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TAUSTAA  

MIKÄ ON LEIRINOHJAUSKOULUTUS? 

Leirinohjauskoulutus on tapa hyödyntää partiossa opittuja taitoja. Se 
on uusi keino tukea partion markkinointia, rekrytointia ja sidosryh-
mätyötä. Koulutuksen ideana on viedä partion osaamista ei-partio-
laisille nuorille, liittyen lasten ja nuorten leireillä toimimiseen. 

Koulutuksella on historiansa vuosien taakse, jolloin mm. Suomen 
Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Sateenvarjo ry ja Leirikesä ry järjes-
tivät yhdessä leirinohjaukseen ja järjestämiseen liittyvää koulutusta 
suunnattuna erityisesti maahanmuuttajajärjestöille. Suomen Partio-
laiset otti tästä koulutuksesta kopin vuosina 2011-2013 sen ollessa 
osa silloista Avaus-monikulttuurisuusprojektia. Tämän jälkeen Uu-
denmaan Partiopiiri ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tuottivat 
vanhoista koulutuksista uuden leirinohjaus- ja järjestämiskoulutuk-
sen, joka myös validoitiin opintopisteitä antavaksi silloisen OK-
opintokeskuksen, nykyisen Opintokeskus Siviksen kautta. Tämä 
koulutuspaketti oli pitkä kokonaisuus. Se sisälsi yksittäisiä tapaami-
sia, viikonloppukoulutuksen, sekä yksilö- ja ryhmäharjoittelun. 
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 100 uutta tapaa -hanke Mellunky-
län lapset otti leirinohjauskoulutuksen yhdeksi osa-alueekseen ja 
muokkasi siitä yhden päivän kestävän kevytversion. Mellunkylän 
lasten tavoitteena oli kokeilla uusia tapoja tavoittaa erityisesti maa-
hanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Toiminta-alueena 
oli Itä-Helsingin Mellunkylän peruspiiri. 

Tässä vihkossa esittelemme tämän version, ja annamme ohjeet sii-
hen, kuinka voit hyödyntää koulutusta omassa partiotoiminnassasi. 

 

 

 



 

4 

MIKSI JÄRJESTÄISIMME KOULUTUKSEN, MITÄ SE MEITÄ 

HYÖDYTTÄÄ? 

Oletko lippukuntatoimija? Koulutus toimii hyvänä väylänä tavoittaa 
nuoria ei-partiolaisia omalta alueeltasi. Koulutukseen kannattaa 
tällöin liittää jotain elämyksellisyyttä, kuten vaikka yhteinen retki 
lippukunnan muiden johtajien kanssa lähimmälle nuotiopaikalle. 

Oletko piiritoimija? Koulutus on kokeiltu ja järjestetty piirin toi-
mesta palkattujen työntekijöiden avulla. Piiritason näkökulmasta 
tämä olisi hyvä väylä erityisesti uusien yhteistyön paikkojen avaa-
miseen esimerkiksi piirin alueella toimivien maahanmuuttajajärjes-
töjen, seurakuntien tai vaikka kaupungin kanssa. 

Oletko keskusjärjestötoimija? Leirinohjauskoulutus on esimerkki 
koulutuksesta, joka suunnataan ensisijaisesti ei-partiolaisille. Tämä 
on hyvä esimerkki partion osaamisen esiin tuomisesta ja siitä, 
kuinka osaamista jaetaan partiosta ulospäin. 

Materiaali on vapaasti partion valtakunnallisen Yhteisvastuu-hank-
keen, www.100uuttatapaa.fi, nettisivuilla ladattavissa, olkaa hyvät ja 
hyödyntäkää! 

 

 

 

 

 

 

Kanava ry:n kanssa tehdyn koulutuksen osallistujat retkellä Seurasaaressa. 
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MELLUNKYLÄN LASTEN 
LEIRINOHJAUSKOULUTUKSET 

Mellunkylän lapset järjestivät neljä leirinohjauskoulutusta vuoden 
2017 aikana. 

Tammikuu – Yhteistyössä Kontulan nuorisotyön yksikön kanssa. 
Koulutuspaikkana oli nuorten toimintakeskus Luuppi Kontulassa ja 
osallistujia oli kaksi kappaletta. Koulutus oli ensimmäinen ja siinä 
tavoitteena oli kokeilla, kuinka koulutus toimii. 

Helmikuu -Yhteistyössä nuorisojärjestö Kanava ry:n kanssa, joka on 
helsinkiläinen maahanmuuttajanuorille suunnattu järjestö. Osallis-
tujina oli 22 nuorta Kanava ry:n toimijaa.  Koulutuspaikkana heidän 
tilansa Pasilassa. Koulutukseen kuului päiväkoulutuksen ohessa yh-
teinen retki Seurasaareen, jossa tehtiin yhdessä nuotiolla ruokaa. 

Lokakuu – Yhteistyössä helsinkiläisen monikulttuurisuusjärjestö 
Monik ry:n kanssa. Koulutuspaikkana heidän tilansa Itäkeskuksessa. 
Koulutuksessa mukana 6 kpl heidän toiminnassaan mukana olevia 
nuoria. Pelkkä päiväkoulutus ilman retkeä. 

Marraskuu – Yhteistyössä Mellunmäen ME-talon kanssa.  Koulutus-
paikka Me-talo Mellunmäessä. Koulutukseen osallistui Mellunkylän 
alueen nuoria 13 kpl. Pelkkä päiväkoulutus ilman retkeä. 

Yhteensä osallistujia vuoden aikana 43. Jokaisesta koulutuksesta ke-
rättiin palautetta ja osallistujat pääsääntöisesti kokivat koulutuksen 
hyödylliseksi itselleen. Osallistujat oppivat uutta ja heitä kiinnosti 
toimiminen leirinohjaajana tulevaisuudessa. Motiivina koulutuk-
seen lähtemisessä oli saada lisätietoa lasten ja nuorten kanssa toi-
mimisesta ja apuja kesätöiden hakuun. Osallistujat eivät olleet par-
tiolaisia, ja partio näyttäytyi koulutuksen myötä houkuttelevana 
harrastuksena. Yhteistyökumppaneilta saatu palaute on myös ollut 
positiivista, ja koulutus on koettu hyödylliseksi. 

 



 

6 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

Tässä ohjeessa on kuvattu yhdenmallinen leirinohjauskoulutuksen 
runko, jossa on nostettu tietyt asiat käsittelyyn. Koulutusta viitoittaa 
PowerPoint -esitys, jossa käyty läpi kaikki asiat, jotka tähän run-
koon on lisätty. Lisäksi loppuun on koottu tarkemmat ohjeet muu-
tamasta harjoituksesta kuvan kanssa. Sähköisenä versiona on lisäksi 
käytettäväksi valmis PowerPoint -pohja.  

Koulutuksen ohjelman kannattaa olla mahdollisimman toiminnal-
lista, toimintaa ryhmissä ja pareittain. Kannattaa välttää pelkän Po-
werPointin esittämistä ja yksin puhumista. Menetelmiä kannattaa 
tuoda esiin mahdollisimman paljon. Kaikki käytetyt menetelmät 
kannattaa kirjata ylös ja laittaa osallistujille myöhemmin vielä säh-
köpostilla tai printata valmiiksi mukaan lopussa kaikille jaettavaksi.  

PÄIVÄN RUNKO  
(MALLINA LAUANTAINA JÄRJESTETTY KOULUTUS, JOSSA MUKANA 
13 OSALLISTUJAA) 
 

10-10.45 

45 min 

TERVETULOA, ESITTÄYTYMINEN, AAMUPALAA TARJOLLA 

Tämä riippuu tietysti käytettävästä budjetista, mutta kiva tapa on 
tarjoilla aamupalaa osallistujille heti alkuun. Aamupalaa syöden 
voi sitten rakentaa rentoa tunnelmaa, virittäytyä päivään ja ju-
tustella päivän kulusta ja osallistujien odotuksista. 

- Aamupalaa 
- Teipillä nimi rintaan 
- Kerrotaan mistä päivässä on kyse  
- Nimikierros, jokainen saa kertoa mitä odottaa päivältä, 

miksi lähti mukaan 
- Alkuun voi myös näyttää lämmittelyksi, jonkun leirivideon. 

Esimerkiksi, Roihu: 
https://youtu.be/ZyvcOOXsPoY?list=PL7jiBxSvkIPkwzHT01_-
FDklpbFKSRsCK 

- Kerrotaan hieman partiosta, ja siitä miksi juuri partiolaiset 
ovat hyviä järjestämään tällaista leirinohjauskoulutusta  

https://youtu.be/ZyvcOOXsPoY?list=PL7jiBxSvkIPkwzHT01_-FDklpbFKSRsCK
https://youtu.be/ZyvcOOXsPoY?list=PL7jiBxSvkIPkwzHT01_-FDklpbFKSRsCK
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10.45 – 
11.15 

 

30 min 

RYHMÄYTYMINEN JA TUTUSTUMINEN 

Tähän kohtaan voit valita haluamasi tutustumis- ja ryhmäyty-
misleikit. Nämä riippuvat osallistujamäärästä, ikäjakaumasta 
yms. hyvin paljon. Esim. nämä kaksi leikkiä on koettu hyväksi. 

- Spagetti ja vaahtokarkit: Jaetaan porukka neljään ryh-
mään. Näissä ryhmissä toimitaan myös myöhemmin. Jo-
kaiselle ryhmälle jaetaan kuiva spagettia ja vaahtokarkkeja 
tietty määrä. Ryhmille annetaan aika, esimerkiksi 5 mi-
nuuttia, tehdä niin korkea torni spageteista ja vaahtokar-
keista kuin he ehtivät. Ryhmiin jako on hyvä tehdä myös 
jollain menetelmällä, joka jää osallistujille tiedoksi. Esim. 
menkää riviin pikkurillin pituuden perusteella, ja sen jäl-
keen porukka jaetaan ryhmiin. 
 

- Hedelmäsalaattileikki: Kaikki menevät piiriin, yksi jää 
keskelle. Keskellä oleva sanoo jonkin asian mistä pitää, ja 
kaikki ne jotka pitävät myös siitä vaihtavat paikkaa. Vii-
meiseksi jäänyt jää keskelle.  
 

11.15-
12.15 

 

1 h 

MISTÄ LEIRI RAKENTUU 

Tässä osiossa käydään läpi, millaisia leirejä on olemassa ja mistä 
leirit rakentuvat. 

- Herättelykeskustelu. Millaisilla leireillä olette olleet mu-
kana? Esimerkiksi niin, että jokainen saa nostaa käden kun 
kuulee leirin, jollaisella on ollut mukana (Vaihtoehtoja 
esim. yöleiri, päiväleiri, kesäleiri, talvileiri, partioleiri, ur-
heiluleiri, metsäleiri, leirikeskusleiri, kaupunkileiri…) 

- Käydään läpi, mistä asioista leiri koostuu, mitä tarvitaan 
leirin järjestämiseen.  

- HARJOITUS 1: Oman leirin suunnittelu (tarkemmat ohjeet 
myöhemmin vihkossa) 
 

12.15-
13.15 

1 h 

MINÄ LEIRINOHJAAJANA  

Tässä osiossa käydään läpi asioita, joita nuoren on otettava huo-
mioon toimiessaan lasten leireillä ohjaajana, ja mitkä asiat voivat 
olla avuksi.  
HARJOITUS 2: Erilaiset lapset 
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13.15-
14.15 

1 h 

VÄLIPALAA JA JALOITTELUA 

Tässä välissä voi vetää pienen jaloittelun ja ryhmäyttävän harjoi-
tuksen. Esimerkiksi Trangian kasauksen opettelua, vaikka ryh-
mäviestin avulla, niin että jokainen käy vuorollaan kasaamassa ja 
purkamassa trangian ja nopein ryhmä voittaa. Tämän avulla voi 
tuoda esille sitä, miten erilaisista taidoista on hyötyä, kun leirin 
ohjelmaa suunnitellaan. 

14.15-
14.45 

30 min 

TURVALLISUUS LEIRILLÄ  

HARJOITUS 3: Turvallisuus 

14.45-
15.15 

 

30 min 

MUUTAMA HYÖDYLLINEN ASIA 

Tässä käydään nopeasti läpi nuorten työelämän pelisääntöjä, jos 
niin on tarve. Lisäksi käydään läpi asioita, jotka erityisesti on 
huomioitava lasten leireillä ja metsäleireillä, esimerkkinä joka-
miehenoikeudet. Tämän osion voi vetää PowerPointin avulla, 
mutta siihen voi kehittää myös toiminnallisen tavan asioiden läpi 
käymiseen.  

15.15-
16.00 

 

45 min 

YHTEENVETO, PALAUTE JA TODISTUSTEN JAKO 

Keskustellaan yhdessä: 

- Miten koulutusta voi hyödyntää esimerkiksi koulun tai työ-
paikan haussa 

- Mitä hyötyä on vapaaehtoistyöstä ja harrastamisesta, siitä 
kokemuksesta jota sitä kautta saa, partio esimerkkinä tässä 

- Missä olisi mahdollista päästä mukaan partioon, on hyvä 
että on jo valmiina takataskussa joku tapahtuma johon 
nuoret voidaan kutsua. 
 

Kerätään lopuksi palaute päivästä muutaman palauteharjoituksen 
avulla 

Janapalaute: Muodostetaan jana, jonka toisessa päässä esi-
merkiksi täysin samaa mieltä, toisessa päässä täysin eri 
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mieltä. Vetäjä esittää toteamuksia osallistujille ja kysyy sa-
malla palautetta päivästä (”Opin tänään uutta”, ”Koulutus 
oli hyödyllinen”, ” Aion hakeutua ohjaajaksi lasten ja nuor-
ten leireille” tms.) Harjoitteen voi viedä vielä pidemmälle 
siten, että  

 

Lopuksi kiitos päivästä ja todistusten jako kaikille, ryhmäkuvan 
otto. 

Riippuu 
koh-
teesta 

RETKI LÄHILUONTOON 

Jos aikaa ja kiinnostusta riittää, voi koulutuspäivään lisätä hyvin 
elämyksellisen elementin. Tämä voi olla yhdessä tehty retki lä-
hinuotiopaikalle, jossa paistetaan yhdessä retkieväät. Samalla voi 
tuoda esiin sitä, että moni leiri järjestetään luonnossa ja met-
sässä, ja siihen liittyviä taitoja kannattaa harjoittaa. Retkiolosuh-
teet saattavat myös lisätä ryhmäytymistä, ja tuoda rennon tavan, 
vaikka jonkun teeman käsittelyyn liittyen.  

 

HARJOITUS 1: OMAN LEIRIN SUUNNITTELU 

Jakautukaa ryhmiin (noin 3-5 henkilöä, riippuen porukasta). Jokaisen ryhmän 
tehtävänä on suunnitella oma leiri ja tehdä sille markkinointijuliste. Työstä tulee tulla 
esille leirin kohderyhmä, teema, hieman leirin ohjelmaa yms.  

Alla aikaisempien osallistujien tuottamia leirijulisteita. 

Harjoitusta voi jatkaa siten, että julisteen teon jälkeen kurssilaiset pääsevät mietti-
mään tarkemmin, mistä leirin päiväohjelma koostuu. Tähän on hyvä tehdä ja tulostaa 
valmiiksi paperille tyhjä runko, jonka voi helposti täyttää. 
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HARJOITUS 2: ERILAISET LAPSET 

Seinällä on fläppipaperi, johon piirretty lapsia. Jo-
kainen osallistuja saa muutaman post it-lapun. 
Lappuihin kirjoitetaan, millaisia erilaisia lapsia 
leireillä voi olla.  
Laput laitetaan paperille, ryhmitellään sisällön 
mukaan ja käydään yhdessä läpi.  
Seuraavaksi osallistujat saavat toisen väriset pa-
perit, joihin kirjataan asioita, joita ohjaaja/leiri 
voisi tehdä, jotta juuri näiden lasten oleminen lei-
rillä helpottuisi/mahdollistuisi. Lopuksi yhteinen 
purkukeskustelu. 

Esimerkki koulutuksessa tehdystä harjoituksesta. 
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HARJOITUS 3: TURVALLISUUS 

Neljä eri tapahtumaa on tulostettu eri papereille ja kiinnitetty eripuolille koulu-
tustilaa. Jokaisen kohdalla osallistuja vierailee yksin, ja miettii, mikä tapahtuma 
on kyseessä, mitä voisi tehdä tilanteessa ja kuinka tilanne voitaisiin ennaltaeh-
käistä. Tapahtumia voi keksiä lisää ja harjoituksen voi siirtää esim. ulos tai 
muuten soveltaa! 

• Lapsi sanoo, että leikin tiimellyksessä tunsi kuin joku olisi pistänyt. Kä-
dessä on punainen ja turvonnut paukama. 

• Leirialueella haisee savu. Huomaat että nuotiopaikalta on lentänyt kipinä, 
joka on sytyttänyt maan tuleen. 

• Nuori on vetäytynyt omiin oloihinsa pois muiden joukosta. Kuulet toiselta 
leiriläiseltä, että toiset leiriläiset ovat nimitelleet häntä kaikkien edessä. 

• Yksi ryhmä lähti metsään tekemään sinne tehtyä rastirataa, mutta ei ole 
tullut takaisin määräaikaan mennessä. 
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