Tunturi-Lapin perheleiri Enontekiön Leppäjärvellä 25.–28.6.2012
PALAUTEKOOSTE

MITÄ HYVÄÄ TÄLLÄ PERHELEIRILLÄ ON OLLUT?

MITÄ HUONOA TÄLLÄ PERHELEIRILLÄ ON OLLUT?

LEIRIOHJELMA, AIKATAULUT
Perheet:

Ohjaajat:

-Erilaisia ohjelmia, lapsille ja aikuisille erikseen ohjelmaa.
-Keskustelut oli aivan terveellistä ohjelmaa. Rentoutus, mitä parasta. Iltaohjelmasta
en tiiä ko nukkumatti saapui aikasin.
-Monipuolinen
-Ohjelmaan kuuluva ulkoleikki pienryhmissä: tikka, mölkky, tramppa, polkuveneily.
-Hyvä ohjelma ja leikit kouluikäisille.
-Säännöllinen, pitävä, monipuolinen.
-Säännöllinen
-Ensimmäinen kerta kun leirillä ollaan, että en osaa niin verrata muihin leireihin.
Olen ihan tyytyväinen leiriin. Pojille ollut tosi hyvä kokemus ja mieluisa.
-Aika on mennyt nopeasti, paljon tekemistä.
-Selkeä
-Hyvä päivärytmi.
-Hyvä, oli vapaa-aikaa perheille, eikä ollut kiire.
-Paljon ohjelmaa, hyviä ohjelmia, monipuolisia.
-Monipuolinen, otettu huomioon ympäristö ja mahdollisuudet.
-Paljon ohjelmaa lapsilla.
-Ohjelmassa sopivasti tekemistä, ei liian tiukka aikataulu.

-Liian kiire aikataulu, esim. ruokailun jälkeen heti ohjelmaa…
-Tylsää ulkona.
-Hieman pidemmät siirtymäajat, väljyyttä kaivattiin.
-Välillä vaihteleva, myös erilaista toimintaa olisi voinut olla. Enemmän vapaata.
-Vanhempien keskinen aika olisi ollut mukava.
-Ei ollut käsikorujen tekoa.
-Kotatuokiot eivät olleet mukavia.
-Liian tiivis aikataulu.

-Perusohjelma selkeä, mutta ohjaajien ohjelmat puutteelliset.
-Paljon kohtia, joita suunniteltiin vasta leirillä (vaikea varautua ennakkoon).
-Retket ovat vaikeita vanhemmille, joilla on pieniä lapsia.
-Tiukka aikataulu, uuvuttaa välillä ainakin ohjaajaa, mutta jos perheet tykkäävät,
niin ei haittaa.
-Välillä hektistäkin, hengähdystaukoja niin isoille kuin pienille.
-Aikana hieman lyhyt (4pv).
-Ehkä pikkulapsille ei jäänyt aina lepohetkiä.

RETKET
Perheet:

Ohjaajat:

-Kaunis luonto, maisemat, leikit, kalastus.
-Tosi kivaa, löysi luita, ”erämaassa” sielu lepää. Tikkupulla oli uus tuttavuus :P
-Hauska
-Mukavat retket, nuotiolla makkara, tikkupullat ja hillo. Suopunginheitto, aarteet.
-Palojoki hyvä ja pullaa mukana!
-Ei liian pitkiä, mukavat kohteet.
-Tikkupulla ja maisemat.
-Sopivan mittaisia.
-Olivat mukavia.
-Ihanat retket. Oli kiva kävellä, pienet jaksaa jos isot uskoo heidän jaksavan.
-Helppo kulkea. Hyvä tarjoilu.

-Lapsille pitkät kävelymatkat.
-(Toisesta pois). Vanhin tytär ei pitäny Liankiin tehdystä retkestä.
-Kylmä, alussa sääskiä.
-Sopivat yli 4-vuotiaille. Liankijärvelle lisää istumapaikkoja ulos.
-Väsyttäviä
-Kävelyä liikaa 2- ja 3-vuotiaille.
-Kylmä
-Tylsä kävely, olisi voinut olla ohjattuja leikkejä / tehtäviä matkalla.
-Pitkä matka lapsille.
-Pienille hitusen liian pitkät, pienille autokyyti perille parempi?

1

-Hyvät luonnonläheiset retkikohteet.
-Hyvät retket, retkiä tarvitaan leirille.
-Mukavia oli! Leirinuotio parasta. Jälkimmäisellä retkellä paljon löytöjä.
-Pullatikut, hyvin järjestetyt.
-Retket mukavat ja hyvin järjestetyt.

-Matkoilla ehkä hieman liikaa hajaantumista.
-Uimaan ei retkillä päästy, mutta johtui sääoloista.

OHJAAJIEN TOIMINTA
Perheet:

Ohjaajat:

-Ottivat hyvin lapset huomioon, vaikka paljon eri-ikäisiä. Sekä aikuisetkin 
-Ihan jees  Mukava ko oli oma ohjaaja.
-Ohjasivat. Olivat apuna.
-Mukavia ohjaajia.
-Ohjaajien osallistumisesta leikkeihin pidettiin hyvänä.
-Innostunutta ja jaksavaa.
-Leikitti lapsia.
-Ohjaajat leikkivät lasten kanssa.
-Hyvä
-Aktiivisesti saatavilla
-Vastuullisia; pitivät huolta niin lapsista kuin perheistä.
-Vastuuohjaaja perheille hyvä asia.
-Omalta kohdalta meni ihan kivasti. En menettänyt malttia, vaikka en ole paljon
lasten kanssa touhunnu aiemmin. Kokonaisuutena reipasta ja osallistuvaa.
-Hyvä, että jokaisella ohjaajalla nimetty perhe. Vastuunjako jotenkin selkeämpi kuin
viime kesänä.

-Alussa vähän hakemista, kuinka paljon ja miten perheiden kanssa olla ja auttaa.
-Lapsia olisi voinut katsoa enemmän.
-Ei paljon juteltu.
-Odotin enemmän ohjattua toimintaa pienille.

-Etukäteen jokaisen tulee harjoitella ohjaustyönsä valmiiksi.
-Epäselvä työnjako, vastuunotto ja vastuunanto epäselvää.
-Suunniteltiin viime tipassa, vaikeutti ohjaamista, eikä ollut yhteistä ajatusta
etukäteen.
-Selkeämpi tehtävien jako.
-Mietitytti: kuinka paljon pitäisi puuttua perheiden toimintaan tai auttaa heitä.

PERHEIDEN LUKUMÄÄRÄ, LEIRIN KOKO
Perheet:

Ohjaajat:

-Sopiva määrä perheitä.
-Sopivasti porukkaa.
-9 perhettä.
-Hyvä lukumäärä. Sopiva.
-Paljon, mutta ei liikaa. Sopiva.
-Ihan hyvä.
-Sopiva, paljon lapsia.
-Sopivasti perheitä.
-Sopiva x4
-Hyvä lukumäärä, ei liikaa lapsia, hallittavissa.
-Kun on paljon perheitä ja lapsia, lapsista seuraa toisille.
-Perheiden lukumäärä hyvä. Kaikille lapsille ihan isompia lukuun ottamatta löytyi
kavereita.

-Enemmän nuoria perheitä matkaan, sekä perheiden miehet myös matkaan.
-Ehkä ohjaajiin suhteutettuna vähän liikaa, kun oli niin paljon pieniä. Ei ihan niin
leppoisaa kenellekään, kuin olisi, jos suhde olisi vähän ohjaajapainotteisempi.
-Välillä jonottamista.
-Ruokailussa ei tahtonut olla tilaa.

-Lapset ilman huoltajaa eivät sovi perheleirille.
-Liian paljon pieniä lapsia, alle 3-vuotiaita.
-Kun on paljon perheitä ja lapsia, ei porukasta tule kovin tiivis eikä kaikkiin ehdi
tutustua kunnolla. Lasten suuri määrä ja erityisesti eri iät haaste.
-Ei ainakaan yhtään suurempi!
-Pienten lasten lukumäärä oli suuri ja valvonta vaatii paljon silmäpareja, mutta
niitä oli kyllä riittävästi. Ohjaajan aika menee valvontaan.

PERHEEN YHDESSÄOLO
Perheet:

-Sai viettää aikaa oman perheen kanssa.
-Jeee. Koti-ikävää (kavereita) havaittavissa viimeisenä päivänä.
-Sai olla yhdessä.

-Lapsen sairastelu.
-Myös omat jutut kivoja.
-Aikaa oli aika vähän.
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Ohjaajat:

-Sopivasti yhdessä ja erikseen.
-Sopiva.
-Tiivistä, normaalia.
-Vanhemmat saivat myös omaa aikaa.
-Majoitustiloista tuli ”koti”.
-Perheet olivat yhdessä niin oman perheensä kuin muiden perheiden kanssa.
-Eiköhän sitä ollut sopivassa suhteessa.
-Perheillä oli hyvin leirillä aikaa olla yhdessä, mutta myös koko leirillä oli hyvä
yhteishenki.

-Mökissä vähän tekemistä.
-Osa perheistä eivät olleet tekemisissä keskenään (kuilu yksinhuoltajien ja
pariskuntien välillä).
-Ei ehkä kuitenkaan niin tiivis yhteishenki kuin esim. viime kesän leirillä.

LEIRIYMPÄRISTÖ JA MAJOITUSTILAT
Perheet:

Ohjaajat:

Perheet:

-Ympäristö hieno, ihania eläimiä, mukavia ja auttava talonväki.
- Lamphaat & kani & kana kivoja. Mukava ympäristö, kun ei ollu liiaksi
vaarapaikkoja, uskalsi laskea lapset ulos.
-Siisti ympäristö. Tilava mökki.
-Hyvä paikka ja ruoka.
-Hieno paikka. Sopiva.
-Mukava, tilava mökki.
-Mukavat mökit ja maisemat.
-Leiriympäristö on hieno, majoitustilat ok.
-Ystävällinen ja auttava henkilökunta, kiitos Kelotin rantamajat.
-Kodikasta. Sopiva. Koko. Ruoka lapsille sopivaa.
-Todella hyvä paikka, hieno ympäristö, hyvin hoidettu.
-Hyvä paikka perheleirille. Henk. kunta avulias ja ystävällinen, ja mahtavasti
osallistuivat retkille.
-Todella hyvä ympäristö! Tsekkaa ylin! Ei moitteita.
-Perheet olivat lähempänä toisia, kun ei ollut niin paljon tilaa. Eläimet oli kiva lisä.
-Hyvät järjestelyt. Ruoat hyvät, kun vihanneksiakin löytyi. Hedelmiä olisi ehkä voinut
olla enemmän. Tosi ystävällinen ja avulias isäntäväki. Osallistuivat hienosti retkien
järjestelyihin.

-Syrjäinen, tv:t puuttui, puhelimet ei kuulu, mökit huonosti varustettu.
-Ei leluja.
-Kasviksia sais olla enemmän.
-Järven takia lapsien erityinen vahtiminen.
-Majoitus ei mukavaa, kun ei ollut vessaa.

MIKÄ OLI PARASTA LEIRILLÄ?

MIKÄ OLI IKÄVINTÄ LEIRILLÄ?

-Mahtavat ohjaajat, talonväki, lapset saivat uusia ystäviä, paljon puuhaa lapsille.
-Ko löysi luita. Ettei tarvinu yksin juosta läppien perässä.
-Yhdessä olo. Rauhallinen paikka. Eläimet.
-Vesi-ilmapalloleikki
-Ruoka
-Ruokailu, aikaiset nukkumaanmenoajat.
-Tikkupulla, ruoka.
-Kun sai soudella.
-Uinti, saunominen, retket, ilmapalloleikki oli kiva. Mukavia kavereita.

-Ilma…sääsket…
-Kylmä uimavesi.
-Kylmä ilma. Sääsket.
-Kylmä ilma ja vesi.
-Aikaiset herätykset (sanoo nuoret).
-Aikaiset herätykset, välillä ns. pakko-ohjelmat.
-Kävelymatkat.
-”Keskikesän ihana ilma” 
-Pikkulasten metelöinti. Liian vanha, pieni trampoliini.

-Hiekka-sorapiha hankala.
-Yhteisten tilojen puute. Vaatimaton ruoka hintaan nähden (jauhemuusi).
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Ohjaajat:

-Uiminen
-Ruoka hyvää, sauna oli hyvä.
-Yhdessäolo retkillä ja saunassa/uimassa!
-Lasten ilo, yhdessä tekeminen.
-Kaikki (retket, lasten kanssa oleminen, perheiden kanssa jutteleminen, ohjelmat).
-Lasten riemu, se kun näkee lasten ja vanhempien viihtyvän.
-Meno ja meininki! + Sàmi-teema tiistaina.
-Makkaranpaisto.
-Retket! Kuntien työntekijöiden mukanaolo + Mikolle ja Shivalle iso kiitos!

-Kylmä ilma retkellä.
-Välipalaksi olisi voinut olla hedelmiä.
-Koska ohjelma eli nopeasti oli vaikea varautua tulevaan. Selkeämpi etukäteen
suunnittelu helpottaisi.
-1 tai 2 perhettä eivät olleet tekemisissä muiden perheiden kanssa; he jäivät
ryhmän ulkopuolelle.
-Välillä meinasivat kädet loppua kesken.

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

Ohjaajat:

-Uusia leirejä järjestämään, nämä ovat hienoja leirejä kun koko perhe voi tulla mukaan  Kyllä tällä porukalla, sekä niitä nuoria perheitä mukaan enemmän. Paikka ei ehkä
näin syrjässä, jossain missä mahdollisuus esim. ratsastukseen.
-JOOO! Vois olla vain vaikka elokuussa niin tarkenis uija.  Eikä olis niin tuhannen kylmä muutenki.
-Porukka oli kiva ja voisi kokoontua uudelleen.
-Riippuen milloin ja missä. Lapset haluais enemmän kuin viikonlopun ja syksyllä, ei talvella, kun kesä on niin kiva.
-Kiitos leiristä!
-Mukava leiri, kiitos. En tiedä.
-Eipä tultu oikein tutuiksi.
-Pojat olivat aivan innoissaan. Toinen heistä haluaa ehdottomasti tulla uudelleen. Toinen ilmoitti, että ei halua lähteä kotiin.
-Toinen lapsista: en tosiaan, leirin arvosana 7. Toinen lapsista: haluaisin, leirin arvosana 10.
-Kalastusta pitäisi olla. Erätaitojen opettelua. Lapsille välillä hemmottelua.
-Ei tarvi jatkoa tälle porukalle. Ensi kesänä uusi leiri!
-Perhetyöntekijöiden tulee kannustaa perheitä huomaamaan leirin jälkeen, että leirillä olo on hyvä juttu ja että heidän kannattaa osallistua leirille uudelleen.
-Haluan ehdottomasti osallistua ensi kesänä myös leirille.
-En tiedä omasta jatkostani, mutta mukavaahan se olisi.
-Kyllä tällaisia leirejä voisi olla jatkossakin ja samalla porukalla.
-Kiitokset taas Kertulle hyvästä leirin johtamisesta. Viime kesän leiriin verrattuna tämä leiri oli ehkä ohjaajalle työläämpi (pienet lapset??), mutta ei se sinänsä haitannut.
Ehkä viime kesän leirillä oli jotenkin parempi yhteishenki. Johtuiko leirin koosta? Ohjaajien vastuunjako nyt selkeämpi.

Palautteen kooste: Hanna Vuorinen
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