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Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminta, asukkaat, 
kaupunginosa, vapaaehtoistyö, kestävä elämäntapa 
 
 
Kenelle: alueellisille toimijoille, jotka haluavat järjestää yhteistyössä leirin lapsille. 
 
 
Tavoite 
 
Maksuton ja ympäristövastuullinen päiväleiri alueen lapsille koulujen loma-aikoina.  
 
 
Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa 
 
Alueen toimijat järjestävät yhteistyössä päiväleirin alueen lapsille. Ohjelman järjestelyvastuu 
jaetaan eri toimijoiden kesken. Leiristä pyritään saamaan osallistujille ilmainen, joten mukana 
olevat tahot lahjoittavat työaikaa ja tarvittavia materiaaleja. 
 
 
Toteuttaminen 
 
Leiri toteutetaan alueellisena yhteistyönä koulujen loma-aikaan. Jokin taho, kuten 
kaupunginosayhdistys, ottaa vetovastuun. Ajankohta ja tilat sovitaan hyvissä ajoin, vähintään 4 
kuukautta ennen leiriä. Yhteisessä kokoontumisessa jaetaan järjestely- ja ohjelmavastuut. 
Mahdolliset retket sovitaan vierailukohteiden kanssa. Markkinointi aloitetaan 1–2 kuukautta ennen 
leiriä ja hoidetaan alueen koulujen kanssa yhteistyössä. Tästä sovitaan rehtorien kanssa. Vastuutaho 
ottaa ilmoittautumiset vastaan. Leirille mahtuu tiloista ja ohjaajamäärästä riippuen 10–30 lasta. 
Jokaista viittä lasta kohden pitää olla yksi ohjaaja ja lisäksi tarvitaan leirin johtaja. Näiden lisäksi 
voi olla päivittäin vaihtuvia ohjaajia jotka vastaavat tietyistä ohjelmista. Yläaste–lukioikäisiä nuoria 
voi ottaa apuohjaajiksi. 
 
Ilmoittautumisajan päätyttyä (2 viikkoa ennen leiriä) lähetetään osallistujille leirikirje. Kirjeeseen 
on koottu leiriohjelma, mukaan tarvittavat vaatteet ja muut tavarat sekä järjestäjien yhteystiedot. 
Leirikirjeen mukana lähetetään kuvauslupapyyntö. Jos leirillä halutaan järjestää päätösjuhlat, 
voidaan tässä vaiheessa kysyä, moniko perheestä on osallistumassa juhliin. Kuvauslupa ja 
juhlaosallistumislappu palautetaan leirin ensimmäisenä päivänä. Leiriläiset vakuutetaan tapaturmien 
varalta. Lapset dokumentoivat leiriä koko ajan heidän käyttöönsä annetuilla kameroilla. 
Myöhemmin leirikuvista voidaan järjestää vaikka näyttely. Leirin järjestämisessä 
ympäristövastuullisuus on tärkeää. Eväät syödään kestoastioista, retkeillään lähimaastossa kävellen 
ja pyörällä, askarrellaan kierrätys- ja luonnonmateriaaleista ja mennään ulos säällä kuin säällä. 
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Resurssit  
 

- Työaikaa vastuutaholta: alueellisen yhteistyöverkoston kokoaminen, sponsoreiden ja tilojen 
etsiminen, päivien rakenteen suunnittelu, ruokahuollon miettiminen, johtajan ja ohjaajien 
etsiminen, markkinointi koulujen kautta, ilmoittautumisten vastaanottaminen, leirikirjeen 
kokoaminen ja lähettäminen sekä yhteys koteihin leirin aikana 

- Työaikaa muilta: osallistuminen suunnittelutyöhön, oman vastuupäivän ohjelman 
suunnittelu sekä ohjaajan/ohjaajien työaika leirillä 

- Muita resursseja: tilat, ruokaa, tarvittaessa astioita lainaan, (mahdollisuuksien mukaan 
kierrätettyjä) askartelu- ja taiteilutarvikkeita  

 
 
Kokemuksia 
 
Helsingin Mellunmäessä Kulttuuri- ja vapaa-ajantila Mellarissa ja sen välittömässä läheisyydessä 
toimivat alueelliset tahot järjestivät yhteensä viisi maksutonta päiväleiriä alueen lapsille kesällä 
2008 ja 2009. Mukana järjestämässä leirejä olivat Mellunmäki-Yhdistys, Helsingin kaupungin 
sosiaalivirasto, Chili-hanke, Leikkipuisto Mellunmäki, Mikaelin seurakunta, Mellunmäen 
ortodoksinen seurakunta, Hurstin säätiö, Kassandra ry, partiolippukunta Nuoret Kotkat ja 4V-hanke. 
Vuonna 2008 päävastuu oli 4V-hankkeella ja vuonna 2009 Mellunmäki-Yhdistyksellä. 
Päävastuutaho vastasi markkinoinnista, kunkin leiripäivän ohjaajista, eväistä ja muista käytännön 
järjestelyistä. 
 
Ohjelmassa painotettiin lähiympäristöön tutustumista ja monikulttuurisuutta. Leireillä testattiin 
myös Lennu Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu -leirimateriaalia. Ruokailemassa käytiin 
Leikkipuisto Mellunmäen (ent. Luosto) kesäruokailussa. Laajan alueellisen toimijajoukon yhteistyö 
sai alueella positiivista huomiota, ja haasteellisella alueella maksuttoman ja mielekkään toiminnan 
tarjoaminen oli lapsille huippu juttu. 
 
 
Hyödyt kestävän kehityksen kannalta  
 
Yhteistyössä järjestettävä leiri lisää alueellista yhteisöllisyyttä ja lasten turvallisuutta alueella. 
Ympäristövastuullisesti järjestetty leiri ohjaa lapsia omalta osaltaan tekemään elämässään kestäviä 
valintoja. 
 
 
Yhteystiedot 
 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski 
  
 


