Meri-Lapin perheleiri Saarenottan leirikeskuksessa 18.–21.6.2012
PALAUTEKOOSTE
MITÄ HYVÄÄ TÄLLÄ PERHELEIRILLÄ ON OLLUT?

MITÄ HUONOA TÄLLÄ PERHELEIRILLÄ ON OLLUT?

LEIRIOHJELMA, AIKATAULUT
Perheet:

-Sopivat minun pojan ikäiselle, sai laittaa aikaisin nukkumaan.
-Mielenkiintoinen. Ei oo ollu tekemisen puutetta.
-Ruoka  ♥ Valokuvat ja mahd saada niitä itselleen. Aikataulu sopiva että välillä
saattoi käydä huoneessa rauhassa. Omilla valokuvilla alustettu keskustelu toimi
hyvin. Aihe ei saa olla liian raskas  Hyvä keskustelun alku, jota ei kuitenkaan
jatkettu.
-Melonta oli parasta koko leirissä, aivan mahtavaa puuhaa ja Kimmo oli loistava ja
kannustava ”opettaja”.
-Hyvä ohjelma.
-Uimarannalla olo.
-Liikaakin ohjelmaa.

Ohjaajat:

-Monipuolista ohjelmaa, illasta sopivan ”löysää”.
-Retket olivat mukavia.
-Ihanaa lomailua, perheillä aikaa olla yhdessä.
-Ohjelmaa riittävästi.
-Paljon hyvää ohjelmaa. Useimmat perheet ovat ryhmäytyneet hyvin ja olleet
tyytyväisiä. Hienot ohjelmat, kanootti- ja melontamahd. hyvä. Kiinnosti monia.
-Selkeä perusohjelma.
-Päivisin ohjelma oli riittävää. Illasta on paha sanoa, kun ei silloin ollut
mahdollisuutta olla paikalla.
-Retkillä oli joustava aikataulu. Ei alettu liikaa kiirehtimään, vaikka retket ylittivät
aikataulunsa.

-Liian tiukka aikataulu. Enemmän lapsille aikaa leikkiä eikä raadollista aikataulun
noudattamista.
-Vähän epäselvää, ei oikein tiennyt mitä on ohjelmassa tai sisältö vaihteli riippuen
keneltä kysyi. Luokkatilanteet venähtivät usein lapsille liian pitkiksi. Lapsille olisi
voinut olla osalle ajaksi aivan omaa ohjelmaa kun eivät kuitenkaan jaksa rauhassa
istua 1,5h. Tulee vain vanhemmille paineita vaikka ei voi olettaakaan että ovat
rauhassa niin kauan.
-Jos haluaisi lisätä tähän vertaistuki-asian, se vaatisi mielestäni enemmän
vanhempien yhteistä ohjelmaa.
-Liian vähän järkevää aikuisten keskustelua. Uimataidottomille ei tarjolla
”huippu”juttua.
-Olisin kaivannut enemmän yhdessä tekemistä ja aikuisten keskusteluja,
syvällisempiä. Olisi ollut hyvä olla tarkemmin ilmoitetut aikataulut ja tekemiset.
Viimeiseksi illaksi olisi halunnut enemmän yhteistä ohjelmaa ja ehkä myöhemmin
unille meno. Viimeinen päivä oli aika turha, kun ei ollut mitään sen kummempaa
ohjelmaa, ja siten aika pettymys.
-Liian tiukat aikataulut. Liikaa ohjelmaa.
-Lapsille enemmän leikkiä! Vanhemmille omaa yhteistä aikaa.
-Liikaa istumista. Olisin halunnut riehua enemmän.
-Housuun pissaaminen kiireen vuoksi.
-Liian aikasin herättiin.
-Tiivis aikataulu päivisin.
-Ilta rauhallisemmaksi. Aika tiukka.
-Aikataulu olisi pitänyt olla sama joka päivä.
-Ehkä eri-ikäisille lapsille olisi voitu järjestää omaa ohjelmaa.
-Liian tiukkaa ja paljon ohjelmaa, aikataulut eivät pitäneet kutinsa.
-Aikataulut eivät pitäneet, srk:n leirit sotki niitä? Hitaat retkille lähdöt.
-Liian pieniä lapsia mukana.
-Ehkä hieman liian tiukka aikataulu. Kiireinen tunnelma.
-Aikataulu hieman tiukka, mutta parani loppua kohti.
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RETKET
Perheet:

-Hyvin järjestettyjä. Eväät hyvät.
-Mahtavat
-Oli hienoja kokemuksia; päästä kokeilemaan melontaa ja risteilylle Perämerelle.
-Risteily mukava uusi kokemus.
-Laivaristeily huippu.
-”Laivaristeilyt” kahdella ei laivalla. Aivan mahtavaa.
-Kivat retket.
-Uusia kokemuksia.
-Ne on ollu ehkä hyviä. Laivaretki oli parempi.
-Ne oli tosi hyvät. Parasta oli se risteily.
-Makkaranpaisto
-Laivalla oleminen
-Ok

Ohjaajat:

-Molemmat olivat mukavia ja venematka hieman erilainen.
-Todella hienot
-Mukavat retket
-Ihania ja jos vielä sää olisi ollut meidän puolella.
-Jännittäviä ja kekseliäitä
-Melominen oli huippua. Risteilykin mukava, vaikkei ilma suosinutkaan.
-Hyvät retket muuten…(jatkuu)
-Risteily ja rantaretki olivat hyviä juttuja, jäävät varmasti mieleen.
-Melominen rannalle.

Perheet:

-Tarkka toiminta
-♥
-Lapset tykkäsivät pelata jalkapalloa ja polttopalloa ym. Johtaja oli ainakin selkeästi
tiedossa ja laittoi itsensä (kirjaimellisestikin) likoon  Näytti mielestäni hyvää
esimerkkiä ohjaamiselle. Tykkäsin, että opiskelijapojat olivat, Shivan esitys olisi ollut
kiva kuulla, mutta meteliä oli liikaa (tässä olisi voinut olla lapsille muuta) Mutta
hienoa että hän ja Mikko olivat mukana.
-Ohjaajat kuiten osanneet aika hyvin toimia lasten kans & saanu solmittua lapsiin
suhteen…
-Jari loistava lapsien kanssa. Mieleen jäi positiivisesti myös Shiva.
-Oli mukava, kun oli eri kulttuuristakin edustaja, Shiva oli mielenkiintoinen persoona.
Ja ohjaajat muutenkin kivoja. Jari oli todella mukava, rento ja huumorintajuinen!
Täysin oikeassa ammatissa  Ja oli mukava, että mukana oli tuttu perhetyöntekijä
Pia.
-Jari ja Pia 10 pistettä!
-Se Shiva oli vähän kiva ko se leikki mun kans merirosvoa.

-Ei oikein suunniteltu pienten lasten kans toimiin. Reissun toteutuksen esim.
lähtöihin meni enempi aikaa kuin itse paikan päällä olemiseen. Laivamatka ois
mennessä voinu olla lyhyempi tai laivassa syöty. Lapsille pitkä aika olla syömättä.
 kaikki pahalla päällä, tullessa kaikki kylläsiä suurin piirtein ja myös ois ollu sitten
enempi ”voimia” nauttia matkasta.
-Korkea heinikkoinen saari huono.
-Retki saareen, kun on pahin punkkiaika (Kemissä niitä on todella paljon nyt, kun
katsoo punkkikarttojakin) ja saaressa punkeille idylliset asuinolot, pitkää heinää
jne.! Todella iso miinus!
-Huonoa pienille, koska yleensä lähdetty päiväunien aikaan, sen takia retki pilalla.
Pitäisi päästä heti aamulla retkelle, ennen päiväunia.
-Lapsille ruoka ajoissa ettei känkkäränkkä ennätä.
-Makkaranpaisto kun ei saanut itse kepissä paistaa.
-Saari
-Punkit
-Yksi retki olisi riittänyt
-Yksi riittää
-Sää. Olisi pitänyt ottaa lasten ikä huomioon retkillä esim. laivareissulla.
Makkaranpaistoon hankala kulku.
-Pienille lapsille ja heidän vanhemmille retket rankkoja  päivärytmi muuttuu.
Siirtymiset hankalia ison porukan kanssa.
-( jatkuu) …mutta Kuivanuorolle pienillä pitkä matka.
-Ensimmäisen retken autokyydit.

OHJAAJIEN TOIMINTA
-Aluksi selvillä oli vain johtajan rooli, muilta osin jäsentymätöntä. Olisiko
kannattanut jakaa esim. tietyt vastuualueet tai perheet tai selkiyttää jotenkin
muiden ohjaajien roolia.
-Ohjaajat välillä myös ulapalla mitä tapahtuu. Jokainen sano eriä. Rannalta yksi
tapaus jäi mieleen kun ohjaaja sanoi ettei vanhempi voi väsyä kun on vain yksi
lapsi!! Ja että vanhempien ois pitäny olla tiukempia omien tahtojensa/etujen
mukaan, että olisi pitänyt sanoa ohjaajalle tiukemmin ei…öhöm…
-Muutama ohjaaja sekaantu liikaa minun toimintaan lapsen kanssa. Tiedän itse
miten toimia. Joten se hermostutti minuakin.
-Olisi voineet ohjata ja auttaa enemmän.
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Ohjaajat:

-Minä tykkäsin Päivistä ja Kertusta ja Shivasta kun se antoi mulle makkarakepin.
-Tykkäsin erityisesti Jarista. Jari nosti korkealle ilmaan.
-Päivi
-Kivat ohjaajat. Lempparit: Shiva, Mikko + huivipäinen nainen.”
-Omatoimisia kaikki
-Ammattitaitoisia
-Loistavia ohjaajia! Hyvää yhdessä tekemisen meininki.
-Ok
-Ohjaajat olivat ihania ja täysillä mukana.
-Kannustavaa, auttavaista ja huolehtivaa.
-Mukavia ja amm. taitoisia ohjaajia. Hyvä yhteishenki.
-Sujuvaa ja ammattimaista. Mulla itellä oli oikein mukavaa ohjaustehtävissä.
-Iltapalaverit olivat hyvin antoisia.

-Ohjaajien omatoimisuus aiheutti sen, ettei aina tiennyt missä kukanenkin on.
-Työnjako olisi saanut olla selvempi eli sovittu jo ennen leirin alkua.
-Vastuut epäselvät.
-Ohjaajien työnjako olisi voinut olla selkeämpi = jokaisella ohjaajalla oma ohjaus ja
ohjausteot etukäteen mietittyinä.
-Epäselkeä tehtävänjako.

PERHEIDEN LUKUMÄÄRÄ, LEIRIN KOKO
Perheet:

Ohjaajat:

-10 perhettä
-Soppeli
-Hyvin perheitä, ei moitittavaa
-Lukumäärä hyvä ja eri-ikäiset lapset.
-Kivasti oli porukkaa.
-Sopivasti
-Erilaiset perheet ovat aina rikkaus.
-Sopiva
-6-8 perhettä
-Koko oli ohjaajien määrään katsottuna sopiva.
-Aikuisten määrä sopiva.
-Paljon lapsia leirillä  lapsista seuraa toisille ja kavereita löytyy.
-Sopivan kokoista kaikkinensa.

-Aika iso määrä suht lyhyehköön aikaan. Kun alkaa päästä juttuun keskenään, aika
loppuu.
-Ehkä liian vähän perheitä?
-Liian vähän lapsia
-Liian vähän perheitä
-Liian paljon perheitä, ei päässyt kaikkien kanssa kunnolliseen kontaktiin.
-Voisi olla vähemmän leiriläisiä.
-Ei vaippaikäisiä jatkossa.
-Liian iso hajonta iässä.
-Lasten määrä hieman liian suuri.
-Liian iso leiri, porukasta ei tule tiivis. Ihan pienille leiri liian rankka. Ja kun ihan
pieniä mukana, ohjaajiakin tarvii silloin enemmän.
-Hieman liian monta perhettä.
-Vähän liian iso.
-Ohjaajia yksi tai kaksi vähemmän.

PERHEEN YHDESSÄOLO
Perheet:

-Hyvin onnistunut.
-♥
-Yhdessäoloa tulee todella paljon. Ainakin vastaa tarkoitustaan siinä suhteessa, siis
hyvää 
-Mukava kuitenkin ollut yhdessä tehdä. Ruukkujen maalaus varsinkin!
-Perhekuvat oli todella hyvä idea! (Mutta olisi saanut olla jokaisen lapsen kehykseen
oma kuva. Tulee riitaa siitä kumpi saa ”perhekuvan”).
-On saatu olla yhdessä. Tuntuu, että olemme lapsen kanssa läheisempiä, vaikka kyllä
muutenkin touhutaan yhdessä jne..
-Ihanien kivien poimiminen.
-Oli hyvä

-Yhdessä oloa ollut mutta se ei ole ollut ressitöntä kun tiukat aikataulut ja taas
kuitenkin ootettu että jtn tapahtuu.
-Tyttö liikkui muiden lasten kanssa ehkä liikaakin.
-En juurikaan ehtinyt yhdessä olla kun menimme koko ajan.
-Äiti oli liikaa sisällä.
-Mää en oikein tykänny, oispa tässä samassa huoneessa ne pikkupojat.
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Ohjaajat:

-Osa nautti vapaasta yhdessäolosta, tekivät mukavia juttuja, ylittivät osin itsensä.
-Ok, enemmän vielä yhteistä perheiden kanssa.
-Retket olivat mukavia.
-Oli paljon aikaa olla yhdessä, ja lapsilla oli paljon aikaa olla yhdessä.
-Perheillä oli mahdollisuus olla yhdessä.
-Kivaa
-Perheet saivat retkillä yhdessäoloaikaa erilaisessa ympäristössä.

Perheet:

-Kaunis ympäristö. Tilaa hyvin ulkoilla. Huono vain kun muitakin leiriläisiä niin niitä
joutunut pohtimaan vaikka heitä ei kyllä oikeastaan edes nähty 
-Ei mitään moitittavaa, kaikki oli sellaista hyvää kuin vain voi leiriltä odottaa.
-Ei valittamista. Huone oli mielestäni reilunkokoinen ja wc ja pesutilat lähellä.
Helpottavaa oli, ettei vuodevaatteita ja pyyhkeitä tarvinnut tuoda mukanaan.
-Luontoa ympärillä
-Hyvät 
-Huoneet kivat
-Rantasauna oli paras. Oli hyvä kun oli kerrossängyt.
-Rantasauna oli kiva. Oli kiva huone, mutta toisella kerralla mä haluan eri huoneen,
yläkertaan.
-Hyvä takapihalla leikkiä halihippaa.

Ohjaajat:

-Kaunis luonto, ulkosauna, hyvät ulkoleikki ja –pelimahdollisuudet.
-Hyvät
-Ihan hyvät ja käytännölliset.
-Ok
-Leiriympäristö lapsiturvallinen. Ruokailu toimi.
-Hyvin innostava ympäristö. Hyvät majoitustilat.
-Hyvät tilat.
-Toimivat
-Ympäristö oli mukava, jos ei oteta sääskiä lukuun.

-Osa vanhemmista hakeutui liiaksi aikuisten seuraan unohtaen lapsen.
-Olisi saanut olla enempi perheen kesken toimintaa.
-Aikuisilla ei ollut paljoa mahdollisuuksia olla yhdessä ja keskustella.
-Perheet olivat hieman erillään toisistaan ruokalassa.

LEIRIYMPÄRISTÖ JA MAJOITUSTILAT

Perheet:

-Toivoisin seuraavan leirin majoituksen olevan päärakennuksessa.
-Majoitustilat aika heikot äänieristyksen vuoksi, muuten ok. Ruuat oli hyvää. Oisin
toivonut kuitenkin ns. ”tiiviimpää” majotusta ettei näin hajanaista. WC-tilat myös
minusta erikseen tai jopa ulkona vaikea yö-pissailijoille…hyvin saunat kuitenkin
kun joka ilta.
-Todella hyvin kuului seinien läpi ihan normaali puheäänikin.
-Uimarannat oli huonot lapsiperheille ja uimataidottomille. Esim. Kemin
Mansikkanokka tm. olisi ollut perheille sopivampi. Ikkunoissa sääskiverkot huonot.
Patterit ei toimineet  kylmä. Saippuaa ja käsipyyhkeitä ei täytetty, osista
vessoista olivat loppu.
-Kylmä! yöllä.
-Kun pitää hiipiä niin hiljaa.
-Tylsää olla täsä huoneesa ko tää on niin pieni.
-Ahtaat
-Uimapaikka voisi olla parempi.
-Liian hajallaan perheet, ohjaajat ja toimintatilat.
-Keinut ja hiekkalaatikko olisi ollut tarpeelliset.
-Liian hajalla leireilijät, mutta muuten piha-alueet olivat hyvät.
-Vähän liikaa sääskiä, mutta sääskimyrkky auttoi.
-Ei hyvää luonnollista yhteistä tilaa kokoontua, vaikuttaa yhteishenkeen ja
informaation kulkeutumiseen. Hyvä ruoka, mutta hedelmiä olisi kaivannut.
-Ehkä vähän kaukana perheet meistä ja toisista.
-Leirikeskus on suuri, ei synny yhteisöllisiä tilanteita muuten kuin tekemällä.
-Leiripaikan uimaranta oli käyttökelvoton. Näin kylmillä keleillä siitä ei ollut rajusti
haittaa, mutta jos olisi sattunut hellekelit, olisi se harmittanut vietävästi.

MIKÄ OLI PARASTA LEIRILLÄ?

MIKÄ OLI IKÄVINTÄ LEIRILLÄ?

-Yhdessä olo kaikkien kanssa. Hyvä ruoka.
-Tunnelma 
-Lasten kanssa ajanviettäminen ilman telkkaria yms. Se, että ohjaajat jaksoivat pelata
jalkapalloa ym. ja antaa lapsille sellaista huomiota mitä ei usein itse jaksa/viitsi. Ilo
siitä kun näki, että lapsilla oli mukavia hetkiä. Oma ”erityislapsi” sulautui hyvin

-Sää
-Liian tiukka aikataulu. Lapsilla ei aikaa leikkiä. Annettu olettaa että leiri olisi
perheen voimavaroja tukeva tapahtuma vaikkei näin kyllä todella ollut. Väsymys!
Toisen äidin sanoja lainaten että kotonakin saa levätä enemmän…Tiedän ettei leirit
ole pelkkää levähtelyä mutta tämä on kyllä todella koetellut jaksamista ja stressin
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joukkoon eikä pahemmin erottunut. Omilla lapsillani ei ole pahemmin kavereita,
saivat täällä juosta ja touhuta toisten lasten kanssa. Ehkä lapsille voisi olla
enemmänkin tällaista normaalia kesätouhuilua yhdessä, pelaamista, meren rannalla
tutkiskelemista, toimintaa, mihin purkaa energiaa. Sellaista normaalia lapsen kesään
kuuluvaa touhua toisten lasten kanssa, se ei nykyään ole kaikille niin
itsestäänselvyys.
-Uudet tuttavuudet, sai vähän näkemystä etten ole ainoa vanhempi joka väsyy &
kiukuttelee, en olekaan epänormaali.
-Katariina laiva. Shiva, Jari
-Melonta! 
-Ruoka ja retket.
-Laivaretki, yhdessä olo.
-Kaikki oli hyvää, olen valmis uudestaan.
-Mukavinta oli katsoa valokuvia + oli tuttuja. KAIKKI OLI KIVAA.
-Veneily
-Kaverit
-Ne pikkupojat 
-Rantasauna
-Risteily

Ohjaajat:

-Ulkosauna ja laivaretki.
-Melonta, iloiset lapset ja työkaverit.
-Mukavat ohjaajat ja perheet, lapset.
-Nähdä kuinka lapsilla oli hauskaa keskenään. Melominen.
-Hyvä ohjelma ja hyvät tilat.
-Retket, yhdessäolo, lasten ilo ja kaveruus.
-Parasta oli kohdata entisiä asiakkaita uudessa roolissa vuosien jälkeen. Muistuttaa
siitä, että asiakkaalle on työntekijän panoksella usein merkittävämpi vaikutus kuin
päinvastoin. Hyviä kohtaamisia.
-Melominen rannalle.

sietokynnystä. Toivoin enemmän konkreettista tukea/neuvoja jaksamiseen ja
arjessa selviytymiseen. Että enempi jutustelua ns. ”vapaata” aikaa perheiden
kanssa. Näiden perheiden tilanteet huomioon ottaen olisi vähempi ollut enempi.
Väsyneenä ei jaksa ylim. suorituksia. Kuvitellut olevansa jo kuivilla vesillä mutta
leirillä olo löi kyllä vyön alle tosissaan. Ja se ettei aina tarvi olla erityistä toimintaa
lasten kans ku nyt on monet itkut lapsilla tullut kun ei olekaan saanut rauhassa
leikkiä.
-Sääsket, punkit, kolea sää. Ihan jäi aurinkovoide käyttämättä.
-Olla odotettavana (lapsia aamulla, muut menossa rannalle  kiire syödä kun koko
leiri odottaa vain meitä.)
-Punkit, se että piti mennä saareen (vaikka se historia olikin mielenkiintoinen).
-Kun ei ollut oikein mahdollisuutta pienten päiväuniin ja omaan lepoon.
Pienemmät tulisi ottaa enempi huomioon. He eivät jaksa ilman päiväunia, jos liikaa
ohjelmaa koko ajan. Olisi voinut olla enemmän ”luppoaikaa”, oleilua. Enemmän
olisi voinut olla sitä aikuisten lepoa jota luvattiin. Oikeastaan sitä ei ollut yhtään.
-Punkkiretki. Hieman liikaa ohjelmaa.
-Punkit ja jääkylmä vesi.
-Kun leirillä ei ollut Hello Kittyä.
-Punkit
-Tuli punkkeja.
-Huoneessa oli ikävä olla.
-Yksi joka löi minua pajulla.
-Että sääsket söi. Jalkapallossa häviö ja sitten etten saanut yhtään maalia.
-Sääsket 
-Ilma
-Sääsket ja punkit 
-Sääsket ja punkit. Hieman kehno sää.
-Huonot ilmat.
-Sää ei suosinut. Sääsket.
-Leiripaikka ei rannan suhteen ollut kovin hyvä. Säät eivät suosineet (asialle pitää
tehdä jotain :D). En voinut osallistua ohjaustoimintaan niin paljon kuin olisin
halunnut.
-Sääsket

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

-Kyllä
-Ois todella ihanaa vaikka saunailta tai jotain. Harmittaa kun tutustuu ihmisiin ja joutuu jättään hyvästit. Mutta toivon pikaista jälleen näkemistä.
-Olisi mukava kokoontua vähän rennommissa olosuhteissa…
-Kyllä. Vertaistukiryhmä? Mukava olisi jatkossakin.
-Haluan ehdottomasti!
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Ohjaajat:

-Joo x4
-Joo haluaisin, koska yksi tyttökin on siellä 
-Ohjaajat saaneet osin jo purettua toimintaa ja perheiden tilanteita. Perheiden kanssa tehtävä työ jatkuu kunnallisessa työssä.
-Uutta, haluan.
-En
-Kyllä, ehdottomasti!
-Parempi ehkä vaihtaa porukkaa. Ei välttämättä onnistu samalla porukalla.
-Ei tarvitse, kunnat ja lähettävät työntekijät jatkavat tästä.
-Varmaan toinen perheleiri tulevaisuudessa. Nyt markkinointikin on helpompaa, kun tietää mistä voi olla kyse. Samoillakin palikoilla olisi kiva rakennella.

Palautteen kooste: Hanna Vuorinen

6

