Leiri-info
Tietoa lapselle, nuorelle ja vanhemmalle
Lukekaa
yhdessä!

illä
Parasta Lapsille -leire
lapsilla ja nuorilla on
iloista, huoletonta
aikaa kavereiden ja
turvallisten aikuisten
seurassa.
Tervetuloa leirille!

Parasta
Lapsille

Keitä aikuisia leireillä on?
Leirillä ohjaajat huolehtivat lasten ja
nuorten hyvinvoinnista ja ohjelmasta.
Leiriläiset saavat huomiota ja läsnäoloa:
ohjaajat ovat heitä varten.

Toiminnan vastuuhenkilöt
•

Lasten ja nuorten Aikaa ilolle -leireillä
työskentelee leirivastaava.

•

Näe hyvä mussa -leireillä työskentelevät
leirijohtaja ja -pedagogi.

Kaikilla heillä on opetus-, kasvatus- tai
sosiaalialan koulutus ja kokemusta lasten
ja nuorten kanssa työskentelystä. He suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan yhdessä
vapaaehtoisten ohjaajien kanssa.

Vapaaehtoiset ohjaajat
Leireillä on 4–6 täysi-ikäistä vapaaehtoista
ohjaajaa lasten määrästä riippuen.
Lasten leireillä voi olla myös 16–17vuotiaita ohjaajaharjoittelijoita.
Vapaaehtoisilla ohjaajilla ei tarvitse olla
ammatillista koulutusta lasten ja nuorten
kanssa työskentelyyn. Sen sijaan edellytämme, että he ovat luotettavia ja turvallisia aikuisia ja että he sitoutuvat Parasta
Lapsille ry:n toiminnan periaatteisiin.
Jokainen vapaaehtoinen saa järjestön
koulutuksen ja kaikilta pyydetään rikosrekisteriote ennen kuin heidät valitaan
toimintaan.

Leirikeskuksen henkilökunta
Leirikeskuksen emäntä ja keittiöhenkilökunta valmistavat hyvää ruokaa. Siivooja

Vanhempi: Kerro lapsen
tärkeät asiat johtajalle
a.
viimeistään, kun leiri alka
Tärkeitä asioita ovat
s tai
esimerkiksi lapsen lääkity
yy
jokin muu asia, joka täyt
huomioida leirillä.

huolehtii leirikeskuksen puhtaanapidosta ja
talonmies alueen siisteydestä ja
kunnossapidosta.

Matkat leirikeskukseen
Leirille matkustetaan yhteiskuljetuksella.
Jos leiriläinen ei osallistu yhteiskuljetukseen, vaan saapuu suoraan leiripaikkaan,
sovi asia ja saapumisaika vastuuhenkilön
kanssa.
HUOM! Leirikeskus Koivuhakaan ei ole
yhteiskuljetusta. Vanhemmat tuovat
leiriläiset paikalle. Leirin alkamisajan
löydät leirikirjeestä.

Majoittuminen
Lapset ja nuoret majoittuvat 2–4 henkilön
huoneissa. (Leirikeskus Koivuhaassa myös
piha-aitoissa.) Leirillä on kaikille oma
sänky, peitto ja tyyny. Omat lakanat ja
tyynyliina täytyy pakata mukaan.
HUOM! Sisarukset eivät aina nuku samassa
huoneessa, joten heidän tavaransa on hyvä
pakata eri laukkuihin. Jokaisella huoneella on oma vastuuohjaaja, jonka puoleen
leiriläinen voi kääntyä kaikissa asioissa.
Hän auttaa muun muassa aamu- ja iltatoimissa ja ruokailussa.

Ruokailut
Leirillä syödään viisi kertaa päivässä;
aamiainen, lounas, välipala, päivällinen
ja iltapala. Ilmoitetut erityisruokavaliot ja
allergiat huomioidaan.

Ohjelma
Leirin alkaessa lapset ja ohjaajat sopivat
yhteiset säännöt, joiden mukaan
toimitaan.
Leirillä on säännöllinen rytmi. Aamulla
noustaan ylös ja illalla mennään nukkumaan sovittuina aikoina. Päivää rytmittävät ruokailut, joiden lomassa on
monenlaista mukavaa ikätason mukaista
tekemistä koko porukalla sekä pienissä

ryhmissä. Ohjaajat suunnittelevat ohjelman ja huomioivat myös lasten ja nuorten
toiveet.

heti, jos kokee leirin aikana ikäviä asioita.
Näin päästään saman tien puuttumaan
tilanteeseen.

Leirin ohjelmassa on vuodenajan mukaan
pelejä, leikkejä, askartelua, uimista, saunomista, retkeilyä, soutamista, onkimista,
iltanuotio. Joskus leirillä käy vierailijoita, esimerkiksi kalakummeja Suomen
Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä
opastamassa kalastusta.

Jos leiriläinen ei noudata sääntöjä ja kiusaa jatkuvasti muita, vastuuhenkilöt ja
ohjaajat keskustelevat hänen ja tarvittaessa myös vanhemman kanssa. Leiriltä
joutuu lähtemään kotiin, jos sääntöjen
noudattaminen ei millään onnistu.

Ohjelmassa on tilaa myös vapaalle leikille,
löhöilylle, lautapeleille, piirtelylle.

nen
Vanhempi: Keskustele en
tä
leiriä lapsen kanssa miel
askarruttavista asioista.
la
Kerro, että lapsi voi ol
leirillä huoletta ja
iloisin mielin
olisLapsen ei tarvitse olla hu
eensaan kotiin jäävistä perh
ista.
jäsenistä tai muista asio

Koti-ikävä
Joskus lapsella voi tulla koti-ikävä,
varsinkin, jos hän on ensimmäistä kertaa
yötä poissa kotoa. Koti-ikävää hoidetaan
ensisijaisesti muilla keinoilla kuin puhelinsoitolla kotiin.
Jos lapsella on koti-ikävää, vastuuhenkilöt
ja ohjaajat juttelevat lapsen kanssa ja ovat
läsnä turvallisina aikuisina. Lähes aina
koti-ikävä unohtuu päivän kivojen touhujen aikana tai iltasadun tai -laulun jälkeen.

Nollatoleranssi kiusaamiseen
Parasta Lapsille ry:n leireillä on lapsia,
nuoria ja ohjaajia monenlaisista kodeista,
eri paikkakunnilta ja erilaisista
kulttuureista. Kaikki ovat samanarvoisia.
Kiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti ja
kaikkiin tapauksiin puututaan.
Kiusaaminen on ehdottomasti kiellettyä.
Ohjaajat rohkaisevat lapsia kertomaan

Riitatilanteet
Leirin aikuisten vastuulla on puuttua riitoihin ja erimielisyyksiin, joita joskus leirillä
saattaa tulla lasten välille. Riitatilanteet
selvitetään ja sovitellaan vastuuhenkilöiden ja ohjaajien avulla.

Yhteydenpito leirin aikana
Leiriläisillä saa olla puhelin käytössä menomatkalla bussissa. Leiripaikassa puhelimet
annetaan ohjaajien talteen lukolliseen
kaappiin. Näin ne eivät katoa tai rikkoudu
ja leiripuuhiin on helpompi osallistua.
Lapset voivat halutessaan soittaa vanhemmalle vastuuhenkilön puhelimesta.
12–16-vuotiaiden leireillä puhelin- ja
someajasta sovitaan nuorten kanssa erikseen.
Jos vanhemmilla on kiireellistä asiaa leirin aikana, vastuuhenkilölle voi soittaa tai
lähettää viestin, kysellä leirin kuulumisia
tai lähettää lapselle terveisiä. Yhteystiedot
ovat leirikirjeessä.

telVanhempi ja lapsi, ju
kaa ennen leiriä:
illä:
Parasta Lapsille ry:n leire
• kaikki ovat kavereita
• kaikkia kunnioitetaan
• ketään ei kiusata
jos
• kerrotaan ohjaajalle,
jokin painaa mieltä
teisiä
• kaikki noudattavat yh
sääntöjä.

Vastuuhenkilö soittaa vanhemmalle vain,
jos siihen on tarvetta, esimerkiksi jos lapsi
sairastuu. Vanhemman on oltava puhelimitse tavoitettavissa koko leirin ajan. Jos
soittoa ei tule vanhemmalle leirin aikana,
vanhempi voi luottaa siihen, että lapsella
on kaikki hyvin.

Esimerkki leiripäivästä
8–9
9–12
12 		
13–14
14 		
14.30–17
17 		
18–20
20		
21 		

herätys ja aamupala
aamupiiri, yhteistä tekemistä
lounas
yhteistä tekemistä
välipala
yhteistä tekemistä
päivällinen
sauna
iltapala leirinuotiolla
iltatoimet + hiljaisuus

Päihteet ja tupakointi
Alkoholin ja muiden päihteiden käyttäminen leirillä on kielletty. Myös tupakointi on
Suomen laissa kielletty alle 18-vuotiailta.
Jos epäillään, että leiriläinen on käyttänyt
päihteitä, ilmoitetaan hänen huoltajilleen
sekä tehdään lastensuojeluilmoitus.
Huoltajat hakevat leiriläisen kotiin.
Leirin turvallisuusohjeeseen voi tutustua
osoitteessa bit.ly/turvallisuusohjeet2019

Loma- ja leirikeskukset
Lomakeskus Pukkila sijaitsee Ruoveden ja

Virtain rajalla, 100 km Tampereelta.

Lomakeskus on Ruuhijärven rannalla aivan
Helvetinjärven kansallispuiston kupeessa.
Pukkilassa on iso piha-alue, palloiluhalli,
pöytätennis- ja biljardihuone, saunat,
grillikota ja minigolfratoja.
Lomakeskus Pukkila
Pouruntie 1242
34870 Visuvesi
www.lomakeskuspukkila.fi

Leirikeskus Koivuhaka sijaitsee
Haukiputaalla Halosenniemellä noin
30 km Oulusta.
Koivuhaassa majoitutaan päärakennukseen ja kesäkäytössä oleviin piha-aittoihin.
Koivuhaassa on laaja piha-alue, monitoimitila, saunat ja merenranta.
Leirikeskus Koivuhaka
Koivuhaantie 14
90860 Halosenniemi
www.parastalapsille.fi/koivuhaka

Muut leiripaikat: Parasta Lapsille ry jär-

jestää leirejä myös vuokrapaikoissa.
Lisätietoja näistä voit tiedustella Parasta
Lapsille -toimistosta.

Parasta Lapsille ry
Ota yhteyttä:
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki
puh. 09 3508630
pl@parastalapsille.fi
www.parastalapsille.fi
Seuraa meitä!
•

facebook.com/parastalapsille

•

instagram.com/parastalapsille

•

twitter.com/parastalapsille

Parasta
Lapsille

Parasta Lapsille ry on 1945
perustettu valtakunnallinen
lastensuojelujärjestö.
Vahvistamme lapsiperheiden arjessa jaksamista: järjestämme lapsille,
nuorille ja lapsiperheille leirejä
– aikaa ilolle ja yhdessäololle.
Toimintamme on
monikulttuurista.
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