suomen Rotary. [Viitattu 3.10.2011].) 

Suomi on jaettu kuuteen Rotarypiiriin, jotka jakautuvat hieman yli 300 Rotaryklu-

biin. Suurimmilla paikkakunnilla toimii useita klubeja. Virossa on 14 Rotaryklubia, 

jotka ovat toimineet vuodesta 2000 lähtien osana Suomen Rotaryorganisaatiota. 

Klubin jäseniksi tullaan järjestön kutsumana, ja tällä hetkellä Suomen klubeissa on 

noin 12 000 rotaria. Järjestönä Rotary on tullut tunnetuksi ensisijaisesti tekojensa 

kautta. Ohjelmista erityisesti nuorisovaihto, stipendit ja maailmanlaajuiset humani-

taariset hankkeet ovat muovanneet Rotaryn kuvaa. Järjestön tunnuslauseena on 

”Palvelumieli itsekkyyden edelle”. Tämä tarkoittaa pyrkimistä hyviin asioihin ja ym-

päröivän yhteiskunnan myönteiseen kehittämiseen. (Suomen Rotary. [Viitattu 

3.10.2011].) 

Saimme toimeksiannon Pohjanmaan Rotarypiiriltä 1380. Piirin alueella sijaitsee 33 

klubia ja helmikuun 2011 lopussa jäseniä oli yhteensä 1043. Jokaista piiriä johtaa 

kuvernööri, joka on Rotary Internationalin toimihenkilö. Piirihallinto apulaiskuver-

nööreineen ja erilaisine komiteoineen opastaa ja tukee klubeja. Piirin 1380 kuver-

nööri ajalla 2011- 2012 on Erkki Murtomäki ja nuorisovaihtoasiamies on Laihian 

Rotaryklubin jäsen, Antti Salminen. (Suomen Rotary [Viitattu 3.10.2011].) 
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2.2 Nuorisovaihto 

Rotaryjärjestön monipuolisen toiminnan näkyvimpiä muotoja on nuorisovaihto. 

Vuosittain yli 8000:lle nuorelle tarjoutuu mahdollisuus tutustua vaihto-oppilaana 

parin viikon, kuukauden tai kokonaisen kouluvuoden ajan hänelle vieraaseen kult-

tuuriin Rotaryjärjestön nuorisovaihdon välityksellä. Suomen nuorisovaihto-

organisaation kautta kulkee vuosittain noin 600 suomalaista ja ulkomaalaista nuor-

ta. (Suomen Rotary [Viitattu 3.10.2011].) 

Rotaryn nuorisovaihto on puhtaasti ideologiselta pohjalta lähtevää pyyteetöntä 

työtä vailla mitään liiketaloudellisia tavoitteita. Vaihto merkitsee sitä, että jokaista 

lähtenyttä nuorta kohti otetaan vastaavaksi ajaksi nuori ulkomailta. Vaihtoon osal-

listuva nuori maksaa vain matkansa, vakuutusmaksun ja järjestelymaksun. (Suo-

men Rotary [Viitattu 3.10.2011].) 

Vaihtotoiminnan tavoitteena on kasvattaa erilaisuuden ymmärtämis- ja sietokykyä 

sekä kulttuurien moninaisuuden arvostamista. Vaihtoajan merkitystä nuoren per-

soonallisuuden kehitykselle ei voine yliarvioida. Kunnioitus toista ihmistä ja hänen 

kulttuuriaan kohtaan, halu sopeutua ja kasvaa kasvukivuista huolimatta, antami-

nen  ja saaminen ovat vaihtotoiminnan keskeisiä tavoitteita. Vaihtotoiminnan myö-

tä solmitut rajoja ylittävät ystävyyssuhteet luovat edellytyksiä sovulle ja rauhalle 

levottomassa maailmassamme. (Suomen Rotary [Viitattu 3.10.2011].) 

Kesäleirejä järjestetään EEMA-alueella (Eurooppa, Turkki, Israel ja Etelä-Afrikka) 

ja Kanadassa. Vastavuoroisesti Suomessa järjestetään leirejä saman alueen nuo-

rille. Leirit järjestetään yleisimmin heinä-elokuussa. Kestoltaan ne ovat 2 - 3 viik-

koa. Varsinainen leiri kestää noin viikon ja se on rakennettu jonkin ennalta ilmoite-

tun teeman ympärille. Leiriin kuuluu myös perhemajoitusjakso, joka kestää viikosta 

kahteen ja voi olla myös jakautunut useammalle paikkakunnalle. Leirivaihtoon 

pääsevät nuoret valitaan lähettävän Rotaryklubin haastattelujen perusteella ja klu-

bin hallitus hyväksyy lopullisesti lähetettävän nuoren. Leirivaihto-ohjelma on tarkoi-

tettu yleensä noin 15–20-vuotiaille. (Suomen Rotary [Viitattu 3.10.2011].) 
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3 LEIRIN SUUNNITTELU 

3.1 Aiheen valinta 

Rotareiden nuorisovaihtovastaava Antti Salminen otti yhteyttä koulumme kansain-

välisyyskoordinaattoriin Pirkko Kiviseen kevättalvella 2011. Leirin alkujärjestelyissä 

oli ollut tavallista enemmän ongelmia, jonka takia koulumme sai tietää aiheesta 

normaalia käytäntöä myöhemmin. Aiempina vuosina opinnäytetyön tekijät ovat 

aloittaneet leirien suunnittelun edeltävänä syksynä tai mahdollisesti jo aiemmin. 

Koulun opettajisto lähestyi ensin Sannia ilmoittamalla mahdollisesta opinnäytetyö-

aiheesta. Leirin järjestämiseen tarvittiin vähintään kaksi opiskelijaa, joten Sanni 

päätti pyytää opiskelijatoveriaan Janitaa mukaan projektiin. Opinnäytetyön ohjaa-

viksi opettajiksi sovittiin Pirkko Kivinen ja Hannu Lassila.  

Kiinnostuimme aiheesta, koska molempien suuntautumisvaihtoehdot sopivat leirin 

järjestämiseen opinnäytetyönä. Asumme molemmat Ähtärissä, joten oli helppoa 

järjestää yhteistä aikaa suunnittelulle ja olla yhteydessä lähialueen yrityksiin. Leirin 

järjestäminen opinnäytetyönä tuntui tarpeeksi haastavalta ja mielenkiintoiselta ai-

heelta. Lisäksi molemmilla oli halu kehittää kielitaitojaan. Lyhyen pohdinnan jäl-

keen päätimme ottaa haasteen vastaan ja ilmoittauduimme leirin järjestäjiksi. 

3.2 Leirin toteuttajat 

Leirin ohjelman suunnittelusta ja järjestämisestä vastasivat opinnäytetyön tekijät 

Janita Moisio ja Sanni Rinne. Leirin johtajana toimi Pohjanmaan Rotarypiirin 1380 

nuorisovaihtoasiamies Antti Salminen Laihian Rotaryklubista. Lähialueen Rotary-

klubit eivät olleet riittävän aktiivisia osallistumaan projektiin, joten Salminen otti 

kaiken vastuun leirin järjestämisestä. Hän hoiti Rotareiden osuuden leirin järjeste-

lyistä  ja oli koko viikon mukana leirillä. Avukseen leiriviikolle Antti Salminen pyysi 

tuttavaansa Lauri Puustista. Hän toimi leirin yövalvojana ja avusti käytännön jär-

jestelyissä. 
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3.3 Tavoitteet 

Tavoitteenamme oli kehittää kielitaitojamme ja saada kansainvälistä kokemusta. 

Kummallakaan ei ollut aiempaa kokemusta vastaavanlaisten leirien järjestämises-

tä, joten haasteenamme oli soveltaa koulussa opittuja johtamis- ja projektityösken-

telytaitoja käytännössä. Päätavoitteena oli kuitenkin opinnäytetyön tekeminen jär-

jestämällä onnistunut leiri. 

3.4 Ohjelman suunnittelu ja etukäteisvalmistelut 

Leirin suunnittelu alkoi maaliskuussa 2011, jolloin tapasimme Pohjanmaan Rota-

rypiirin nuorisovaihtoasiamiehen Antti Salmisen. Saimme luvan toteuttaa leirin oh-

jelman pääasiassa omien suunnitelmiemme mukaisesti, mutta Rotareiden ehdo-

tuksesta järjestimme vierailut Ähtärin Eläinpuistoon ja Tuurin Kyläkauppaan. Li-

säksi Rotaryt olivat päättäneet, että leiriläisten majoitus ja ruokailu järjestetään 

Tuomarniemellä täysihoitona. Antti Salminen lähetti leiriläisille markkinointikirjeen 

(LIITE 1) ja myöhemmin kutsukirjeen (LIITE 2) , jossa esiteltiin alustavasti leirin 

ohjelma ja muiden osallistujien yhteystiedot (LIITE 3).  

Leirin aiheena oli esitellä Suomen luontoa monipuolisesti. Päätimme tutustuttaa 

nuoria sekä Suomen luonnon historiaan että suomalaisten rakastamiin kesäajan 

aktiviteetteihin. Suunnittelutyön aluksi luimme samasta aiheesta aiemmin valmis-

tuneet opinnäytetyöt (Kansainvälisen Rotaryleirin järjestäminen Tuomarniemellä 

2005, Vaellus vihreän kullan maassa 2006, Seikkailuja vihreän kullan maassa 

2007 [Viitattu: 05.04.2012].). Tästä oli apua lähinnä mahdollisten virheiden välttä-

misessä, joita oli ollut esimerkiksi aikataulujen kanssa. Halusimme, että leiriohjel-

mamme olisi hieman erilainen kuin aikaisempina vuosina. 

Ohjelmarunko valmistui nopeasti, sillä meillä molemmilla oli paljon hyviä ideoita 

leiriohjelmaan (LIITE 4). Molemmilla oli jo entuudestaan hyviä kontakteja lähialu-

een palveluntuottajiin, josta oli hyötyä suunnittelutyössä.  Järjestimme säännöllisin 

väliajoin tapaamisia Antti Salmisen kanssa, jotta leirin sisältö pysyi Rotareille mie-

leisenä. Suurimman osan järjestelyistä ehdimme tekemään kevätlukukauden lop-
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puun mennessä, mutta jouduimme myös kesätöiden ja muiden menojen ohessa 

järjestämään aikaa leirin suunnittelulle.  

Etukäteisvalmisteluina pyysimme selvityksen leiriläisten ruoka-allergioista ja us-

kontoon liittyvistä ruoka-rajoitteista. Leiriläisistä islaminuskoisia oli kolme ja yksi 

tarvitsi gluteenittoman ruokavalion. Ilmoitimme näistä koulun keittiölle ja vierailu-

kohteisiin. Leirin aikana kuitenkin selvisi, että leirimme islaminuskoiset nuoret söi-

vät kuten muutkin leiriläiset. Ainoastaan pekoni oli kuulemma heiltä kiellettyä. Glu-

teenittoman ruokavalion tarvinnut tyttö sen sijaan oli todella otettu saamastaan 

erityiskohtelusta ja kiitteli meitä jopa jälkikäteen sähköpostitse. Suunnitelmiimme 

kuului käyttää koulun autoja kuljetuksiin, joten hankimme itsellemme ajoluvat käy-

mällä huoltoasentaja Erkki Tupalan vetämän ajolupakoulutuksen keväällä 2011. 

Teimme leiriä varten jo keväällä valmiiksi päiväkohtaiset kyselylomakkeet (LIITE 

7), joita hyödynnämme leirin arviointiosuudessa. Teimme myös pienet englannin-

kieliset esitteet (LIITE 9) jokaisen päivän vierailukohteista, jotka jaoimme aina 

edellisenä iltana leiriläisille luettavaksi. Suunnittelimme kesän aikana leirin viimei-

selle päivälle valokuvasuunnistusradan, jota varten kävimme valokuvaamassa 

kohteet, teimme tehtävämonisteet ja askartelimme rastit. Ohjaava opettajamme 

pyysi, että koulu saisi myös jatkossa käyttää suunnittelemaamme valokuvasuun-

nistusrataa ja sen rasteja. Annoimme luvan, että sitä saavat halukkaat vapaasti 

käyttää tulevaisuudessakin ja se löytyy koulun arkistoista. Leiriä edeltäneellä vii-

kolla kävimme tulostamassa koululla kaikki tarvittavat monisteet kuten palautelo-

makkeet, päiväkohtaiset vierailukohde-esitteet ja ohjelma-aikataulut.  

Tarvikehankinnat teimme paria viikkoa ennen leiriä. Hankintoihin kuului muun mu-

assa kertakäyttöastioita, sadetakkeja, askartelutarvikkeita ja ensiaputarvikkeita. 

Näiden lisäksi ostimme leiriläisille pienet lahjat muistoksi leiristä ja kilpailuihin pal-

kintoja. 
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3.5 Resurssit 

Pääasiassa käytimme leirillämme lähialueen yritysten tarjoamia palveluita. Ohjel-

maan osallistuivat Tuomarniemen opettajista Pirkko Kivinen, Helena Sarvikas ja 

Jorma Toopakka. Ähtärin Rotaryklubin nuorisovaihtoasiamies Unto Kangasniemi 

järjesti Ähtärin Kaupungin sponsoroimat vapaaliput eläinpuistokierrokselle. Lisäksi 

hän ja Rotareiden kautta nuorisovaihdossa ollut Mika Pohjola vierailivat leirillämme 

perjantaina.  

Pienen budjetin takia järjestimme osan ohjelmasta omatoimisesti. Olimme mo-

lemmat olleet kesän töissä Ähtärin Eläinpuistolla, joten Sanni toimi eläinpuistokier-

roksen vetäjänä ja Janita järjesti leirintäalueen rannan ja saunan käyttöömme me-

lontapäivänä. Vietimme leirillämme yhden päivän Janitalle entuudestaan tutulla 

seudulla, Pihlajaveden kylässä. Saimme illaksi käyttöömme Virransillan tanssila-

van ja savusaunan.  Janitan isä Jorma Kälvinmäki ja paikanomistaja Jorma Ran-

takömi tarjosivat ystävällisesti apuaan, mikä mahdollisti onnistuneen illanviettom-

me Pihlajavedellä. 

Tuomarniemellä meillä oli käytössä majoitustilojen lisäksi muutamana iltana kou-

lun rantasauna, tietokoneluokka ja liikuntasali. Leiriläisten kuljetuksiin saimme 

käyttöömme koululta kolme autoa koko viikoksi, joiden kuskeina toimimme me ja 

Antti Salminen. 

Meillä oli Tuomarniemellä täysihoito, johon kuului Koivikon majoitushuoneiden li-

säksi ruokailu. Siihen kuului aamupala, lounas ja päivällinen. Keittiö valmisti meille 

etukäteen iltapalan, jonka laitoimme itse tarjolle. Seitsemiseen saimme ottaa lou-

naan koululta mukaan ja koulu tarjosi myös pullakahvit. Olimme sopineet keittiö-

henkilökunnan kanssa etukäteen poisjäävistä ruokailuista. 
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3.6 Budjetti 

Leirin rahoittaja oli Rotarypiiri 1380, joka myönsi kokonaisbudjetiksi 8000 euroa. 

Olisimme muuten voineet hakea esimerkiksi Metsämiesten säätiöltä tukea leiril-

lemme, mutta valitettavasti hakuaika oli jo umpeutunut saadessamme tiedon leiris-

tä. Ähtärin kaupunki sponsoroi leiriämme maksamalla liput Eläinpuistokierrokselle. 

Lähetimme sponsorointipyyntöjä esimerkiksi erätarvikkeita myyviin kauppoihin, 

mutta yhteistyöhalukkuutta ei ollut. (LIITE 5). 

3.7 Leirin kohteet 

Tuomarniemi. Tuomarniemellä toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja 

metsätalouden yksikkö sekä koulutuskeskus Sedu Tuomarniementien opetuspiste. 

Monipuolisten opetustilojen lisäksi koululta löytyy liikuntatilat, saunat, tilat vapaa-

ajan viettoon ja runsaasti majoitustilaa erilaisissa opiskelija-asuntoloissa. Lisäksi 

koulua ympäröivät laajat metsäalueet puulajipuistoineen ja nuotiopaikkoineen. 

Alueella on myös paljon vanhoja historiallisia rakennuksia, joista esimerkiksi yksi 

on kunnostettu koulumuseoksi.  

Ähtärin Eläinpuisto. Ähtärin Eläinpuisto avattiin vuonna 1973 Suomen ensim-

mäisenä luonnonmukaisena eläinpuistona. Eläinpuiston maastoltaan ja kasvistol-

taan vaihteleva 60 hehtaarin alue on antanut erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa 

Euroopan eläintarhojen yhdistyksen EAZA:n perusajatuksia siitä, kuinka eläimiä 

on tarhattuina hoidettava. (Ähtärin Eläinpuisto. [Viitattu 3.10.2011].) Eläinpuisto on 

lähes kokonaan Ähtärin kaupungin omistama. Siellä on tällä hetkellä 65 eri eläinla-

jia, joista suurin osa kuuluu Suomen luonnonvaraisiin eläimiin. Eläinpuiston asiak-

kaita alueella palvelee myös Hotelli Mesikämmen ja kesäisin monipuolinen leirin-

täalue. Puistolla on kesäisin myös kotieläinpiha, kesäkahvila ja matkamuistomyy-

mälä näyttelyineen.  

Luomutila Gaija. Gaija on Ähtärissä Ouluveden rannalla sijaitseva luomukylä. Se 

on noin 20 aikuisen ja lapsen koti, jonka asukkaat haluavat asua maalla ja kehittää 

kestävän kehityksen mukaista yhteisöllistä asumismuotoa. Gaija perustettiin vuon-

na 2006 Ähtärin entisen kunnalliskodin tiloihin. Tilalla viljellään luonnonmukaisin 
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menetelmin puutarhaa ja peltoja. Perinteisillä laiduntavoilla ja niitolla hoidetaan 

kansallista kulttuuri- ja luonnonperintöä. (Luomutila Gaija. [Viitattu 3.10.2011].) 

Vanhan kunnalliskodin tiloissa toimii hostelli ja luomupuoti. Lisäksi tilalla on paljon 

kotieläimiä. 

Seitsemisen kansallispuisto. Seitsemisen kansallispuisto sijaitsee valtion omis-

tamilla mailla Ylöjärven ja Ikaalisten kuntien alueella Pirkanmaalla Länsi-Suomen 

läänissä. Metsähallituksen hoitovastuulla olevan kansallispuiston pinta-ala on 45,5 

neliökilometriä ja se on perustettu vuonna 1982. Karulla Suomenselän vedenjaka-

jaseudulla sijaitseva kansallispuisto on suosittu päiväretkeilykohde. Vaellusreitit 

johtavat Seitsemisen kansallispuistosta Riuttaskorven virkistysmetsään sekä Hel-

vetinjärven kansallispuistoon. Luontopolkuja on kaikkiaan neljä. Reittien varsilla on 

useita nuotio- ja telttapaikkoja sekä opastuspisteitä ja keittokatoksia. Alueen mai-

sema on vaihtelevaa. Metsien ja harjujen lomassa on monia soita ja puiston eliöla-

jistossa esiintyy myös harvinaisia pohjoisia lajeja. Suojelun tavoite on säilyttää 

alueen pienipiirteinen kokonaisuus. (Seitsemisen Kansallispuisto. [Viitattu 

3.10.2011].) 

Kivikauden kylä. Kivikauden kylä tarjoaa mahdollisuuden kokea kivikausi mahdol-

lisimman tarkkaan aidon kaltaisen ympäristön, rakennusten ja pienesineiden avul-

la. Luonnonkauniin Summasjärven rannalle rakennetussa kylässä on rakennusten 

lisäksi kopioita ja ennallistuksia kiviautistista esineistä, jotka näyttävät jääneen niil-

le sijoilleen asukkaiden lähdettyä kalaan. Rakennusten pohjat on löydetty samasta 

Summassaaresta, jolla Kivikauden kyläkin sijaitsee. Kahden kilomerin mittainen 

muinaispolku tarjoaa mahdollisuuden nähdä muun muassa aito kivikautinen ra-

kennuksen pohja, kymmeniä pyyntikuoppia ja rautakautinen asuinpaikka. Kaikissa 

kohteissa on opastetaulut, jotka kertovat sen luonteesta ja ajoituksesta. (Saarijär-

ven kaupunki. [Viitattu 3.10.2011].) 

Pihlajavesi. Aiemmin itsenäisenä kuntana toiminut Pihlajavesi liitettiin Keuruun 

kuntaan vuonna 1969. Vakituisia asukkaita kylällä on reilut 500. Kesäisin Pihlaja-

veden asukasluku kasvaa mökkeilijöiden ansiosta ja kylä onkin suosittu kesänviet-

topaikka.  
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Erämaakirkko rakennettiin kyläläisten aloitteesta ja toimesta salaa keskellä metsää 

vuonna 1780. Nykyisin kirkko on varsinkin kesäisin suosittu vihkikirkko ja se hou-

kuttelee vierailijoita ihastelemaan ainutlaatuisuuttaan. Erityistä kirkossa on sen 

syrjäinen sijainti synkän kuusikon keskellä. Lisäksi kirkkoon liittyy paljon tarinoita, 

jotka ovat eläneet sukupolvelta toiselle.  

Virransilta sijaitsee lähellä Pihlajaveden erämaakirkkoa ja siellä voi nauttia virtaa-

vasta vedestä ja luonnon rauhasta. Virransilta tarjoaa matkailijalle myös mahdolli-

suuden nauttia eväitä, paistaa esimerkiksi makkaraa ja yöpyä luonnon helmassa 

paikalle rakennetussa laavussa. Aiemmin Virransillalla on järjestetty esimerkiksi 

juhannustansseja, mutta nykyisin paikka palvelee lähinnä matkailijaa tarjoten le-

vähdyspaikan. (Kaakkomäki [Viitattu 3.10.2011].) 

Veljekset Keskinen. Etelä-Pohjanmaalla, Töysän kunnan Tuurissa, reilun 500 

asukkaan kylässä sijaitseva Kyläkauppa on myynniltään Suomen toiseksi suurin 

tavaratalo ja ylivoimaisesti Suomen suosituin matkailukohde yli 6 miljoonalla vuo-

sittaisella kävijällään. Vuosien varrella Kyläkauppa on kasvanut huimasti sekä 

kooltaan että valikoimaltaan ja samalla se on kerännyt ympärilleen kokonaisen 

kauppakylän. Tuurin alueella toimii yli 60 yritystä. (Veljekset Keskinen [Viitattu 

3.10.2011].) 

Alavuden Ratsastuskoulu. Ratsastuskoulu tarjoaa monipuolista ohjelmaa hevos-

ten parissa, kuten leirikouluja, ratsastusterapiaa ja ratsastustunteja eri-ikäisille har-

rastajille. Talleilla asustaa noin 30 ratsua ympäri vuoden ja lisäksi karsinoita vuok-

rataan yksityisille hevosenomistajille. Ratsastuskoululla on hyvät mahdollisuudet 

sekä sisä- että ulkoratsastukselle. Koulu tarjoaa myös majoituspalveluja ympäri 

vuoden. 

Valkeisen Loma. Valkeisen Loma on ähtäriläinen maaseutumatkailuyritys. Asuk-

kaat voivat halutessaan majoittautua esimerkiksi idyllisissä aittarakennuksissa tai 

päärakennuksen kodikkaissa huoneissa. Valkeisen loma järjestää erilaisille ryhmil-

le majoitus-, ruoka- ja ohjelmapalveluita tilauksesta. Alueelta löytyy saunoja, kylpy-

tynnyri, uimaranta ja kotieläimiä kauniin maalaismaiseman ympäröimänä. 
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4 LEIRIVIIKKO 

Sunnuntai 7.8. Leirin aloituspäivänä Sanni kävi puolen päivän jälkeen koululla 

hakemassa asuntolanhoitajan toimistolta avaimet leiriläisten majoitusasuntoihin. 

Tarkoituksena oli muutenkin tehdä pieni yleiskatsaus siitä, että kaikki on kunnossa 

viideltä saapuvia leiriläisiä varten. Tuomarniemelle saapuessaan Sanni huomasi 

pahaksi onnekseen sen, että koulun alueella koko kesän käynnissä ollut pihare-

montti on vieläkin kesken. Kaiken lisäksi pahin tilanne näytti olevan juuri kurssi-

osastolla, jonne leiriläiset oli tarkoitus majoittaa. 

 Edellisellä viikolla asuntolanhoitajan kanssa asioita sopiessaan Sanni oli vielä 

varmistanut, että tuleehan remontti varmasti valmiiksi ennen tätä päivää. Meidät 

vakuutettiin siitä, että huolta remontin viivästymisestä ei ole. Kurssiosastolla oli 

kesken lämpöputkien vaihto, jonka takia asunnot olivat ilman lämmitystä ja vettä. 

Jokaisen asunnon sisäänkäynnin edustat oli kaivettu auki putkiremontin takia. 

Käytännössä leiriläiset olisivat joutuneet hyppimään ojien yli päästäkseen asun-

toihinsa. Paikalla olleet remonttimiehet lupasivat, että keskiviikkoon mennessä 

remontti tulee valmiiksi, mutta epäluulo heräsi, kun Sanni huomasi miesten laiskot-

televan alueella ja muun muassa juovan olutta töitten ohella. Sanni ilmoitti tilan-

teesta Janitalle ja pian hänkin saapui paikalle todistamaan majoitusalueella vallit-

sevaa kaaosta. Molempiin iski pieni paniikki, sillä emme heti tienneet, mitä meidän 

täytyisi tässä tilanteessa tehdä. Lisäksi oli vielä sunnuntai-päivä ja kesäloma-aika, 

jolloin oli erittäin vaikea saada apua. 

 Yritimme tavoittaa asuntolanhoitajaa, mutta hänen puhelimensa oli kiinni ja hän oli 

ilmeisesti lomalla. Yritimme saada kiinni myös opinnäytetyön ohjaajiamme, mutta 

tuloksetta. Soitimme tilanteesta Rotareiden Antti Salmiselle ja päätimme jäädä 

odottamaan hänen saapumista. Remontin aiheuttaman paniikin lisäksi huo-

masimme, että keittiöltä illaksi tuodut iltapalatarvikkeet olivat puutteelliset. Yritim-

me saada myös keittiön emäntää kiinni, mutta jälleen tuloksetta. Tarjolla iltapalalle 

olisi ollut hedelmä, jogurtti ja croissantin muotoinen sämpylä. Totesimme yhdessä, 

että tämä sämpylä kaipaa jotain väliinsä, joten lähdimme kaupasta ostamaan leik-

kelettä, juustoa, levitettä, kurkkua ja mehua. Tässä vaiheessa aloimme vaipua 

epätoivoon leirin onnistumisesta ja olimme erittäin pettyneitä koulun toimintaan.  
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Antti Salminen saapui koululle noin kello 16. Lähdimme hänen kanssaan katso-

maan kurssiosaston  tilannetta ja hän sanoi heti, että leiriläisiä ei voida todellakaan 

majoittaa kyseisessä paikassa. Hän vaati, että leiriläisille on saatava toinen majoi-

tuspaikka ja jos se ei onnistu, hän on kyllä valmis varaamaan kaikille huoneet Ho-

telli Mesikämmenestä.  

Aloitimme kiivaan soittelun kaikille mahdollisille meidän opinnäytetyön suunnitte-

lussa olleille opettajille, mutta edelleen kukaan ei vastannut. Pian paikalle alkoi 

saapua jo leiriläisiäkin ja paniikki muuttui yhä pahemmaksi. Meidän onneksemme 

huomasimme, että koululla on paikalla perustutkinnon koulutuspäällikkö Jorma 

Tukeva. Saimme hänet paikalle ja hän ystävällisesti auttoi meitä hädässä. Hän 

tavoitti asuntolanhoitajan lomasijaisen, joka lupasi tulla koululle noin tunnin kulut-

tua. Me jäimme hoitamaan majoitusjärjestelyitä ja Antti Salminen aloitti infotilai-

suuden, jossa hän kertoi leiriläisille leiristä. Hän myös selitti tilanteen ja pyysi heiltä 

kärsivällisyyttä, sillä leirin aloitus tulisi viivästymään. Meidän onneksemme leiriläi-

set tulivat heti hyvin toimeen keskenään ja he aloittivat jo omatoimisesti toisiinsa 

tutustumisen. Kun asuntolanhoitajan sijainen saapui paikalle, aloimme yhdessä 

selvittää, minne leiriläiset saataisiin majoitettua. Koulun välittömässä läheisyydes-

sä oleva Koivikon asuntola valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi. Ongelmana oli se, 

että Koivikon asunnoissa oli muutamia kesäasukkaita. Sijainen sai hienosti luotua 

uuden huonejärjestelyn, joten me aloimme siivoamaan huoneita ja kantamaan li-

sää sänkyjä. Tässä saimme ison avun Sannin avopuolisolta, joka oli koko illan 

mukana näissä uudelleenjärjestelyissä.  

Leiriläisten infotilaisuuden loputtua jouduimme pyytämään heitä odottamaan. Seu-

raa heille piti Antti Salmisen vaimo, jota haluamme myös kiittää suuresta avusta. 

Huonejärjestysten selvitessä, päästimme leiriläiset jo viemään tavaroitaan huonei-

siin. Sillä välin Sanni ja hänen avopuolisonsa lähtivät hakemaan kurssisaunoilta 

leiriläisille lakanoita. Salmiset hakivat kurssiosastolta iltapalatarvikkeet ja veivät ne 

Koivikon kokoustiloihin, jossa iltaohjelmaa oli määrä järjestää. Janita jäi leiriläisten 

kanssa Koivikkoon. Pian tytöt huomasivat, että heidän avaimensa eivät toimi. Eh-

dimme  jo soittamaan asuntolanhoitajan sijaisen paikalle, mutta pienten selvittely-

jen jälkeen selvisi, että tytöt eivät olleet uskaltaneet käyttää tarpeeksi voimaa ovi-

en avaamiseen. Avaimet olivat siis oikeat, mutta he tarvitsivat hieman opastusta 
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suomalaisten ovien avaamiseen. Tämän jälkeen suoritettavana oli vielä petivaat-

teiden ja lakanoiden jako. Koivikon alakerrassa oli sopivasti petivaatevarasto, jon-

ne veimme myös kurssiosastolta hakemamme lakanat. Päädyimme armeijatyyli-

seen ratkaisuun, jossa leiriläisille kasattiin pinkka peitosta, tyynystä ja lakanoista. 

Leiriläiset kulkivat jonossa ja saivat vuorotellen oman pinkkansa.  

Tilanne oli nyt jo rauhoittunut ja tunsimme Janitan kanssa helpotusta siitä, että 

päivä alkoi olla jo voiton puolella. Kahdeksan jälkeen illalla kokoonnuimme Koivi-

kon kokoustilaan iltapalalle, jonka Salmiset olivat ystävällisesti laittaneet esille 

puolestamme. Kun leiriläiset olivat saaneet syötyä, aloitimme pienen esittelykier-

roksen. Esittelimme vasta tässä vaiheessa itsemme kunnolla leiriläisille ja pahoit-

telimme vielä kaaosta, jonka keskelle leiriläiset olivat valitettavasti joutuneet. Kiitte-

limme heitä kärsivällisyydestä ja kaikki tuntuivat ymmärtävän hyvin sen, miksi aloi-

tuspäivä meni täysin suunnitelmien vastaisesti. Kerroimme vielä maanantain oh-

jelmasta ja päätimme yhteistuumin, että iltaohjelmaa ei tänään järjestetä leirinoh-

jaajien toimesta. Kellokin oli jo lähellä kymmentä, joten leiriläisillä alkoi hiljaisuus. 

Huokaisimme syvään, sillä päivä oli ollut kaikkea sitä, mitä pelkäsimme. Onneksi 

pääsimme molemmat omiin koteihimme nukkumaan ja hieman rauhoittumaan sii-

nä toivossa, että huominen päivä sujuisi paremmin.  

 

Maanantai 8.8. Saavuimme aamulla kahdeksalta koululle. Leiriläiset olivat Salmi-

sen mukaan olleet yön erittäin asiallisesti ilman suurempia häiriöitä. Lisäksi kaikki 

leiriläiset saapuivat ajoissa aamupalalle. Aamupalan jälkeen leiriläisillä oli ohjel-

massa koulun alueen esittely opettajamme Pirkko Kivisen johdolla. Tässä välissä 

kävimme tulostamassa hieman materiaalia leiriä varten ja Sanni lähti Eläinpuistolle 

järjestelemään tulevaa kierrosta. Puistolla Sanni valmisti esiteltäville eläimille ruo-

ka-annokset sekä herkkupaloja, jotta eläimet aktivoituisivat näytille. Valmistuksen 

jälkeen Sanni vei ruoat reitin varrelle, jotta kierros kierrettäisiin mahdollisimman 

sujuvasti. Sanni palasi koululle lounasaikaan. Koulun esittelykierros oli vielä hie-

man kesken, mutta olimme silti hyvin aikataulussa. Ruoan jälkeen lähdimme kohti 

Eläinpuistoa.  
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Puistolla jaoimme ensin kaikille kartat Eläinpuiston alueesta ja pyysimme leiriläisiä 

pysymään yhdessä ryhmässä. Ensimmäinen esiteltävä eläin oli ahma, ja monet 

hämmästyivät, kun Sanni asteli ruokasangon kanssa ahmojen tarhaan. Leiriläisten 

lisäksi myös eläinpuiston muut kävijät saivat nähdä ahmojen ruokintaa tarkemmin. 

Seuraava esiteltävä eläin oli lumileopardi, joille Sanni heitti lihanpalat aidan ylitse. 

Lumileopardien kanssa ei mennä samaan tarhaan, joten tämä oli paras ja nopein 

keino saada eläimet hieman aktivoitumaan. Sanni kertoi samalla uteliaimmille leiri-

läisille hieman lumileopardeista. Osa porukasta halusi jo jatkaa matkaa ja vuoros-

sa olikin saukkojen ruokinta. Sanni heitti saukoille aktivointipallot, joiden sisällä oli 

pilkottua kalaa. Saukot esiintyivät ja leikkivät palloilla innokkaasti ja tekivät leiriläi-

siin vaikutuksen vilkkaudellaan. Monet olisivat halunneet jäädä pidemmäksi aikaa 

kuvaamaan saukkoja, mutta aikataulun takia jatkoimme matkaa eteenpäin.  

Matkan varrella Sanni heitteli herkkuja villisioille, mutta leiriläiset kokivat siat ehkä 

hieman tylsinä eläiminä. Kävelimme hiljalleen kohti kahvilaa ja katselimme rau-

hassa puiston eläimiä. Pidimme noin viidentoista minuutin tauon kahvilalla, josta 

leiriläiset saivat ostaa itselleen välipalaa. Matka jatkui ja seuraavaksi Sanni vei 

ruokaa näätäeläintalon asukeille. Mäyrät, hillerit ja näädät saivat herkkuja ja olivat 

hyvin esillä. Alun perin tarkoituksena oli, että Sanni kävisi susitarhassa sisällä, 

mutta aikataulu kiristyi ja päätimme jättää kyseisen ohjelmanumeron väliin. Seu-

raavaksi olikin vuorossa karhuaitaus, jolla Sanni heitteli sangollisen hedelmiä kar-

huille. Tämä etappi oli ehkä leiriläisille mieluisin, sillä karhut ovat oppineet kerjää-

mään herkkuja tekemällä hauskoja temppuja. Moni leiriläinen hämmästeli, miten 

karhut osaavatkaan taputtaa, joogata ja temppuilla noin. Kierroksen loppu menikin 

karhuesityksen jälkeen vain läpi kävelemällä, sillä tuntui, että leiriläiset eivät koke-

neet loppupään eläimiä niin kiinnostavina. Lisäksi ilmassa oli hieman väsymystä, 

sillä leiriläiset eivät olleet nukkuneet ensimmäistä yötänsä kovin hyvin.  

Saavuimme takaisin koululle hieman ennen puoli neljää ja pääsimmekin heti syö-

mään päivällistä. Ruoan jälkeen leiriläiset saivat hetken levätä, sillä luomutila Gai-

jassa täytyi olla vasta tasan viideltä. Gaijaan saavuttuamme, meidät vastaanotti 

Sannin tuttava, hostellivastaava Maru. Hän kertoi lyhyesti Gaijan toiminnasta ja 

historiasta, jonka jälkeen lähdimme kiertämään aluetta. Pysähdyimme järven ran-

taan ihailemaan maisemia, jolloin otimme myös ensimmäiset yhteiskuvat leirin vä-
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estä. Maru halusi tietää leiriläisistä hieman enemmän ja kyseli heidän taustojaan. 

Kierros jatkui ja Maru kertoi koko ajan lisää Gaijan toiminnasta. Seuraava pysäkki 

oli Gaijan talli, missä varsinkin tytöt ihastelivat kanoja, lampaita ja hevosia. Tämän 

jälkeen pysähdyimme Karjakon talolle, jossa Maru opasti leiriläisiä tekemään omat 

saunavihdat. Pysähdyimme vielä myös puutarhaan keräämään jokaiselle oman 

yrttipussin. Lopuksi joimme kahvit ja teet ja saimme maistaa Gaijan luomuleivon-

naisia. 

Tuomarniemelle palatessa poikkesimme keskustassa kaupassa. Jotkut leiriläiset 

olivat toivoneet pääsevänsä kauppaan ostamaan itselleen naposteltavaa ja esi-

merkiksi pelikortteja. Jätimme leiriläiset kaupan pihaan ja kävimme tankkaamassa 

sillä välin koulun autot. Kello olikin jo lähellä yhdeksää, kun saavuimme koululle. 

Laitoimme iltapalan esille ja iltapalan aikana kyselimme hieman leiriläisten innok-

kuutta saunassa käyntiin. Moni oli todella väsynyt pitkän päivän jälkeen, joten pää-

timme poiketa suunnitellusta ohjelmasta ja jättää saunomisen väliin tältä illalta, 

sillä kovin moni ei ollut kiinnostunut iltaohjelmasta. Seuraavana aamuna oli aikai-

nen herätys, joten kehotimme leiriläisiä menemään nukkumaan hyvissä ajoin tänä 

iltana. Lisäksi kertasimme hieman huomisen ohjelmaa ja pyysimme varustautu-

maan sään mukaisesti, sillä tulisimme olemaan ulkona koko päivän. Keräsimme 

myös ensimmäiset palautelomakkeet päivän ohjelmasta.  

Tiistai 9.8. Aamulla heräsimme aikaisin aamupalalle ja puoli kahdeksalta kokoon-

nuimme koulun eteen.  Opettaja, Jorma Toopakka, esitteli itsensä nuorille ja jakoi 

heille esitteitä, jonka jälkeen lähdimme ajamaan kohti Seitsemisen kansallispuis-

toa. Saavuimme perille hieman ennen yhtätoista. Nuoret kokoontuivat auditorioon, 

jossa heille oli järjestettynä englanninkielinen esittely kansallispuistosta. Sillä välin 

me leirinvetäjät laitoimme koululta mukaan saamamme lounaan tarjolle luontokes-

kuksen vieressä olevaan ulkokatokseen. Esityksen jälkeen nuoret saivat tutustua 

päärakennuksen näyttelyyn ja matkamuistomyymälään. Sen jälkeen he söivät 

maittavan lounaan.  

Leirin suurin ”haaveri” sattui, kun siirryimme autoilla Koveron maatilalle. Valitetta-

vasti yhdellä pojalla jäi sormet oven väliin, mutta onneksi selvisimme siitä vain säi-

kähdyksellä. Koveron maatilalla kuuntelimme ensin vanhan maatalon tuvassa, kun 

opas kertoi meille talon historiasta. Saimme muun muassa haistella kerittyä villaa. 
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Ulkona saimme vapaasti kierrellä ulkorakennuksissa ja käydä tervehtimässä lam-

paita.  

Sitten siirryimme autoilla Seitsemisen Saari-Soljaseen. Lähdimme kiertämään 

muutaman kilometrin reitin sadeviitat päällämme, sillä valitettavasti pieni sade oli 

kiusanamme. Muutamista valituksista huolimatta kierros tuli kierrettyä reippaasti ja 

osa nuorista ihaili soiden kauneutta. Saimme nauttia Jorma Toopakan valmistamat 

nokipannukahvit ja koululta mukaan saadut pullat suuressa ja lämpimässä grillika-

toksessa. 

Välipalan jälkeen kiersimme myös muutaman kilometrin reitin Multiharjun aar-

niometsässä. Tällä kertaa säästyimme sateelta, joten nuoretkin jaksoivat parem-

min innostua ympärillä olevista ikivanhoista puista. Kierroksen jälkeen palasimme 

takaisin luontokeskukselle syömään päivällisen. Lähdimme aikataulun mukaisesti 

Seitsemisestä takaisin koululle. Autojen takapenkillä oli hyvin hiljaista, sillä raikas 

ilma ja pieni lenkkeily väsyttivät nuoria. Sen takia päätimmekin joustaa ohjelmassa 

ja jättää saunomisen väliin, sillä olimme kaikki väsyneitä ja saunan lämmityksessä 

olisi mennyt myöhään. Tarjoilimme iltapalan ja nuoret saivat halutessaan viettää 

aikaa joko tietokoneluokassa tai liikuntasalissa sählyä pelaten. 

Keskiviikko 10.8. Keskiviikkoaamuna leiriläiset heräsivät aamulla aikaisin kuunte-

lemaan luentoa aiheesta Suomen mytologia. Luennon leiriläisillemme oli ystävälli-

sesti luvannut pitää koulumme opettaja, Helena Sarvikas. Sillä välin kun nuoret 

istuivat luennolla, me leirin vetäjät viimeistelimme ja tulostimme loput monisteet 

leiriämme varten. Helena kertoi, että leiriläiset olivat kuunnelleet pienestä väsy-

myksestä huolimatta tunnollisesti ja varsinkin tunnin päätteeksi he innostuivat ker-

tomaan myös omien maidensa metsämytologioista. 

Luennon päätyttyä söimme nopeasti lounaan ja sitten lähdimme ajamaan Saarijär-

velle.  Meitä vastassa oli opas, joka oli luvannut esitellä meille Saarijärven Kivi-

kauden kylää. Saimme nähdä muun muassa, kuinka ennen vanhaan on asuttu ja 

metsästetty. Nuoret pääsivät itse kokeilemaan heittojousta ja kivikirvestä. Lisäksi 

osa nuorista uskaltautui kokeilemaan ruuhia. Onneksi kaikki selvisivät kuivina ta-

kaisin maihin, vaikka veneet olivat meidän vetäjien mielestä todella kiikkeriä.   
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Palattuamme takaisin koululle Saarijärveltä, söimme tiukan aikataulun takia nope-

asti päivällisen ja sen jälkeen starttasimme jälleen autot. Tällä kertaa kohteenam-

me oli Pihlajavesi. Ensimmäisenä kävimme ihastelemassa paikallista luontonähtä-

vyyttä, heiluvaa kiveä. Nuoret työnsivät kiveä ja kaikkien ihmetykseksi se todella-

kin heilui järkälemäisestä koostaan huolimatta. Sen jälkeen ajoimme Pihlajaveden 

Erämaakirkolle, jossa meitä vastassa oli Keuruun museon opas. Ensin kuuntelim-

me sisällä kirkon penkeissä istuen, kun opas kertoi meille kirkon historiasta ja sen 

salaperäisistä tarinoista. Varsinkin kirkon seinällä nähtävät varjot olivat nuorten 

mielestä erikoisia. Kiersimme myös kirkon ulkopuolella ihailemassa muun muassa 

vanhaa kirkkovenettä.   

Kirkolta ajoimme sitten Pihlajaveden Virransillalle viettämään iltaa juhannustee-

man mukaisesti. Virransilta on nuotiopaikkoineen ja lintutorneineen vapaasti vierai-

lijoiden käytössä. Lisäksi alueelle on Pihlajavedellä asuva mies, Jorma Rantakömi, 

rakentanut oman rantasaunan ja pienen kodan, jonka saa lämpöiseksi kamiinan 

avulla. Hän ystävällisesti antoi meidän luvan käyttää saunaansa ja kotaansa. Sa-

vusaunassa oli tunnelmaa, kun saunan lauteet olivat aivan täynnä saunojia, vihta 

kiersi kädestä toiseen ja saunassa huudettiin jatkuvasti, että ”Lisää löylyä!”. Välillä 

kävimme pulahtamassa joessa uimassa. Saunasta jokeen ja joesta takaisin sau-

naan menimme varmasti kymmeniä kertoja. Paistoimme myös leiriläisille makka-

raa ja lättyjä koko illan. Kävimme kiipeämässä lintutorniin, mutta valitettavasti yh-

täkään lintua emme nähneet suolla. Olimme ottaneet oman soittimen mukaan, 

joten leiriläiset pääsivät myös opettelemaan Letkajenkan. Musiikki ja nauru raikasi 

pimenevässä illassa, kun tömistimme sillalla pitkässä letkassa jenkan tahtiin. Nuo-

rilla oli niin hauskaa tanssia, jutella ja istua nuotiotulen ääressä, että me emme 

viitsineet keskeyttää juhlia liian aikaisin. Lähdimme pois lopulta vasta yhdentoista 

jälkeen.  

Päivä oli todella pitkä ja ohjelmaa oli todella paljon, mutta nuoret kiittelivät vielä 

meitä ennen nukkumaanmenoa, että päivä oli ollut todella mielenkiintoinen ja mie-

leenpainuva. 
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Torstai 11.8. Lähdimme aamupalan jälkeen kohti Veljekset Keskisen kyläkaup-

paa. Leiriläisillä oli kaksi tuntia aikaa tutustua ostoskeskuksen tarjontaan. Meille 

selvisi, että moni oli jo edellisviikolla käynyt tutustumassa Keskisen ostoskeskuk-

seen. Tämän vuoksi leiriläisillä meinasi käydä aika pitkäksi tuon kahden tunnin 

aikana. Lisäksi myöhemmin kerätyistä palautteista selvisi, että vierailu Keskiselle 

olisi monen mielestä voitu jättää pois ohjelmasta kokonaan.  

Kokoonnuimme autoille ja lähdimme aikataulun mukaan kohti Alavuden Ratsas-

tuskoulua.  Siellä meitä oli vastassa ratsastuskoulun omistaja. Hän kertoi lyhyesti 

itsestään ja koulun historiasta sekä sen jälkeen jakoi leiriläiset pareihin ja kahteen 

ryhmään.  

Vaatteiden vaihdon jälkeen ensimmäisenä vuorossa oli hevosten valmistelu rat-

sastusta varten. Leiriläiset saivat oman hevosen aina paria kohden ja heidän täytyi 

opastuksen avulla harjata ja satuloida hevoset. Muutama nuori oli hieman pelois-

saan, sillä monellakaan ei ollut aiempaa kokemusta hevosten käsittelystä. Lisäksi 

muutama hevonen oli hieman muita vilkkaampi ja näin ollen leiriläiset kokivat nä-

mä hevoset hieman pelottavina. Kaikki sujui kuitenkin ongelmitta ja kun hevoset 

olivat valmiita, toinen puoli porukasta lähti joko sisämaneesiin tai ulkoradalle ja 

toinen puoli pääsi ruokailemaan. Ratsastuskoulun omistaja oli kokannut leiriläisille 

maittavaa ruokaa, josta kaikki tuntuivat pitävän todella paljon. Noin vajaan tunnin 

kuluttua ratsastajat lopettivat ja toinen puoli porukasta pääsi ratsastamaan. Kaikki 

tuntuivat nauttivan ratsastuksesta todella paljon. Lisäksi ratsastuskoulun miljöö ja 

eläimet tuntuivat tekevän vaikutuksen leiriläisiimme. Ratsastuksen lopuksi nuoret 

laittoivat hevoset kuntoon ja vaatteiden vaihdon jälkeen hyvästelimme Ratsastus-

koulun väen ja suuntasimme kohti Tuomarniemeä.   

Olimme hyvin aikataulussa ja seuraavaksi koululla olikin päivällisen aika. Monet 

olivat hyvin väsyneitä ja halusivat mennä lepäämään hetkeksi. Annoimme leiriläi-

sille luvan viettää vapaasti aikaansa koulun tiloissa, sillä varsinaista ohjelmaa ei 

tälle päivälle enää ollut. Ilmoitimme, että sauna lämmitetään tänään ja loppuillan 

vietimmekin rauhallisesti koulun rantasaunalla letkistä tanssien, uiden ja saunoen. 

Me leirinvetäjät päätimme hakea omilla rahoillamme herkkuja kiitokseksi nuorille 

hyvästä käyttäytymisestä ja onnistuneesta leiristä. Popcornit ja vaahtokarkit teki-
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vätkin hyvin kauppansa. Lopuksi kokoonnuimme keittiölle iltapalalle ja keräsimme 

päivän palautteet. Lisäksi kerroimme tarkemmin perjantain ohjelmasta. 

 

Perjantai 12.8. Nuoret saivat perjantaiaamuna nukkua hieman myöhempään. 

Kymmenen aikoihin kokoonnuimme koulun aulaan ja jaoimme nuoret pieniin ryh-

miin. Olimme jo edellispäivänä vieneet oranssit rastit paikoilleen valokuvasuunnis-

tusta varten, ja nyt nuorten oli tarkoitus kiertää rata kilpailumielessä. Lähetimme 

joukkueet matkaan minuutin välein ja kellosta seurasimme, kauanko kullakin ryh-

mällä meni radan kiertämiseen. Nuoret juoksivat hiki otsalla suunnistusradan läpi 

ja täpärästi voittajiksi selviytyi yksi tyttöjen joukkueista. 

Lähdimme lounaan jälkeen Ähtärin Eläinpuiston leirintäalueelle. Vesivaeltajien 

opas oli järjestänyt meille sinne viisi kajakkia, joita nuoret pääsivät kokeilemaan. 

Ensin kuuntelimme lyhyen opastuksen kajakkien käytöstä, minkä jälkeen pienissä 

ryhmissä jokainen pääsi kokeilemaan niitä. Muut odottivat vuoroaan saunomalla, 

uimalla ja pelaamalla minigolfia. Vesitrampoliinin päällä oli hauskaa hyppiä ja välil-

lä vaan makoillakin. Aurinko paistoi lämpimästi ja nuoret saivat nauttia kesäisen 

Suomen ihanuudesta. Nuoret kertoivat, että he jäävät erityisesti kaipaamaan sitä, 

kuinka taivas voi heijastua niin kauniisti veden pinnasta.  

Iltapäivällä nuorilla oli päivällisen jälkeen aikaa pakata ja siivota. Illalla lähdimme 

viettämään jäähyväisiltaa Valkeisen Lomalle. Ensin pidimme nuorille leikkisän tie-

tovisan viikolla kuulluista ja nähdyistä asioista. Kisailun jälkeen jaoimme nuorille 

kangastussit ja valkoiset tyynyliinat, joihin jokainen sai kirjoittaa toistensa tyynyihin 

jotain muistoksi. Meille oli lämmitetty savusauna ja kylpytynnyri, joten seuraavaksi 

siirryimme saunalle viettämään iltaa. Söimme Valkeisen Lomalla myös iltapalan. 

Jaoimme nuorille muistoksi pienet lahjapussit ja viikon aikana käytyjen leikkimielis-

ten kisojen voittajille palkinnot. Ilta loppui monen mielestä liian aikaisin Valkeisen 

Lomalla, mutta osan nuorista piti lähteä jo perjantai-iltana pois, joten jouduimme 

kiirehtimään takaisin koululle. Jäähyväiset olivat haikeat ja itkuiset, kun 7 nuorista 

joutui nousemaan heille tilattuun linja-autoon ja lähtemään pois. Sen jälkeen nuo-

ret menivät vielä rantaan viettämään viimeistä iltaa. Nuoret itse keksivät sytyttää 
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rituaalimaisesti leirin viimeisen illan kunniaksi saunavihdan palamaan ja lähettää 

se täysikuun valaisemalle järvelle kellumaan. 

Lauantai 13.8. Laitoimme nuorille aamupalan tarjolle Koivikon kokoustilaan ja an-

noimme heidän nukkua hieman myöhempään. Leiriläiset saapuivat aamupalalle 

yhdeksän aikoihin. Sen jälkeen heillä oli vielä vapaasti aikaa pakkailla, siivoilla ja 

käydä tietokoneluokassa. Tallensimme vielä muutamalta leiriläiseltä kuvia heidän 

kameroistaan. Yhdeltätoista linja-auto saapui hakemaan nuoria ja oli hyvästien 

aika. Nuoret luovuttivat meille avaimet haikeissa tunnelmissa ja kyyneleet silmis-

sämme hyvästelimme nuoret, kun he nousivat auton kyytiin. Auton lähdettyä olo 

tuntui samaan aikaan tyhjältä ja helpottuneelta. Siivosimme aamupalatarvikkeet ja 

tarkastimme huoneiden siisteyden. Lopuksi palautimme avaimet asuntolanhoitajan 

toimistoon ja päätimme, että palaamme leiriasioihin vasta syksymmällä. Leiriviikko 

oli väsyttänyt meidät niin, että molemmat tarvitsivat hieman lomaa opinnäytetyö-

asioista.      
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5 LEIRIN ARVIOINTI 

5.1 Leiriläisten palaute ja päiväkohtaiset palautteet 

Keräsimme jokaisen päivän päätteeksi leiriläisiltä palautteen päivän ohjelmasta. 

Palautelomakkeet olimme tehneet jo keväällä valmiiksi. Monivalintakysymysten 

sijaan halusimme sanallisen palautteen, koska uskoimme vastausten olevan mo-

nipuolisempia. Palautelomakkeet olivat joka päivä samat, joissa kysyimme leiriläis-

ten mielipidettä päivän ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä. Kyselyihin vastattiin 

anonyymisti. Valitettavasti leiriläisten vastaukset jäivät useimmilta harmillisen vä-

häsanaisiksi, joten arviointi leiriläisten osalta jäi hieman suppeaksi. Leiriläiset olivat 

pääosin todella tyytyväisiä jokaisen päivän ohjelmaan ja järjestelyihin, joten emme 

saaneet juurikaan negatiivista palautetta. Aloitimme palautteen keräämisen maa-

nantailta, jolloin virallinen ohjelma alkoi. Keräsimme viimeisenä iltana palautteen 

myös leirin kokonaisuudesta ja saimme pelkästään hyvää palautetta leiriläisiltä. 

Ainoa negatiivinen palaute koski säätä, joka olisi voinut olla parempi. Leiriläiset 

pitivät meistä, ohjelmasta, ruuasta ja he olivat tyytyväisiä myös kuljetuksiin, majoi-

tukseen ja aikatauluihin. Heillä oli ollut juuri sopivasti mielenkiintoista ohjelmaa ja 

myös vapaa-aikaa. 

Maanantai 8.8. Koulun alueen esittely ei kiinnostanut leiriläisiä kovinkaan paljon. 

Leiriläisten mielestä eläinpuistokierros oli erittäin mielenkiintoinen. Sannin ansiosta 

he saivat nähdä, kuinka eläimiä ruokitaan ja hoidetaan, jota harva kierroksella kä-

vijä pääsee seuraamaan. Monien mielestä oli uskomatonta, että eläintenhoitajat 

menevät tarhoihin sisälle ruokkimaan eläimiä. Luomutila Gaija jakoi mielipiteitä, 

sillä toiset pitivät sitä tylsänä ja turhana vierailukohteena, kun taas toiset nauttivat 

Gaijan eläimistä ja yrttien keruusta. Maanantaipäivänä leiriläisten vastauksissa 

näkyi, että he eivät olleet vielä tottuneet suomalaiseen ruokaan ja säännöllisiin 

ruoka-aikoihin. Erityisesti suomalainen moniviljaleipä ei miellyttänyt heitä. Osalle 

leiriläisistä oli yllätys, että söimme niin usein. Heitä hieman jopa huvitti se, että he 

valittivat kylläisyyden tunteesta, sillä heistä kukaan ei luonnollisesti halua tuntea 

oloaan myöskään nälkäiseksi.  
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Tiistai 9.8. Leiriläiset olivat aikaisen herätyksen vuoksi hieman väsyneitä ja he 

moittivat automatkaa Seitsemiseen liian pitkäksi. Moni ei ollut pakannut mukaansa 

riittävän lämpöisiä ja säänkestäviä varusteita, minkä  takia Seitsemisen reissu sa-

teisessa säässä ei ollut kaikille mieleen. Olimme varanneet jokaiselle leiriläiselle 

kertakäyttösadetakit, joten kukaan leiriläisistä ei joutunut patikoimaan märissä 

vaatteissa. Valitsemamme reitit olivat karttaan merkittyjä lyhyitä ja helppoja luon-

topolkuja, joten leiriläisten kengätkin säilyivät pääosin kuivina. Saimme päivästä 

myös paljon positiivista palautetta. Suomen luonto oli leiriläisten mielestä erittäin 

kaunista ja osa leiriläisistä olisikin toivonut pidempää kävelyreittiä luonnon hel-

massa. Saimme yllätykseksemme leiriläisiltä kiitosta koululta mukaan ottamas-

tamme keittolounaasta, vaikka pelkäsimme, että perinteinen nakkikeitto ei maistu 

heille. Sen sijaan Seitsemiseen tilaamamme päivällinen oli pettymys osalle leiriläi-

sistä. Vaikka nuoret olivat päivällä todella väsyneitä, osa jaksoi illalla pelata koulun 

salissa innokkaasti salibandya ja osa viettää aikaa tietokoneluokassa. Saimme 

kiitosta siitä, että leiriläiset saivat viettää vapaa- aikaa keskenään. 

Keskiviikko 10.8. Aamuinen luento oli osalle leiriläisistä hieman puuduttava. Aihe 

oli heidän mielestään kuitenkin kiinnostava, mutta väsymyksen takia nuoret eivät 

jaksaneet keskittyä kuuntelemaan. Retki Kivikaudenkylään oli kaikkien mielestä 

todella mielenkiintoinen ja mukava. Leiriläiset kuuntelivat opastamme kiinnostu-

neina ja osallistuivat ohjelmaan innokkaasti. Erämaakirkon opas oli heidän mieles-

tään hieman kyllästyttävä, johtuen osin hänen väsyttävästä puhetyylistään. Kirkko 

ja sen tarinat kuitenkin kiinnostivat nuoria. Osa ei ymmärtänyt vierailua heiluvalla 

kivellä, kun taas osa oli innokkaasti jopa kiipeämässä kiven päälle kielloistamme 

huolimatta. Illanvietto Virransillalla oli kaikkien leiriläisten mielestä ikimuistoinen. 

Nuoret nauttivat saunomisesta, uimisesta, musiikista, maisemista ja tunnelmasta. 

Myös makkarat ja lätyt maistuivat hyvin leiriläisille. Vaikka päivä oli ollut pitkä ja 

ohjelmaa todella paljon, kukaan nuorista ei valittanut väsymyksestä. He olisivat 

jaksaneet viettää iltaa jopa myöhempäänkin Virransillalla. 

Torstai 11.8. Vierailu Veljekset Keskisellä oli osan mielestä turha ja aikaa shop-

pailulle oli liikaa. Osa joutui odottelemaan muita liian kauan. Ratsastaminen oli 

yllätykseksemme kaikkien mielestä todella kivaa, sillä ratsastustunnin ohjaajat oli-

vat asiantuntevia, hevoset kilttejä ja ruoka oli todella hyvää. Pelkäsimme, että po-
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jat eivät viihdy tallilla, mutta myös he antoivat vain positiivista palautetta. Osa olisi 

halunnut ratsastaa jopa kauemmin.  Illalla nuoret olivat mielissään, kun toimme 

heille rantasaunalle vähän herkkuja muun muassa vaahtokarkkeja ja popcorneja. 

Kaiken kaikkiaan palaute päivän ohjelmasta oli todella positiivista. 

Perjantai 12.8. Nuoret osallistuivat valokuvasuunnistukseen innokkaasti. Se oli 

kuitenkin heidän mielestään hieman liian helppo, koska lähetysvälit olivat liian ly-

hyet. Leirintäalueella suurin osa nautti aurinkoisesta päivästä ja melomisesta. He 

myös uivat ja pelasivat minigolfia innokkaasti. Vain muutama nuorista ei halunnut 

kokeilla kajakkeja. Valkeisen Lomalla oli nuorten mielestä kivaa. Tyynyliinojen ko-

ristelu oli nuorten mielestä hauskaa, ja he saivat niistä hienot muistot leiristä. Ilta 

päättyi kuitenkin monen mielestä liian aikaisin.   

5.2 Oma arviointi 

Olimme henkisesti valmistautuneet siihen, että leiriviikolla saattaa olla vastoin-

käymisiä ja ongelmia. Pelkäsimme, että kaikki ei suju suunnitelmien mukaan tai 

nuoret eivät esimerkiksi käyttäydy toivotulla tavalla. Yllätyimmekin positiivisesti, 

sillä leiriviikko sujui pääpiirteissään lähes suunnitelmien mukaisesti ja leiriläiset 

osoittautuivat todella reippaiksi ja aktiivisiksi nuoriksi. 

5.3 Leirin onnistuminen 

Suurimmat vastoinkäymiset kohtasimme heti leirin ensimmäisinä tunteina, kun 

majoittautuminen ei onnistunut alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tilanne 

tuntui hetkittäin jopa epätoivoisen kaoottiselta, koska emme saaneet yhteyttä 

kumpaankaan ohjaavista opettajistamme. Myöskään asuntolanhoitaja eikä kukaan 

muu henkilökunnasta vastannut puhelimeen. Sillä välin leiriläiset jo odottivat in-

nokkaina leirin aloittamista koulun luokassa. Vaikka nopeasti selitimme majoittau-

tumisongelman, he varmasti ehtivät jo pitkän odotuksen aikana tuntemaan epä-

varmuutta leiriä kohtaan. Lopulta saimme onneksemme järjestettyä leiriläisille kor-

vaavan majoituksen monien mutkien jälkeen. Leirin onnistumisen kannalta majoi-
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tuksen vaihtaminen olikin loppujen lopuksi toimivampi ratkaisu, koska nuoret pää-

sivät majoittautumaan uudempaan asuntolaan ja lähemmäksi päärakennusta. 

Koska leirin aloitus tuntui meistä todella stressaavalta ja vaikealta, loppu leiri tuntui 

sujuvan täydellisesti. Pysyimme joka päivä hyvin aikataulussa, vaikka etukäteis-

valmisteluna emme olleet tarkemmin kellottaneet esimerkiksi siirtymäaikoja. Viikko 

onnistui myös leiriläisten tunnollisuuden takia, sillä he olivat aina paikalla pyydet-

tyyn aikaan. Ihmettelimme nuorten täsmällisyyttä, sillä oletimme joidenkin kulttuu-

rien aikakäsitysten olevan hieman toisenlaisia. Ainoastaan ruokailuajat tuntuivat 

nuorista alkuun oudoilta, mutta loppuviikosta nuoret jopa pitivät säännöllistä ruo-

kailurytmiä oman maansa tapoja toimivampana.  

Meidän on myönnettävä, että ennen leirin alkua olimme muodostaneet ennakko-

luuloja leiriläisiä kohtaan muun muassa edellisten opinnäytetöiden perusteella. 

Erehdyimme vertailemaan tulevia leiriläisiämme suomalaisten teinien käyttäytymi-

seen. Toisella meistä oli myös huonoja kokemuksia nuorista rippileiriläisistä, joka 

sai hänet pelkäämään pahinta. Leiriläiset paljastuivat nuoresta iästään huolimatta 

todella aikuismaisiksi ja ihaniksi persooniksi. Heti alusta alkaen leiriläiset muodos-

tivat yhtenäisen ryhmän, jossa oli käsittämättömän hyvä yhteishenki. Pystyimme 

luottamaan nuoriin, joten meidän ei tarvinnut pitää tiukkaa kuria. Nuoret tuntuivat 

pitävän meistä, ja he mielellään osallistuivat meidän järjestämään ohjelmaan. He 

saivat kiitosta upeasta asenteestaan myös muilta henkilöiltä, jotka he tapasivat 

leiriviikon aikana. 

Emme huomanneet leirin aikana mitään merkittäviä kulttuurieroja. Uskommekin, 

että leirillemme oli valikoitunut jo valmiiksi kansainvälisiä persoonia. Mielestämme 

kaikki leiriläiset olivat avoimin mielin tutustumassa suomalaisiin tapoihin ja jättivät 

oman kulttuurinsa tavat taka-alalle.  

Olimme tyytyväisiä suunnittelemaamme ohjelmaan ja aikatauluihin, vaikka pää-

simme aloittamaan leirin valmistelut poikkeuksellisen myöhään. Onnistuimme 

suunnittelemaan aikataulut niin, että tekemistä ja vapaa-aikaa oli sopivassa suh-

teessa. Koska käytössämme oli koulun autot, pystyimme sujuvasti liikkumaan 

omien suunnitelmiemme mukaisesti. Ohjelman sisältö oli sekä meidän että leiri-
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läisten mielestä mielenkiintoista ja vierailukohteidemme oppaat olivat ammattitai-

toisia. Myös Rotarit olivat tyytyväisiä tekemäämme ohjelmaan ja toteutukseen.  

Yhteistyö välillämme sujui kaikin puolin hyvin. Suurimman osan työstä teimme yh-

dessä ja vastuu jaettiin tasapuolisesti. Molemmat hoitivat tehtävänsä moitteetta ja 

leiriviikolla olimme yhtä lailla vastuussa jokaisen päivän ohjelman onnistumisesta 

ja leiriläisten ohjaamisesta. Vaikka olimme tunteneet toisemme jo ennen ammatti-

korkeakoulun aloittamista, emme silti olleet tehneet näin tiivistä yhteistyötä kes-

kenämme. Tiesimme, että työskenneltäessä erilaisissa projekteissa yhdessä mui-

den kanssa kannattaa sopia heti alkuun yhteiset pelisäännöt.  Aluksi sovimmekin, 

että olemme rehellisiä toisillemme ja asioista pitää pystyä puhumaan suoraan, jot-

ta välttyisimme turhilta erimielisyyksiltä. Opinnäytetyöprosessin aikana toinen 

meistä synnytti pienen tyttövauvan ja toinen meni naimisiin. Edes raskaushormonit 

ja häästressi eivät saaneet meitä hermostumaan  toisillemme.  Meidän ei ihmeek-

semme kertaakaan tarvinnut moittia toisiamme, koska tulimme toimeen niin hyvin 

koko projektin ajan. Leiriviikon ensimmäisen päivän aikana koetut vastoin-

käymisetkään eivät saaneet meitä kääntymään toisiamme vastaan, vaan yhdessä 

saimme ongelmat ratkaistua.  

Vaikka järjestimme Rotareiden leirin, emme olleet yhteydessä kuin ainoastaan 

Antti Salmiseen. Salminen oli itsekin pettynyt, kuinka huonosti muut Rotarit ottivat 

osaa leirin järjestämiseen. Leiriläisille oli ollut todella vaikeaa saada riittävästi va-

paaehtoisia isäntäperheitä ja siksi niistä osa määrättiinkin Salmisen toimesta. Meil-

lä oli molemmilla paljon myös esimerkiksi kesätöitä, joten yhteisten tapaamisten 

järjestäminen oli haastavaa.  Välillä tiedonkulku Rotareiden kanssa olikin hidasta 

ja jouduimme odottelemaan vastauksia kysymyksiimme. Saimme kuitenkin kaikki 

tarvittavat tiedot leiriä varten aina tarpeeksi ajoissa, jotta pysyimme suunnitelmis-

samme aikataulussa. 
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5.4 Tavoitteiden onnistuminen 

Leiri oli meille vetäjillekin erittäin mieleinen, koska kaikki sujui todella hyvin. 

Osasimme nauttia itsekin leirin kohteista ja hyvästä ryhmähengestä. Saimme siis 

paljon hyviä muistoja leiristämme. Opimme myös ottamaan vastuuta ja toimimaan 

ryhmän johtajina. Leiriviikon aikana koetut ongelmat opettivat meille, kuinka toimia 

kriisitilanteissa rauhallisesti ja joustavasti.  

Leirin yhtenä tavoitteena oli kielitaidon parantaminen. Olimme ennen leiriä hieman 

huolissamme kielitaidoistamme ja siitä, miten kommunikointi leiriläisten ja meidän 

välillä onnistuu. Uskalsimme kuitenkin olla rohkeasti esillä omana itsenämme. Ja-

nita puhui jopa leiriviikon aikana yöllä unissaan englantia. Kommunikointia helpotti 

myös se, että suurin osa nuorista puhui erittäin hyvää ja selkeää englanninkieltä. 

Leirin ansiosta kynnys puhua englantia madaltui kohdallamme huomattavasti.  

Leiriläiset ovat edelleen yhteydessä toisiinsa pääosin sosiaalisen median avulla. 

Erityisesti Facebook- sivusto on ollut hyödyksi leiriläisten yhteydenpidossa. Osalla 

nuorista oli jo leirin aikana puhetta siitä, että joskus he matkustaisivat vierailulle 

toistensa luokse. Rotareiden tavoitteena on nimenomaan luoda kansainvälisiä 

suhteita leiriläisten välille, joten meidän leirillämme tavoite toteutui hyvin. 
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LIITE 1 Markkinointikirje 

 

Rotary Youth Exchange 

FINLAND 

District 1380 

http://www.ryefinland.com 

 

SUMMER CAMP IN ÄHTÄRI , FINLAND 2011 

 

NAME:  Nature Summer Camp 

WHERE:  Ähtäri area (300 km north from Helsinki, in Midddle-Finland) 

WHEN:  Jul 31
st
 – Aug 13

th
, 2011. 

  Family Period Jul 31
st
 - Aug 7

th
  

  Camp Period Aug 7
th
 - Aug 13

th
  

ARRIVAL:  Vaasa Airport, Jul 31
st
 via Helsinki.  

DEPARTURE: Vaasa Airport, Aug 13
th
 via Helsinki. 

  Finnair (http://www.finnair.fi) and Blue1 (http://www.blue1.fi) have 

  flights between Helsinki and Vaasa. 

PARTICIPANTS: 16 participants from EEMA countries, interested in nature and wild 

  animals. 

AGE:  16 - 20 years 

PROGRAMME: The camp consists of two parts. The participants will spend one  week 

  together with the host families to get an idea of the Finnish way of 

  life.  

  During the camp week we all stay together in Ähtäri area. The camp 

  site is Tuomarniemi Forest School.  

  We will learn to know some nature parks, a zoological park and na

  ture as a whole. We will also make a tour to city of Seinäjoki. The 

  camp phase is supervised by two local guides.  

EQUIPMENT: Your personal medication and suitable clothing: the day time temper

  ature is typically between 15 – 25 C. Water temperature is around  

  20 C. Take your swimming suit with you. 

http://www.finnair.fi/
http://www.blue1.fi/
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COSTS:  Participants pay their own costs to and from Vaasa and shall have 

  their own pocket money. 

INSURANCE: Participants must have valid insurance policy in case of sickness or 

  injury. 

APPLICATIONS: The applicant must use the official Rotary Youth Exchange – Short-

  Term Exchange Program (STEP) Application form when applying to 

  the camp. The deadline for the applications is 15th, April, 2011.  

MORE INFORMATION:   

 Antti Salminen phone: +358 400 476600 

  e-mail: antti.salminen@qnet.fi  

SEND ALL APPLICATIONS TO:    

Torsti Poutanen  phone: +358 44 290 7489 

  email:torsti.poutanen@kolumbus.fi 

  Mokoistenkatu 10 as 6 

  24100 Salo 

  Finland

mailto:antti.salminen@qnet.fi
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LIITE 2 Kutsukirje 

 

Rotary Youth Exchange 

FINLAND 

District 1380 

http://www.ryefinland.com 

 

 

NATURE SUMMER CAMP IN ÄHTÄRI, FINLAND 

2011 

                                                  PROGRAM 

 

SUNDAY 31.07.                

Arrival to Vaasa Airport. 

Host families will bring the campers from the Airport 

 

MONDAY 01- 

SATURDAY 06.08. 

Period at Host Families 

 

SUNDAY 07.08. 

17.00   Families bring the campers to Tuomarniemi Ähtäri. 

17.00 -19.00  Lodging to rooms 

19.00-21.00 Presentation of campers and camp leaders, evening meal, 

 

MONDAY  08.08. 

08.00 -09.00 Breakfast 

09.00-11.00   Presentation of Tuomarniemi school area, forest museum 

11.00-12.00   Lunch 
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12.00-15.00   Visiting in Ähtäri Zoologisk Park, where the most animals are typical 

Finish  nature animals. (www.ahtarinelainpuisto.fi) 

15.00-16.00   Dinner 

16.00-17.00   Rest break 

17.00-20.00   Visiting in the Organic farm. Producing of handmade soap. 

21.00-             Sauna, swimming, games, evening meal 

 

TUESDAY 09.08. 

07.30-08.30 Breakfast 

08.30- Departure to Seitseminen Natural Park by bus 

10.30             Arriving to Seitseminen, Video presentation of the Nature Park 

11.30-13.00   Lunch 

13.00-16.00   Hiking around the rail ( 7 km), break in the traditional farm of  Kovero 

16.00-18.30    Trip back to Tuomarniemi 

19.30 -           Evening meal 

 

WEDNESDAY 10.08. 

08.00-9.00     Breakfast 

09.30-11.00  Lesson about forest mythology 

11.00-12.00    Lunch 

12.00              Departure to Raatikka.  Games and sunshine 

14.30  Departure from Raatikka to Valkeajärvi 

15.00               Dinner in Valkeajärvi 

16.00 Visiting in the Wilderness Church 

18.00  “Midsommer evening” on the  bridge, typical finish food, 

   music, dance and “magic wands” 

22.00 Departure to Tuomarniemi 

 

THURSDAY 11.08. 

07.30-08.15 Breakfast 

08.30. Depature to Shop Center Keskinen 

09.00-11.00 Shopping in “Village shop”  (most largest in Finland) 

11.00- Departure to the riding farm in Alavus 

11.30 Lunch 

http://www.ahtarinelainpuisto.fi/
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12.00-16.00 Riding at the farm (teaching for starters) 

16.00 Back to Tuomarniemi 

17.00 Dinner 

19.00-            Evening campfire , sauna and swimming 

 

FRIDAY 12.08. 

09.00-09.45 Breakfast 

10.00-16.00 Kayak trip on the lake. Lunch in the shore 

17.00- Dinner in Tuomarniemi 

18.00-22.00 Evening party at “Valkeinen Loma”. The ending of the Camp 

 

SATURDAY 13.08. 

08.00-09.00 Breakfast 

10.00- Departure from Tuomarniemi to Vaasa Airport by bus. 

14.25  Flight from Vaasa 

 

P.S       If Your flightimes are different, we will arrange special transportation to Vaasa. 

If Your t flight is very early on Saturday morning from Vaasa, the last overnight will 

arrange near by Vaasa . 

 

EQUIPMENT: Your personal medication and suitable clothing: the day time temperature 

is typically between 15 – 25 C. Water temperature is around 20 C. 

Take your swimming suit with you. 

COSTS: Participants pay their own costs to and from Helsinki and shall have their own 

pocket money. 

INSURANCE: Participants must have valid insurance policy in case of sickness or injury. 

MORE INFORMATION: 

Antti Salminen  e-mail: antti.salminen@qnet.fi , phone  +358 400 47660

mailto:antti.salminen@qnet.fi
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LIITE 3 Osallistujaluettelo 

Rotary Youth Exchange 

FINLAND 

District 1380 

http://www.ryefinland.com 

 

 

NATURE SUMMER CAMP IN ÄHTÄRI, FINLAND 

2011 

 

Name  e-mail          Club           Hostfamily 

 

Bosch Borràs  Èlia eliabosch@hotmail.com                    Seinäjoki      Lähdes Soile 

Igualada, Barcelona      

Spain 

18 years 

 

Brenna Martino martino-brenna93@hotmail.com  Jalasjärvi  Putz Michael 

Senago  ,  Italy 

17 years 

 

Bütler Claudia claudiabu5647@yahoo.de            Lakeus      Pollari Raimo 

Oberrüti,    Szitzerland 

18 yaers 

 

Erbilgin Mina sevgi_erbilgin@hotmail.com        Alavus      Virtanen Isto 

Samsun,   Turkey 

16 years 

 

mailto:eliabosch@hotmail.com
mailto:martino-brenna93@hotmail.com
mailto:claudiabu5647@yahoo.de
mailto:sevgi_erbilgin@hotmail.com
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Kirman Arda  arda_dark@hotmail.com             Alavus      Ahola Mari 

Karsiyaka-Izmir,    

Turkey 

16 years 

 

Klobucar Karla karla.klob@hotmail.com            Ähtäri       Poukka Pasi 

Zagreb,    

Croatia 

17 years 

 

Krassnigg Elisabeth elisabeth-krassnigg@gmx.at         Ilmajoki    Juvonen Juha 

Vienna,    Austria 

20 years 

 

Krippendorff  Mette  x mettes.k@wed.de            Törnävä    Granvik Matias 

Osterode/Harz,    Germany 

16 years 

 

Kvingedal Marius marius@kvingedal.com            Lapua        Hantula Pauli 

Straumgjerde,   Norway 

17 years 

 

Landes Jean-Baptiste  x jllandes@wanadoo.fr            Ähtäri        Ahopelto Timo 

Chalons en Champagne,  France 

17 years 

 

Monzeglio Antonio  xx coimpiantisrl@libero.com         Kiviristi     Takamäki Marko 

Gussago,  Italy 

16 years 

 

 

Perlinska Savana lperlinska@hotmail.com         Närpes      Sand Stefan 

Zielonki Parcela,   Poland 

15 years 

mailto:arda_dark@hotmail.com
mailto:karla.klob@hotmail.com
mailto:elisabeth-krassnigg@gmx.at
mailto:mettes.k@wed.de
mailto:marius@kvingedal.com
mailto:jllandes@wanadoo.fr
mailto:coimpiantisrl@libero.com
mailto:lperlinska@hotmail.com
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Sen Yigit  baysen37@hotmail.com         Alajärvi       Haaparanta Esko 

Istanbul,    Turkey 

16 years 

 

Sičáková Patricia p.sicakova@gmail.com         Alavus        Toivonen Antti 

Martin,   Slovakia 

18 years 

 

Titu Ioana  ioana_titu@yahoo.com         Alavus       Haapalainen Minna 

Pitesti,   Romania 

16 years 

 

Třeštiková Tereza treste@seznam.cz         Kurikka      Kustnetzov Kaj 

Kromĕřiž,  Czech  Republic 

16  years 

 

Van Eenoo Lucas lucas.van.eenoo@hotmail.com  Alavus        Kaitola Harri 

Leper,    Belgium 

16 years 

 

Zoccatelli Matteo  x spagheto92@hotmail.it          Kauhava    Laitila Pertti 

Villaranza di Verona,  Italy 

19 years

mailto:baysen37@hotmail.com
mailto:p.sicakova@gmail.com
mailto:ioana_titu@yahoo.com
mailto:treste@seznam.cz
mailto:lucas.van.eenoo@hotmail.com
mailto:spagheto92@hotmail.it
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LIITE 4 Leiriohjelma 

Rotary-leiri 2011 
Leiriohjelma 

 

Su 7.8 17.00    Saapuminen 

 17.00- 19.00    Majoittuminen 

 19.00- 20.00   Esittelyt ja iltapala, tutustumista leiriläisten 

     kesken 

 

Ma 8.8 8.00- 9.00     Aamupala 

 9.00- 11.00   Koulun alueen esittely (Metsämuseo ym.) 

 11.00- 12.00   Lounas 

 12.00- 15.00    Eläinpuistokierros 

 15.00- 16.00    Päivällinen 

 16.00- 17.00   Tauko  

 17.00- 20.00    Luomutila Gaija (Saunavihdat)  

 21.00     Saunomista, leikkejä, uintia, iltapala.. 

 

Ti 9.8 7.30- 8.15   Aamupala 

 8.30   Lähtö Seitsemisen kansallispuistoon 

 10.30   Saapuminen Seitsemiseen 

 11.00   Videoesittely Seitsemisessä 

 11.30   Lounas keittokatoksessa 

 12.30   Lähtö kansallispuistokierrokselle (ikimetsäkierros 

   7km, kahvit, Koveron perinnetila) 

  16.00- 17.00   Ruokailu Seitsemisessä 

 17.00  Lähtö Tuomarniemelle   

 18.30  Paluu Tuomarniemelle  

 20.00  Iltapala 

 

Ke 10.8 7-8   Aamupala 

 8.30- 10   Luento metsämytologiasta (Helena Sarvikas) 

 10.30-11.15   Lounas 

 11.30   Lähtö Saarijärvelle Kivikaudenkylään 

 12.30   Saapuminen Kivikaudenkylään - lähtö  

   kierrokselle 

 15.00  Lähtö koululle 

 16.00  Päivällinen koululla 

 17.00   Lähtö erämaakirkolle 

 19.00   Illanviettoa ”Juhannustanssien” tapaan virransil

   lalla (makkara-lättykestit, musiikkia,  

   juhannustaiat, lintubongaus) 

 22.00   Lähtö Tuomarniemelle 
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To 11.8 7.30-8.15  Aamupala 

 8.30  Lähtö Keskisen Kyläkauppaan 

 9- 11  Aikaa shoppailulle 

 11.00  Lähtö Alavuden ratsastustallille 

 11.30  Ruokailu Ratsastustallilla 

 n. 12.00  Ryhmän jako kahtia Ratsastus/ opastettu kierros 

 16.00  Lähtö Ähtäriin 

 17.00  Päivällinen Tuomarniemellä  

 18.00 ->   Sauna, uintia ym. 

 

Pe 12.8 09.00-9.45  Aamupala 

 10.00-12.00  Valokuvasuunnistus koulun alueella 

 12.00- 13.00  Lounas 

 13–16.00  Kajakit (Tapio Koskela) / Minigolf 

 16.00–17.00  Päivällinen 

 18.00–22.00  Illanvietto Valkeisen lomalla ”läksiäiset” 

 

La 13.8   Leirin päätös 

   Lähtö Vaasan lentokentälle 
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LIITE 5 Budjettilaskelma 

NUORISOVAIHTOLEIRIN BUDJETTILASKELMA 

Leirin rahoituksesta vastasi Suomen Rotary-nuorisovaihtojärjestö. Järjestön mää-

räämän avustuksen suuruus leirillämme oli 8000 €. Muita sponsoreita emme leiril-

lemme valitettavasti saaneet. Metsämiesten säätiöltä emme ehtineet hakemaan 

avustusta leiriä varten, sillä saimme opinnäytetyömme aiheen jo hakuajan umpeu-

duttua. Ähtärin kaupunki tuki leiriämme tarjoamalla kierroksen Eläinpuistossa. 

Budjettimme koostui pääasiassa majoitus- ja ruokailukustannuksista, koulun auto-

jen kilometrikorvauksista, muista kuljetuskustannuksista ja ohjelman järjestämisku-

luista. 

Majoituskustannukset Tuomarniemellä 2240 € 

Ruokailukustannukset Tuomarniemellä 1570 € 

Koulun autojen kilometrikorvaukset (1923 km x 0,46€) 442,29 € 

Kuljetukset lentokentälle 840 € 

Yöpyminen Ruutinkartanossa 179 € 

Ähtärin Eläinpuisto 0 € 

Luomutila Gaija (opastus ja kahvit) 200 € 

Ruokailu Seitsemisen luontokeskuksessa 287,71 € 

Kivikauden kylä (pääsymaksut ja opastuskulut) 170 € 

Erämaakirkko (opastuskulut) 65 € 

Alavuden ratsastuskoulu (opetus ja ruokailu) 560 € 

Tmi Vesivaeltajat (5 x kajakki) 130 € 

Valkeisen loma (illanvietto ja ruokailu) 503 € 

S-market (ruokaostokset leiriä varten) 34,62 € 

Tiimari Oy (tarvikkeita leiriä varten) 7,96 € 

Ähtärin Apteekki (ensiaputarvikkeet) 27,68 € 

Veljekset Keskinen Oy (tarvikkeita leiriä varten) 92,07 € 

Lehtopeat (tarvikkeita leiriä varten) 13 € 

Ähtärin Eläinpuisto matkamuistomyymälä (kiikarit) 21 € 

  

Yhteensä                                      7383,33 € 
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LIITE 6 Kuvat 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Opettaja Pirkko Kivinen esittelemässä Tuomarniemen ympäristöä. 

 

     

                                                                                                                       
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   

 

 

Leiriläiset ruokkimassa karhuja Ähtärin eläinpuistossa.                                            
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Luomutila Gaijassa teimme saunavihtoja. 

 

 

Nuoret keräsivät luomupuutarhasta omat yrttipussit. 
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Seitsemisen kansallispuistossa opettaja Jorma Toopakka valmisti meille  
perinteiset nokipannukahvit. 
 
 
 
 

 

Koveron tilalla nuoret saivat ihastella lampaita ja suomalaista perinnemiljöötä. 
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.  

Seitsemisen kansallispuiston luontopolulla. 

 

 

Kivikauden kylässä leiriläiset saivat kokeilla heittojousta. 
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Rohkeimmat uskaltautuivat kokeilemaan myös kivikautisia ruuhia. 

 

 

Leiriläiset itse tehdyn "kalliomaalauksen" edustalla. 
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Leiriläiset totesivat suuren kiven todella heiluvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihlajaveden erämaakirkon seinän varjoja ihmettelemässä. 
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Letkajenkkaa Virrankosken sillalla! 

 

 

"Juhannuksen" viettoon kuului myös lättyjen ja makkaran paistoa. 
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Alavuden ratsastuskoulun Tarja Huttunen kertomassa nuorille hieman itsestään ja 

koulun toiminnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmiina aloittamaan ratsastustunti. 
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VesiVaeltajien Tapio Koskela opastamassa nuoria kajakkien käyttöön. 

 

 

Ähtärin Eläinpuiston leirintäalueella nuoret nauttivat lämpimästä säästä uiden, 

saunoen ja meloen. 
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Viimeisenä iltana Valkeisen Loman paljusta nauttimassa. 

 

Leirin aikana pojat innostuivat saunomisesta toden teolla. 
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Nuoret saivat kerätä toisiltansa tervehdykset tyynyliinoihin muistoksi leiristä. 

 

 

Kiitos upeasta leiristä!
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LIITE 7 Palautelomake 

Nature Summer Camp- Feedback 

Dear Camper! Please answer to the questions below. Your opinion is important for us.  

Date:  ______________________________              Girl                    Boy  

What is your opinion about today’s programme?  

Positive: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Negative: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

How did the arrangements work? Camp leaders, transportation, food, timetable, 

accommodation? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Any other comments, suggestions or improvement? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Thank you for your opinion!!
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LIITE 8 Leiriläisten kommentteja palautelomakkeista 

Maanantai 8.8.2011 

”Eläinpuistokierros oli mielenkiintoinen ja ruoka oli hyvää. Vierailu Gaijaan oli hieman tyl-

sä.” 

”Pidin paljon Eläinpuistosta. On hyvä etten tunne oloani koskaan nälkäiseksi.” 

”Ruoka oli hyvää, vierailut mielenkiintoisia. Olin hieman väsynyt aikaisen aamun takia.” 

”Järjestely toimivat hyvin, paitsi ruoka-ajat ovat kummalliset koska en ole tottunut syö-

mään niin usein, enkä syö normaalisti lounasaikaan. Nukkumaanmenoaika on liian aikai-

sin.” 

”Ruoka oli hyvää, meillä oli vapaa-aikaa, eläinten ruokkimisen seuraaminen oli mielenkiin-

toista. Aamupala oli liian aikaisin ja koulun alueen esittely oli tylsä.” 

”Koulun esittely oli hieman tylsä, mutta kierros koulun alueella oli hieman mielenkiintoi-

sempi. Nautin ajasta Eläinpuistokierroksella sekä Gaijan tallin hevosista.” 

”Majoitus on todella hyvä ja ohjaajat ovat mukavia.” 

”En pidä ruoasta, mutta majoitus on todella hyvä ja paikka on todella kaunis.” 

”Pidin eläinpuistokierroksesta ja yrttien keräämisestä Gaijassa.” 

”Leiriohjaajat tekevät paljon töitä ja tekevät sen hyvin. Kuljetus ja aikataulut toimivat hyvin, 

mutta iltapala ei ollut kovin hyvä.” 

”Tarvitsemme enemmän normaalia leipää.” 

”Vierailu Eläinpuistoon oli mielenkiintoinen, koska Sanni tiesi eläimistä ja ruokki niitä. Tun-

tuu että syömme koko ajan.” 

 

Tiistai 9.8.2011 

”Oli mukava nähdä luontoa, mutta sade haittasi retkeä.” 

”Hieman liian pitkä ajomatka, olin todella väsynyt. Päivällinen Seitsemisessä ei ollut kovin 

hyvä. Illalla oli mukava päästä tietokoneluokkaan.” 

”Patikointi oli kivaa vaikka olin hieman väsynyt.” 

”Aikataulua Seitsemisessä olisi voitu muuttaa sateen takia.” 

”Seitseminen oli todella kaunis paikka ja esittely oli mielenkiintoinen.” 

”Kävelyreitti olisi voinut olla pidempi koska luonto oli niin kaunista.” 

”Kahvitauko laavulla oli kiva.” 

 

Keskiviikko 10.8.2011 

”Oli mielenkiintoista kuulla suomalaisesta mytologiasta ja vierailla kivikaudenkylässä.” 

”Ilta oli todella kiva, koska saimme saunoa. Pidin myös kivikaudenkylästä.” 

”Erämaakirkon opas oli hieman liian hidas puhuja.” 
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”Oppitunti mytologiasta oli hieman tylsä, mutta ilta oli mahtava. Sanni teki hyviä pannu-

kakkuja.” 

”Kivikaudenkylä oli mielenkiintoinen ja Juhannusillan vietto opetti tuntemaan paremmin 

suomalaista kulttuuria.”  

”Rakastan leiriohjaajia.” 

 

Torstai 11.8.2011 

”Päivä oli kokonaisuudessaan mahtava. Tykkäsin ratsastaa hevosilla ja opettajat olivat 

hyviä. Pidin vierailusta Tuurin Kyläkaupassa ja nautin vapaaillasta. Olen positiivisesti yllät-

tynyt että olen saanut kaikki ateriani gluteenittomina.” 

”Paras päivä koko viikolla.” 

”Olen sitä mieltä, että kaikki nauttivat tästä päivästä. Ratsastus ja illan saunominen ja ui-

minen olivat kivoja.” 

”Vietimme liikaa aikaa Tuurin Kyläkaupalla.” 

”Odotin, että kyläkaupalla olisi ollut paremmat ostosmahdollisuudet, mutta nautin ratsas-

tamisesta.” 

”Ratsastustunti oli liian lyhyt, mutta siellä oli kivaa ja ruoka oli hyvää.” 

 

Perjantai 12.8.2011 

”Valokuvasuunnistus ja melominen olivat kivoja. Koko viikko on ollut todella onnistunut, 

teidän pitäisi tehdä tämä uudestaan.” 

”Nautin melomisesta, uimisesta ja minigolfista. Ruoka on ollut hyvää joka päivä.” 

”Olisi ollut hyvä jos jokainen olisi saanut otettua muutaman ryhmäkuvan itselleen. Valoku-

vasuunnistuksen lähetysväli olisi voinut olla pidempi.” 

”Olimme liian vähän aikaa leirintäalueella ja ilta Valkeisen lomalla jäi lyhyeksi.” 

”Olisin voinut viettää enemmänkin aikaa leirillä ja vähemmän isäntäperheessä.” 

”Meillä on ollut tarpeeksi vapaa-aikaa ja hyvä ohjelma. Tänään suunnistus, melominen ja 

ilta olivat mukavia. Tulen kaipaamaan kaikkia, voimmeko jäädä tänne?”  

”Koko viikko on ollut aivan mahtava. Vetäjät hoitivat työnsä hyvin.” 

”Kiitos kaikesta, oli mukava tutustua Janitaan ja Sanniin.” 

”Sain paljon kavereita täältä, olitte kilttejä meille ja teitte paljon töitä meidän eteemme.” 

”Muistan tämän viikon koko loppuelämäni.” 

”Sää olisi voinut olla parempi.”
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LIITE 9 Vierailukohde-esitteet 

Ähtäri Zoo 

Ähtäri Zoo is a 60-hectare zoo in Ähtäri, Finland that was opened in 1973. It 

is the second largest zoo in Finland, and is a member of the European Associa-

tion of Zoos and Aquaria (EAZA).  

Köpi the moose was the first animal at the zoo. After several years, wolves 

and lynxes were added. However the zoo's most famous residents are proba-

bly the bears, Santeri and his mate Santra, who have lived at the zoo almost 

since its founding. In 2003 the Korkeasaari Zoo in Helsinki gifted snow leop-

ards to Ähtäri Zoo for their 30th year anniversary. By 2006 there were 65 

animals, mostly from the coniferous zone.  

Since its establishment, one goal of the Ähtäri Zoo has been to create natural 

living conditions for the animals. The 60-hectare area, in which the terrain 

and vegetation vary widely, has provided excellent oppor-

tunities to implement EAZAs basic ideas about how to 

treat animals in captivity. In addition, the zoo tries to in-

crease knowledge of species and nature, and to share edu-

cational information with the public.  

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%84ht%C3%A4ri_Zoo 

 

 

  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zoo
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%84ht%C3%A4ri
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Association_of_Zoos_and_Aquaria
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Association_of_Zoos_and_Aquaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Moose
http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_wolf
http://en.wikipedia.org/wiki/Lynx
http://en.wikipedia.org/wiki/Bear
http://en.wikipedia.org/wiki/Korkeasaari_Zoo
http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki
http://en.wikipedia.org/wiki/Snow_Leopard
http://en.wikipedia.org/wiki/Snow_Leopard
http://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_coniferous_forest
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Association_of_Zoos_and_Aquaria
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Organic farm Gaija  

Organic farm Gaija is a community nearby Ähtäri in the middle of Finland. The 

10 ha grounds consist of fields, forest areas, farm buildings, animal enclo-

sures and the lakeside hostel which is also our home. 

Organic farming and environmental sustainability are close to our hearts. We 

strive to awaken the awareness of visitors to the harmonic relationship be-

tween man and nature. The Gaija gardens are naturally free from any chemi-

cals, and the produce is both sold in our natureshop and used all year round in 

our kitchen. 

We have a field with beans and vegetables, a herb garden, greenhouses, and 

more than 100 berrybushes right next to the hostel, which every year bears 

more fruit. 

From late spring to harvest you are most welcome to become part of the 

community for some days or weeks, experiencing the benefits of working in 

the nature and living of homegrown vegetarian food. A unique chance to learn 

while having fun and making cultural exchanges with travellers from around 

globe! 

Trainees and volunteers may assist in farming, gardening or both, working with 

animals in the old traditional ways can be a great pleasure and unique experi-

ence, as well as seeing how fast plants can grow in the short but powerful 

Finnish summer. 

  

The old tradition of managing the landscape is a rare national cultural herit-

age. During the summer letting horses graze pastures gives endangered plants 

and insects a chance to live. We all try to maintain and enhance our knowledge 

of natural methods of farming and living in Finland. 

http://www.gaija.org/luomutila 
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Everyman's right 

The traditional Finnish legal concept of everyman's right allows free right of 

access to the land and waterways, and the right to collect 

natural products such as wild berries and mushrooms, no 

matter who owns the land. These rights also generally ap-

ply to foreign citizens, with certain exceptions related to 

local boating, fishing and hunting rights. 

Everyman's right means that access to the land is free of 

charge, and does not require the landowner's permission. People taking ad-

vantage of these rights are nevertheless obliged not to cause any damage or 

disturbance. Everyman's right consists of a set of generally accepted tradi-

tions that have also been enshrined in various laws and regulations.  

Within the EU, such rights are most widely applied in the Nordic Countries, 

where the right to roam and pick berries and mushrooms is an important part 

of local cultures. In other countries such rights vary considerably, and are 

typically much more limited - partly because these countries are more densely 

populated and have fewer forests, but also because of their different land-

ownership traditions. 
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Everyone may: 

 walk, ski or cycle freely in the countryside, except in gardens, in the 

immediate vicinity of people’s homes, and in fields and plantations which 

could easily be damaged 

 stay or set up camp temporarily in the countryside, a reasonable dis-

tance from homes 

 pick wild berries, mushrooms and flowers, as long as they are not pro-

tected species 

 fish with a rod and line 

 row, sail or use a motorboat on waterways, with certain restrictions;  

swim or wash in inland waters and the sea 

 walk, ski and fish on frozen lakes, rivers and the sea 

You may not: 

 disturb other people or damage property 

 disturb breeding birds, or their nests or young 

 disturb reindeer or game animals 

 cut down or damage living trees, or collect wood, 

moss or lichen on other people’s property 

 light open fires on other people’s property, except 

in an emergency 

 disturb the privacy of people’s homes, by camping 

too near them, or making too much noise, for example 

 leave litter 

 drive motor vehicles off road without the landowner’s permission 

 

http://www.environment.fi/default.asp?contentid=292646&lan=EN%20 
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Seitseminen National Park 

 Western Finland, Pirkanmaa Region 

 Area: 45,5 sq.km.  

 Established in 1982 

 The area is managed by Metsähallitus. 

Seitseminen National Park is situated at the Suomenselkä, a rugged water-

shed region. Forests, mires and eskers alternate in the landscape. In the set 

of living organisms in the park, many of the northern species are represented. 

The National Park was established to conserve the intricate mosaic of forest 

and mire ecosystems. 

Natural Features of Seitseminen National Park 

Eskers 

The most visible signs of the Ice Age in Seitseminen National Park are the 

eskers which run from north to south. Seitsemisharju Esker on the western 

edge of the park rises about 20 metres from its surroundings. Its highest 

places are Rappumännynmäki (220 metres above the sea level) and Kulomäki, 

which have been islands during the sea and lake phases after the Ice Age. To 

the east of Seitsemisharju Esker, there is lower Salmiharju Esker, and on top 

of it is the road to Pitkäjärvi Loggers’ Cabin. 

 

Meadows and Pastures 

In the southern part of the park, the fields, meadows, paddocks and forest 

pastures of Kovero Crown Tenant Farm and their surroundings form an im-

portant entity. The grounds of the farm are full of plants which in the old 

times were used for spices and decoration. 

 

Mires 

Mires make more than half of the National Park area. There are pine bogs, 

spruce bogs and quite large treeless bogs. Most of the mires in Seitseminen 

were drained in the 1960s and 70s. Since 1987 they have been under restora-

tion back into their natural state. In the spring and summer the mires are full 

of life. 
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Old-growth forests 

The heart of the National Park is the old-growth forest of Multiharju , 

which has been protected already in 1910. The oldest shield bark pines are 

almost 400 years old, and there are still marks of the past forest fires on 

their stems. Here and there in the shadows of the ancient spruce forest 

there are handsome old Aspens (Populus tremula), but most of the decidu-

ous trees have fallen to the ground and become overgrown with moss a long 

time ago. 

Sights of Seitseminen National Park 

Kovero Crown Tenant Farm 

At Kovero Crown Tenant Farm, visitors can find out what it was like to live 

in the backwoods of Seitseminen in the beginning of the last century. The 

farm has been restored and furnished so that it looks the same as in the 

1930s. The old buildings, some of which are original, include the main build-

ing, the bakery, and the shelters for the cattle and the crops. On the 

grounds grow many plants which in the old times were used as spices, med-

ication or decoration. Native breed of cattle and sheep graze on the mead-

ows nearby, and chickens peck at the grounds of the house. 

 

http://www.outdoors.fi/destinations/nationalparks/seitseminen/Pages/Default.aspx 
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The Stone Age village 

The Stone Age Village of Saarijärvi on the shore of scenic Lake Summasjärvi 

is an archaeologically based reconstruction of a Late Stone Age settlement. 

In addition to the Stone Age village the locations the Upper Village, the Trap 

Path, the Archaeology Path and a large exhibition on the Finnish Stone Age. 

The village presents in concrete terms how people lived in Finland in the pre-

historic past and how they subsisted in the natural environment. Along with 

presenting researched information, reconstructions and authentic Stone Age 

antiquities, the village also lets visitors try their hand at paddling a dugout 

canoe or making artefacts of Stone Age type. 

The Stone Age Village of Saarijärvi was opened 

to the public in 1980. In that time there were no 

such villages with hunting and gathering cultures 

as their subject in the Nordic countries. Since 

its founding, the main objective of the Village 

has been to popularize and disseminate the re-

sults of prehistoric research.  

Because there is not much to see at real Stone Age sites, a reconstructed 

Stone Age Village was to be created. This idea was quite new at the time in 

Finland, because there were no such reconstructions in the whole country. 

 

http://www.avoinmuseo.fi/kivikaudenkyla/index_english.shtml 
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The Wilderness church 

The people of the Pihjavesi started to want a church in 1750 so they decided 

to applied for permission for the construction of the church. They only got a 

permission to build a little structure for the preacher, and so they decided to 

make up a church without permission. 

Fourteen builders arrived on May 1780 and they only have bread, salted fish 

and meat, and beer. The whole summer was built, workmen were present all 

the time until the church was ready. One workman died after falling from the 

roof of the church. He is buried in that place where he fell. The story tells 

that the priest said that the mound should never count - it is partly still re-

maining. 

Strangest detail in the church is a set of shadows 

on the vessel side walls. Each side of the bench 

away from the wall is dark, from a certain angle of 

view, the distinctive character of the human, a 

ghostly shadow. Explanation for the emergence of 

characters is not known. But people believe that 

when there was a long journey to the church and 

people came to the church also during a snowy winter or a rainy fall, the 

clothes were sometimes wet and damp. The wet clothes maybe left over time 

those dark shadows, because the moisture adapted to the wooden wall. Expla-

nation is not necessarily correct. Who knows if the shadows are the shadows 

of the people who visited the church a long time ago… 

Wilderness Church is still available in summer to all visitors. The church is 

also very popular place to get married. In winter time it is open only in excep-

tional cases. Once it happened, when the couple wanted to get married in Jan-

uary in the wilderness church. They arrived to the church in a wagon pulling by 

horses and they said "I Do" in front of the priest and guests when tempera-

ture was a twenty-five degrees below zero! 

http://pihlajavesi.keuruu.fi/pihlajacd/historia/eramkk.htm 
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Glacial erratic 

Glacial erratic, a big stone, is transported along the 

ice often far away from the "mother-rock.  

In the old times people used to think that those big 

stones haven’t been able to bring into place by any 

natural force.  Therefore, they explained that the 

stones were work of giants or devils. 

Stones have a cultural signification because the old stories. For example the 

old story tells that giants threw boulders toward the churches.  

Midsummer celebration in Finland 

Midsummer has always been an important festival in Finland, and ancient cus-

toms and Midsummer Eve traditions are still popular today. 

Midsummer in Finland is celebrated in the middle of the Finnish summer, when 

the days are long and in some areas the sun does not 

set at all. Hundreds of festivals and events take place 

in Finland during the Midsummer weekend, and friends 

and family members gather together for smaller cele-

brations. 

In Finland Midsummer Day falls on the Saturday be-

tween the 20th and the 26th of June, and Midsummer 

Eve is the Friday night before Midsummer Day. 

Bonfires are an essential part of Midsummer celebra-

tions in Finland. Bonfires are lit on Midsummer Eve, often by a lake or by the 

sea. Family and friends gather together around the bonfire to eat, drink and 

celebrate. Going to the sauna is another essential part of Finnish Midsummer 

celebrations. 
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Midsummer Magic Rituals and Customs in Finland 

Midsummer magic is an important part of Finnish folk tradition. The Midsum-

mer night was believed to be a potent time for magic, and magic tricks and 

rituals were performed mostly for love, fertility and marriage. A person’s fu-

ture could also be predicted by performing certain rituals on Midsummer Eve. 

Some of the customs are still popular today and Midsummer is also a very 

popular time for marriages. 

One of the most widespread Midsummer Eve traditions in 

Finland is for a woman to gather seven different flowers, 

tie them together and place the bouquet under her pillow 

on Midsummer Eve. Her future husband would then appear 

to her in a dream that night. 

There are various magical tasks and tricks for young girls 

(and boys) to perform on Midsummer Eve in order to know whether they would 

soon be married or to get a glimpse of their future spouse: 

 If a girl picks the nine flowers in nine different meadows, she will meet 

her future husband on Midsummer Eve. 

 A girl eats salty food, usually salted fish, before going to bed. In her 

sleep she gets thirsty, and he who brings her water in her dream will be 

her future husband. 

 If a girl rolls around naked on a dewy field, she will surely meet her fi-

ancé during the passing year. 

 If a girl goes to stand at crossroads on midsummer night, she will meet 

her future husband. 

 A girl goes up to a well to listen on midsummer night. If she hears a 

clinking of keys, it means she is to become a mistress of a house. If she 

hears a crying of a baby, it means she is to have a child. 

 If a girl goes up to a well or a spring naked on midsummer night, she will 

see the face of her future husband briefly reflected in the water. 

 And the list goes on... 

http://satu-susanna-rommi.suite101.com/midsummer-traditions-in-finland-a214445 

http://www.dlc.fi/~marian1/gourmet/season5a.ht 
 


