Tunturi-Lapin perheleiri Muonion Walkikeimiöllä 27.–30.6.2011

PALAUTEKOOSTE

Perheet:

Ohjaajat:

MITÄ HYVÄÄ TÄLLÄ PERHELEIRILLÄ ON
OLLUT?
LEIRIOHJELMA, AIKATAULUT

MITÄ HUONOA TÄLLÄ PERHELEIRILLÄ ON
OLLUT?

-Aikataulut oli sopivat ja leiriohjelma kiva:)
-Vierailijat hyviä: tuo erilaista näkökulmaa
-Ohjelma ollut todella hyvä ja monipuolinen.
-Mahtava ko on valmis ruokapöytä, mihin tulla
-Hyvä olis voinu olla pitempikin
-Sopivasti tekemistä, lapset huomioitu hienosti
-Olivat tarpeeksi hyvin ohjelmoitu
-Sopiva, ei liian tiukka
-Ok. Joustava ohjelma hyvä
-Toiminnallinen ohjelma, hyvin aikataulutettua
-Sopiva, joustava
-Ohjelmaa riittävästi
-Aikuisille tarkoitettu tietoa terveydestä oli tosi mukava
juttu.

-Olis voinu olla enemmän uintiaikaa
-Ohjelma melko tiukka
-Selkeät tavat esim. päiväunia varten, tunti/päivä ja
tavoista täytyy tiedottaa selkeästi perheille
-Aikataulut olleet hyvät, mutta iltaisin eivät pitävät
-Ke: miesten sauna myöhässä. Sais olla 1 päivän pitempi
-Liian aikanen herätys
-Ruoka-aikataulu venyi
-Aika ei tahtonut riittää, joutu ehkä vähän kiirehtiin
-Ehkä liian täynnä ohjelmaa?
-Ohjaajien yhteinen aika jäi vähäksi
-Aikataulu tuppaa olemaan aina aika tiukka leireillä
-Kesäleiriin minusta kuuluu veneen soutamista ja kalan
ongintaa, oliko se ohjelmassa mukana? (isompia lapsia
ajatellen).

RETKET
Perheet:

Ohjaajat:

-Retket oli hauskoja! Varsinkin tunturiin:)
-Erinomaisesti suunniteltu, sopivan mittaisia retkiä
-Lauttaretki
-Mahtava, vaikka itellä epäilyttikin tunturin valloitus->
itsensä voittamisen tunne valtava
-Kun pääsee perille, TOSI KIVAT RETKET
-Kivoja, hauskoja, mukavia. Varsinkin tunturiin!
-Hyvät retket
-Olivat hauskoja
-Mahtavat retket, sopivan mittaiset
-Oikein mukavia, kun sääkin suosi
-Tosi loistavat, hyvin suunniteltu
-Lapsille sopivia, toimi kaikille
-+++++
-Retket hyviä ja piristäviä, ihanaa kun sää suosi
-Oli todella mukavaa olla siellä tunturivaelluksessa ja
matkakin oli sopivan mittainen.

-Muurahaiset poies!
-Muurahaiset
-Muurahaiset poois

OHJAAJIEN TOIMINTA
Perheet:

Ohjaajat:

-Oli hyvä ku oli monta ohjaajaa
-Tarpeeksi toimintaa
-Ihanat ohjaajat! Antaneet perheen isille ja äideille
huilitaukoja lapsista
-Hyvä
-Ihan ok ja hyviä häviäjiä. Tosi huomaavaista toimintaa!!
HUIPPUA!
-OK
-Hyvää toimintaa
-Ihana tehdä töitä mukavien ja ammattitaitoisten
ihmisten kanssa
-Hyvä, että ohjaajina myös miehiä ja riittävästi ohjaajia.
Kerttu hyvä leirinjohtaja
-Ohjaajia riittävästi, asiantuntevia, joustavia, soveltavia
-Toimi
-Hyvää huolenpitoa, kaikki teki kaikkea, ei tullut raskaaksi
kellekään
-Ohjaajia riittävästi

-Tarkempi vastuunjako ohjaajien kesken tarpeen

PERHEIDEN LUKUMÄÄRÄ, LEIRIN KOKO
Perheet:

Ohjaajat:

-Kaikki oli mukavia perheitä ja ihan sopivasti porukkaa
-Sopiva
-Juuri sopivat koot. Just nappiin!
-Hyvä, sopiva määrä uusia ihmisiä käsiteltäväksi
-Sopiva. Se yksi perhe olisi sopinut mukaan
-Hyvä! Samoilla perheillä uudestaan, ehkä lisääkin.
Vanhempia (10–17-vuotiaita) voisi lisätä
-Oli ihan hyvä
-Sopivan kokoinen porukka
-Sopiva
-Hyvä, sopiva
-Määrä sopiva
-Sopiva
-Sopiva pilotiksi

-Kannattaa huomioida, että lapsilla on ikätovereita jo
ryhmää kootessa
-No se yksi perhe olisi vielä sopinut
-Olis ollut mukavaa jos olisi ollut toinen sellainen perhe
jossa murrosikäisiä lapsia (15-18v)

PERHEEN YHDESSÄOLO
Perheet:

Ohjaajat

-Ollut juuri sopivaa
-Hyvä. Helppoa yhdessäoloa!
-Mukava
-Ihan hyvä
-Aikaa oli riittävästi
-Mukava, että perheet olivat yhdessä. Yhteiset leikit,
joihin kaikki osallistui, mukavia. Yhteislaulua olisi voinut
olla enemmän kitaran säestyksellä
-Perheen yhteinen toiminta hyvä
-Perheet hyvin ryhmäytyi
-Parasta

-Jäikö perheille liian vähän aikaa yhdessäoloon??

LEIRIYMPÄRISTÖ JA MAJOITUSTILAT
Perheet:

Ohjaajat:

Perheet:

-Hyvät huoneet ja leiriympäristö eli oli kaunista ulkona
ym.
-Paikka sopiva leiritoimintaan, majoitus OK. Saunat
ja uimaranta ihania
-Hienot, toimivat tilat ja todella kaunis paikka
-Mahtava paikka
-Täydelliset, etenkin uintipaikka
-Ihan hyvä :)
-Siistit
-Ruokailut sujui joustavasti ja ruoka oli hyvää
-Hyvä paikka ja hyvät huoneet
-Loistavat!
-Paikka hyvä, majoitus ok
-Kaikille jotakin
-Sopii hyvin perheleiripaikaksi
-Majoitustilat ok, sijainti hyvä: mahdollisti hyvät
päiväretket. Hyvä uimaranta

-Hedelmiä enempi
-Ruokailu ei oikein lasten mieleen. Kasviksia enemmän,
iltapalaan vaihtelua ja selkeämpiä ruokia

MIKÄ OLI PARASTA LEIRILLÄ?

MIKÄ OLI IKÄVINTÄ LEIRILLÄ?

-Retket
-Retket
-Hauskat ihmiset
-Uiminen, tunnelma
-Kaikki. Uiminen, hyvä ranta
-Perheiden ystävystyminen, naurun raikuminen
-Uinti
-Kaikki
-Retket, uinti
-Uiminen ja tutustuminen muihin

-Muurahaiset!!!
-Kun ei päässyt uimaan aina kun olis haluttanu
-Ei mikään
-Aamuherätys
-Ei saanu uida milloi halus
-Yhteen autoon naarmut:(

-Hedelmiä tarjolle
-Ateria-ajat ei aina pitäny paikkaansa, 1pv saunassa
kylmä vesi
-Nuotiopaikka rantaan
-Huonoa kylmä vesi saunassa ekana iltana
-Paikkana olisin halunnut se olevan sellaisen missä on
suuri tila liikkumiseen vaikka esim. pelata jalkapalloa

Ohjaajat: -Ihmiset, ilmat

-Retket Vintturiin ja tunturi
-Toimivuus
-Perheet tuli näkyviksi, kaikki osallistu. Ilo, nauru,
positiivinen mieli, innostuneisuus.
-Ilmapiiri ja yhteishenki
-Perheleirit on kivoja ja siinä tulee aina mukava tunnelma
ja halu olla mukana.
-Tunnelma perheleirillä oli hyvä

-Ei mitään ikävää
-Yhden päivän juttuna ei ehdi tutustu perheisiin, mikä
minusta oli huono asia.

MITÄ PERHELEIRIN JATKOKSI?
HALUATKO KOKOONTUA TÄLLÄ PORUKALLA UUDELLEEN?
Perheet:

-Haluan
-JOOOO! Sama paikka ja sama huone ja sama aika
-Haluaisin ja viikonloppu raskaan opiskelutalven keskellä olisi voimavaroja antava. Ja tietysti ens kesänä viikko.
-Jatkotapaaminen olisi kivaa!
-Kyllä
-Ois kiva kokoontua vielä uudelleen:)

Ohjaajat: -Olisi mukava nähdä syksyllä

-Syksyllä ruska-aikaan viikonloppuleiri?
-Olisi hyvä tavata, tosi mukavaa
-Tapaaminen (viikonloppu) 0,5-1 vuoden päästä

Nimiehdotuksia leirille:
-Kertun kesäleiri
-Kesäkertun perheleiri x3
-Mitäs me lappilaiset
-Sääskensyömät x2

Palautteen kooste: Hanna Vuorinen

