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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä oppilailla on leirikoulusta, 

millaisia kokemuksia oppilaat saivat leirikoulusta ja miten valtakunnallinen opetus-

suunnitelma toteutuu leirikoulun ohjatuissa aktiviteeteissa. 

Tutkimuksen kohdejoukkona oli 5. ja 6. -luokkalaisia, jotka kävivät leirikoulussa Piis-

palassa keväällä 2014. Oppilaita oli 13, joista poikia 9 ja tyttöjä 4. Tutkimusaineisto 

kerättiin kahdella avoimella lomakekyselyllä; yksi kysely ennen leirikoulua ja toinen 

leirikoulun jälkeen. Lisäksi aineistona käytettiin oppilaiden leirikoulupäiväkirjoja, tutki-

jan omaa leirikoulupäiväkirjaa ja leirikoulusta otettuja valokuvia. 

Tutkimustulosten mukaan oppilaat odottivat leirikoulun aktiviteetteja ja luokan yhdes-

säoloa. He toivoivat, että leirikoulussa olisi myös vapaa-aikaa ja ei olisi liikaa valvon-

taa. Oppilaat oppivat leirikoulussa uusia lajeja ja taitoja. Aktiviteeteissa parasta oli, että 

ne olivat uusia ja sopivan haasteellisia. Oppilaat kokivat leirikoulussa luokan yhteishen-

gen parantuneen. Liikunnallisissa aktiviteeteissa painottui liikunnan opetussuunnitelma 

ja kädentaitoaktiviteeteissa kuvataiteen ja käsityön opetussuunnitelma.  

 

Avainsanat 

- leirikoulu                                      - elämyspedagogiikka  

- sosiaalipedagogiikka                    - kokemuksellinen oppiminen  

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi. 
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1 Johdanto 

 

 

Leirikoulu ei ole tämän ajan muoti-ilmiö kouluissa, vaan koulun ulkopuolisen opetuk-

sen merkitys ymmärrettiin jo vuosikymmeniä sitten. Kouluhallituksen oppaita ja ohjeita 

sekä muuta leirikouluun liittyvää kirjallisuutta löytyy 1980-luvulta. Muutama vuosi-

kymmen sitten kunnat tukivat rahallisesti leirikoulutoimintaa, mutta enää ei leirikouluja 

kustanneta muusta kuin vanhempien talkootyöstä ja kukkarosta. Leirikoulupäätös on 

riippuvainen opettajasta ja maksavista vanhemmista. Kustannukset syntyvät muun mu-

assa leirikoulupaikasta, matkustustavasta ja aktiviteeteista, joihin leirikoulun aikana 

osallistutaan. Mahdollisuuksia leirikoulun pitämiseen on runsaasti, ja antoisan ja elä-

myksellisen leirikoulun pystyy järjestämään pienelläkin budjetilla.  

Tutkielmani käsittelee yhtä leirikoulua. Tutkielmani on tapaustutkimus, jonka kohteena 

oli erään 5.–6. -luokan leirikoulu nuorisokeskus Piispalassa Kannonkoskella 11.5.– 

14.5.2014. Leirikouluohjelman luokka suunnitteli itse monista Piispalan tarjoamista 

vaihtoehdoista. Minulle tarjoutui mahdollisuus tehdä pro gradu -tutkielma leirikoulusta, 

jossa toimin myös vanhemman ominaisuudessa valvojana. Muodostin tutkielmalle kaksi 

pääongelmaa. Ensimmäisessä selvitin millaisia käsityksiä oppilailla on leirikoulusta ja 

millaisia kokemuksia he saivat leirikoulusta. Käsityksiä selvitin oppilaiden leirikoulu-

määritelmien ja ennakko-odotusten avulla. Kokemuksiin liitin alakysymyksiä, jotta sai-

sin aineistoa monipuolisista kokemuksista. Toinen pääongelma liittyi opetussuunnitel-

man toteutumiseen leirikoulussa. Tähän vastasin omien havaintojeni ja Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004 -dokumentin avulla.  Keräsin aineistoa lomake-

kyselyillä oppilailta ennen ja jälkeen leirikoulun. Oppilaita yhdysluokassa oli 13. 

Kummassakin kyselylomakkeessa oli kolme avointa kysymystä. Lisäksi aineistooni 

kuului oppilaiden leirikoulupäiväkirjat, joiden kirjoittamisen tueksi olin antanut apuky-

symyksiä sekä oma leirikoulupäiväkirjani ja ottamani valokuvat.  

Käsittelen tutkielmassani leirikoulua oppilaiden näkökulmasta, ja osittain tuon esille 

myös omia havaintojani. Yhdistän leirikoulun teoreettisesti elämys- ja sosiaalipedago-

giikkaan, kokemukselliseen oppimiseen ja mallioppimiseen sekä perusopetuksen
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opetussuunnitelmaan ja opetushallituksen ohjeisiin koulun ulkopuolisesta opetuksesta. 

Tutkielman tuloksia esittelen teorian yhteydessä, ja siksi tutkielmani alkaa tutkimusme-

todologisella luvulla, jossa kerron myös aineiston keräyksestä ja analyysistä. Tapaustut-

kimuksessa tutkimuksen eri luvut voidaan esittää tutkimuksen lukemista selkeyttävässä 

järjestyksessä (Eriksson & Koistinen 2005, 37). Tutkielmani etenee induktiivisesti. Kerä-

sin ja analysoin aineiston tutkielmani alkuvaiheessa. Sen jälkeen olen liittänyt tuloksiini 

teoriaa kirjallisuudesta ja aikaisemmista tutkimuksista. (Syrjälä 1994, 22.)  
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2 Tutkimus  

 

 

2.1  Tapaustutkimus  
 

Tutkielmani on laadullinen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ihmi-

sen toimintaa ja erilaisten ilmiöiden ja asioiden merkityksiä ihmisille. Ihmistä ei tutkita 

erillisenä yksikkönä ympäristönsä vaikutuksesta vaan tutkimus huomioi yksilön yhtei-

sönsä edustajana, jonka merkitysmaailma ja toiminta ovat rakentuneet vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa. (Mäntynen & Pietikäinen 2009, 139.) Tutkielmani kuvaa ilmiötä 

leirikoulu tietyn tapauksen avulla. Tutkielmani tapaus on erään 5.–6. -luokan leirikoulu 

Piispalassa. Tutkimukseni on ainutkertainen, vaikka Piispalassa käy satoja koululuokkia 

vuodessa, mutta tämä luokka ja nämä oppilaat vain kerran. Oleellista tutkimukselle on 

näiden tiettyjen oppilaiden kokemukset. Oppilaiden kokemuksia ei voi yleistää kaikkien 

oppilaiden kokemuksiksi eivätkä tilastolliset yleistykset olekaan tapaustutkimuksen 

tarkoitus. Leirikoulua suunnitteleva opettaja tai luokka voi saada tutkielmastani tietoa ja 

kokemuksia päätöstensä tueksi. Arvokkainta tieto lienee Piispalaan leirikoulua suunnit-

televille. Tapaustutkimuksessa tutkija on vuorovaikutussuhteessa oppilaiden kanssa ja 

niin minäkin olin. Olin valvojan roolissa, en näkymättömänä havainnoijana. (Syrjälä & 

Numminen 1988, 6–19; Syrjälä 1994, 14–15; Eriksson & Koistinen 2005, 34.)  

Tutkielmani sijoittuu fenomenografiseen tutkimuskenttään.  Yritän kuvata, jaotella ja 

ymmärtää oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia leirikoulusta sekä minkälaisia merkityk-

siä oppilaat antavat leirikoululle. Pyrin myös kuvaamaan oppilaiden erilaisia käsityksiä. 

(Ahonen 1994, 114; Huusko & Paloniemi 2006, 162–163.) Pyrin kirjoittamaan koke-

mastamme leirikoulusta selkeästi, tarkasti ja ymmärrettävästi, jotta lukija voi kuvitella 

olleensa mukana. Kirjoitan jokaisesta leirikoulumme ohjatusta aktiviteeteista omiin ha-

vaintoihini ja oppilaiden kokemuksiin perustuen sekä peilaan aktiviteetteja voimassa-

olevaan valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Lisäksi tuon esille op-

pilaiden kokemuksia ja käsityksiä asioista, joita pyysin leirikoulupäiväkirjassa pohti-

maan ja jotka ovat mielestäni tärkeää selvittää leirikoulusta. Tapaustutkimusta voi sanoa 

holistiseksi, koska se pyrkii kohteensa kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen monipuolisten 
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aineistojen ja menetelmien käytöllä sekä vertaamaan tuloksia aikaisempiin saman kon-

tekstin tutkimuksiin (Laine ym. 2007, 10). Leirikoulua käsittelevät aikaisemmat tutki-

mukset ovat pääosin pro gradu -tutkielmia, joiden tuloksia tuon esille omia tuloksia esi-

tellessäni. Ne tukevat tässä tutkielmassa ilmenneitä asioita.  

Jaan sisällöstä nousevat asiat omiksi kategorioikseen ja mahdollisesti vielä alakategori-

oiksi. Kategoriat muodostan oppilaiden teksteistä. Kategorioita esittäessäni tuon esille 

myös suoria lainauksia oppilaiden teksteistä. Fenomenografista tutkimusta tehdään pää-

osin haastattelemalla, mutta myös havainnointi, kirjoitelmat ja avoimet kysymykset 

voivat olla aineistonkeräysmetodeina. (Gröhn 1992, 18–19.)  Jätin haastatteluvaihtoeh-

don pois aineistoa kerätessäni.  Alun perin olin aikonut haastatella oppilaita linja-

autossa sekä meno- että tulomatkalla. Matka-autona meillä oli pikkubussi, jossa oli hy-

vin tiivis tunnelma. Autossa ei olisi ollut tilaa eikä rauhaa haastatteluihin. Oppilaista 

suurin osa oli myös riehakkaalla ja äänekkäällä tuulella, joten ainakaan matka-aikana he 

eivät olisi kyenneet kovinkaan syvälliseen pohdintaan. Päätin pitäytyä tekstipohjaisessa 

aineistossa, jotta saisin kaikilta oppilailta aineistoa ja uskoakseni myös luotettavampaa 

aineistoa kuin haastattelemalla. Mäkelän (1990, 50) mukaan lomakekyselyn etuna on, 

että vastaajat saavat täyttää sitä omassa tahdissaan ja rauhassaan. Haastattelu on monelle 

vieras tilanne, ja saattaa olla vaarana, että vastaukset eivät ole tarkoin harkittuja ja rehel-

lisiä. Lomakevastaukset ja lomakkeisiin kirjoitetut avointen kysymysten vastaukset ovat 

todellisia eikä ole vaaraa, että tutkija niitä epähuomiossa muuttelisi. Haastattelujen ja 

havaintojen kirjaaminen tarkoittaa aina myös aineiston muokkaamista. Heikkinen ja 

Hernesniemi (2001, 69–71) haastattelivat omassa tutkielmassaan leirikoululaisia pa-

luumatkalla junassa. He kokivat haastatteluaineiston jääneen suppeaksi, koska oppilaat 

olivat väsyneitä ja haastattelukysymykset eivät olleet riittävän avoimia. He totesivat, 

että parhaat haastattelutulokset he olisivat saaneet keskustelemalla oppilaiden kanssa 

kokemusten aikana tai välittömästi niiden jälkeen. Fenomenografiseen tutkimusaineis-

toon kuuluvat omat havaintoni, jotka olen kirjoittanut omaan leirikoulupäiväkirjaani, 

oppilaiden leirikoulupäiväkirjat, avointen kysymysten vastaukset ja valokuvat.   
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2.2 Merkitysten tutkiminen     

             

Ymmärrämme maailmaa merkitysten avulla. Jokainen tulkitsee ilmiöitä omasta koke-

musmaailmastaan ja kulttuuristaan lähtien, mutta sujuva vuorovaikutus ja yhteisymmär-

rys ihmisten kesken vaativat jokseenkin samankaltaisia merkityksiä. (Eskola & Suoran-

ta 2001, 45.) Kulttuuria tutkitaan merkitysten avulla. Helpointa on ymmärtää kulttuurin-

tutkimus valtavirrasta poikkeuksellisten merkitysten tutkimisella, mutta aivan yksinker-

taisetkin arkiset ilmiötkin voivat tuottaa vahvoja merkityksiä ja ovat tutkimisen arvoisia. 

Eräs näkemys merkityksistä rakentuu käytännöllisyyden kautta. Kaikki, minkä avulla 

ihminen voi toteuttaa tarpeitaan, on merkityksellistä. (Alasuutari 2011, 60–61.) Kulttuu-

ria ilmentävät representaatiot pyrkivät aitoon todellisuuden tulkintaan. Konstruktionisti-

sen tulkinnan mukaan merkityksiä tuotetaan kulttuureissa sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa. Merkitykset eivät ole yksikäsitteisiä, ja ne voivat historiallisessa mielessä muut-

tua. (Mäkiranta 2010, 106–107.) 

Risto Heiskala (1995, 281–282) tarkastelee merkityksiä kolmesta eri näkökulmasta. 

Ensimmäinen näkökulma on vahvasti tunneperäisille asioille annettava katekistinen 

merkitys. Katekistisia merkityksiä ovat uskontoon liittyvät asiat, kuten juhlapyhät ja 

elämänkulkuun kuuluvat syntyminen ja kuolema. Myös kulttuuriin liittyvät asiat, joista 

kaikilla on kokemuksia, saavat katekistisen merkityksen. Koulu on esimerkki kulttuuriin 

liittyvästä asiasta. Toinen näkökulma liittyy toiminnan tarkoitusperien merkityksiin. 

Merkitys haetaan pelkkää havaintoa syvemmältä. Jos havaitaan esimerkiksi nuorukai-

nen juoksemassa, muodostetaan merkitys juoksun tarkoituksesta; onko se vain kunnon 

ylläpitämistä vai kilpaurheiluun liittyvää tavoitteellista harjoittelua. Kolmas näkökulma 

liittyy semioottisten merkitysten luomiseen yhteisesti sovitun merkkirakenteen avulla, 

esimerkiksi kielen avulla. Tutkimani merkitykset leirikoulusta saavat katekistisen mer-

kityksen niiden osalta, jotka leirikoulussa ovat olleet eli heillä on omakohtainen koke-

mus leirikoulusta. Osa on saattanut antaa leirikoululle hyvinkin vaikuttavan merkityk-

sen, jos ovat kokeneet siellä suuria tunteita. Vaikka lähestyn leirikoulua rakenteellisesti 

oppilaiden tekstin välityksellä, niin tekstissäkin voidaan ilmaista suuria tunteita.     
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2.3 Tutkijan positio 
 

Tutkielmani leirikoululaiset eivät olleet minulle täysin vieraita ennen leirikouluakaan. 

Oma poikani oli kuudennella luokalla kyseisessä koulussa ja tyttäreni kolmannella luo-

kalla. Poikani oli siis yksi kolmestatoista leirikoululaisesta. Kaksi poikaa tunsin parem-

min, koska he ovat paljon käyneet meillä kotona poikani kavereina ja yhden tytön, joka 

taas oli tyttäreni kaveri. Muut oppilaat tunsin ainakin nimeltä, ja tavallaan olemme 

kaikki naapureita samassa kylässä. Minun oli helppo käydä tutussa koulussa tekemässä 

leirikouluun liittyvä ennakkokysely ja jälkikysely. Ennakkokyselyn aikaan olin vielä 

luokanopettajan kenttäharjoittelussa samassa koulussa, mutta eri luokalla. Näin siis lei-

rikoululaisia päivittäin neljän viikon aikana. Kuudennen luokan oppilaille opetin har-

joitteluni aikana kolme tuntia englantia. Tunsin myös muutamien oppilaiden vanhem-

pia. 

Omien lasten myötä olin luonut suhteen luokanopettajaan kolmen vuoden aikana. Vii-

meisimmän vuoden olen kuulunut vanhempaintoimikuntaan, johon myös kyseisen luo-

kan opettaja kuului. Leirikoulussa en toiminut pelkästään tutkijana vaan myös valvoja-

na. Päätöksen leirikouluun lähtemisestä valvojana olin tehnyt jo ennen ideaani tehdä 

aiheesta tutkielma. Ensimmäisessä leirikoulua koskevassa vanhempainillassa ilmoitin 

halukkuudestani lähteä valvojaksi. Halusin kokemusta leirikoulusta ja Piispalasta, koska 

tulevana opettajana siitä olisi minulle varmasti hyötyä. Lisäksi luotin siihen, että pystyn 

toukokuussa irrottautumaan omista opiskeluistani leirikoulun ajaksi helpommin kuin 

muut vanhemmat työstään. Ja on minun myönnettävä, että halusin myös mukavan ko-

kemuksen näiden mukavien lasten kanssa. Omina kouluaikoinani 1970–1980-luvulla ei 

puhuttu leirikouluista. Ilmiö on ainakin minun näkökulmastani yleistynyt huomattavasti.    

 

2.4 Tutkimuskysymykset 
 

Ennen leirikoulua minulla oli ennakkokyselyn tulokset tiedossani. Tulokset kertoivat 

millaisia käsityksiä ja ennakko-odotuksia oppilailla oli leirikoulusta. Leirikouluun läh-

tiessäni luotin leirikoulupäiväkirjoista nousevan asioita, joista muodostuu lisää tutki-

muskysymyksiä. Leirikoulun aikana epävarmuuteni päiväkirjoja kohtaan kasvoi, kun 
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näin oppilaiden säntäilevän aktiviteeteista ja vapaa-ajan riennoista toiseen. Illallakaan 

oppilaat eivät juuri rauhoittuneet eikä yhteisesti käyty päivän antia läpi. Leirikoulun 

aikana mietin, minkälaisista asioista oppilaiden olisi itseään ja tutkielmaani varten hyö-

dyllistä kirjoittaa. Listasin joukon kysymyksiä, jotka auttaisivat oppilaita reflektoimaan 

kokemuksiaan leirikoulussa. Annoin kysymykset luokanopettajalle arvioitavaksi ja 

avuksi, jos hän näkisi ne kelvollisiksi ja mahdollisesti ohjeistaisi itse kirjoittamista lisää. 

Oppilaat kirjoittivat muistiinpanojensa pohjalta varsinaista leirikoulupäiväkirjaa kou-

luun palattuaan ja vastasivat kysymyksiini. Leirikoulun jälkeen muodostin aineiston 

perusteella kaksi päätutkimuskysymystä.  

Ensimmäinen päätutkimuskysymys:  

1. Minkälaisia käsityksiä oppilailla on leirikoulusta ja millaisia kokemuksia oppilaat 

saivat leirikoulussa? 

Pääkysymykseen vastatakseni muodostin neljä alakysymystä, jotka edustavat asiakysy-

myksiä, joihin oppilaat vastasivat heille osoitettujen informaatiokysymysten avulla 

(Eriksson & Koistinen 2005, 20).     

1.1 Miten oppilaat määrittävät leirikoulun?  

Kysymykseen vastatakseni kysyin oppilailta ennakkokyselyssä: Miten ku-

vailisit leirikoulua uudelle ystävällesi, joka ei tiedä leirikoulusta mitään?  

1.2 Millaisia ennakko-odotuksia oppilailla on leirikoulusta, ja miten ennakko-
odotukset kävivät toteen leirikoulun aikana?   

          Ennakkokyselyssä kysyin oppilailta: 

1.2.1 Mitä sinä odotat leirikoululta? Miksi?   

1.2.2 Mikä sinua mietityttää eniten tulevassa leirikoulussa? Miksi? 

Jälkikyselyssä kysyin oppilailta: 

1.2.3 Ennen leirikoulua kerroit asioista, jotka sinua mietityttivät. Miten ne 

asiat sujuivat leirikoulussa? Älä vastaa pelkästään hyvin tai huonosti, vaan 

perustele tarkemmin. 
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1.3 Minkälaisia kokemuksia oppilaat saivat leirikoulusta? 

Kokemuksia tutkin oppilaiden leirikoulupäiväkirjoista sekä päiväkirjan 
kirjoittamisen tukena olleiden apukysymysten vastauksista sekä jälki-
kyselyn vastauksista.  

Leirikoulupäiväkirjan apukysymykset: 

1.3.1 Mistä pidin ja miksi? 

1.3.2 Mitä opin uutta? 

1.3.3 Missä onnistuin? 

1.3.4 Mikä yllätti? 

1.3.5 Kerro yhteisasumisestanne, mikä oli oma roolisi yhteisasumisessa? 

1.3.6 Mikä olisi voinut olla toisin? 

1.3.7 Mitä olisin itse voinut tehdä toisin? 

1.3.8 Mitä kertoisit seuraaville leirikouluun lähtijöille? 

Jälkikysely: 

1.3.9 Jos lähtisit uudestaan leirikouluun, haluaisitko lähteä paikkaan, jossa 

olisi vain oma luokkasi vai paikkaan, jossa olisi myös muita kouluja kuten 

Piispalassa? Perustele vastauksesi.  

1.4 Minkälainen merkitys leirikoululla oli luokan sosiaalisiin suhteisiin?  

Kysyin oppilailta jälkikyselyssä: Millainen oli luokkasi yhteishenki ennen 

leirikoulua? Miten leirikoulu vaikutti yhteishenkeen? Älä vastaa pelkäs-

tään hyvin tai huonosti, vaan perustele tarkemmin.  

Toinen päätutkimuskysymys liittyi opetussuunnitelman toteutumiseen leirikoulun ohja-

tuissa aktiviteeteissa. Tämä asia askarrutti minua henkilökohtaisesti, koska leirikoulu on 

kouluaikaa eikä pelkästään vapaa-aikaa. Etsin vastauksia omien havaintojeni ja Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet -dokumentin avulla (Anon 2004).   

2. Miten leirikouluohjelmissa toteutuu opetussuunnitelma?       
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2.5 Aineiston kerääminen  
 

Ensimmäinen aineistonkeräysvaihe, lomakekysely, tapahtui noin viikko ennen leirikou-

luun lähtöä. Sain tutkimusluvan kaikkien kolmentoista oppilaan huoltajalta. 12 oppilasta 

vastasi kyselyyn, koska yksi oppilas oli poissa. Oppilaiden tutkimuslupalomake on liit-

teessä 1. Ennakkokyselylomake on liitteessä 2. Lomakkeessa oli kolme avointa kysy-

mystä. Ennen lomakkeiden jakamista luin kysymykset oppilaille ja pyysin rehellistä ja 

aktiivista vastaamista sekä painotin, että paperit palautetaan nimettöminä, joten en voi 

yhdistää vastauksia oppilaisiin. Kerroin myös, että jokaisen vastaukset ovat tutkielmani 

kannalta tärkeitä.    

Toinen aineistonkeräys tapahtui leirikoulun aikana, jolloin kirjoitin leirikoulupäiväkir-

jaan omia havaintojani. Kirjoitin päiväkirjaa iltaisin majoitushuoneessani päivän tapah-

tumista ja huomioistani. Lisäksi editoin päivän aikana ottamiani valokuvia. Olimme 

ennen leirikoulua sopineet luokanopettajan kanssa, että yksi tehtäväni leirikoulussa on 

valokuvaus. Minun tuli ottaa kuvia ainakin kaikista aktiviteeteista ja huolehtia, että kai-

kista oppilaista olisi kuvia, ettei kukaan jäisi kameran ulkopuolelle koko leirikoulun 

aikana. Otin tavoitteeksi, että kuvaan jokaisen oppilaan ainakin kerran suorittamassa 

aktiviteetteja. Kuvia tuli paljon. Iltaisin poistin kaikki epäonnistuneet kuvat ja jätin jäl-

jelle parhaat. Kuvia leirikoulusta jäi talteen muistikortille noin 360 kpl. Muistikortti 

kiersi leirikoulun jälkeen jokaisella oppilaalla, ja oppilas sai kopioida kuvista haluaman-

sa itselleen talteen. Oppilaat olivat katsoneet kuvia myös koulussa yhteisesti.  

Otollisinta havaintojen keräämiseen olisi ollut, että olisin kulkenut oppilaiden mukana 

kaiken heidän vapaa-aikansakin, mutta se olisi saattanut tuntua oppilaista ahdistavalta, 

ja he eivät olisi olleet välttämättä kovin vapautuneita. Ennakkokyselyyn usea oppilas oli 

kirjoittanut toivovansa, että leirikoulussa ei olisi koko ajan ohjattua toimintaa eikä liikaa 

sääntöjä. Kunnioitin oppilaiden toivetta, ja annoin osaltani heille valvonnasta vapaata. 

Luokanopettajankaan mielestä oppilaita ei tarvinnut kaikissa tilanteissa valvoa. Aina oli 

kuitenkin tiedettävä mihin vapaa-ajan aktiviteettiin kukakin oli menossa, ja rantaan pää-

si vain aikuisen valvonnassa. Säät olivat kylmät, joten rantaan ei kukaan halunnut va-

paa-ajalla. Leirikoulun aikainen aineistonkeräys rajoittui siis omiin havaintoihini. Vaih-
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toehto, että olisimme kokoontuneet yhteen joka ilta ja käyneet läpi päivän aktiviteetteja 

ja tuntemuksia ei ollut mahdollista Piispalassa. Tai olisi teoriassa ollut, mutta se olisi 

ollut oppilaiden toiveiden vastaista, koska he toivoivat vapaa-aikaa eikä jokahetkistä 

ohjattua toimintaa. Olisin toivonut yhteistä tulistelua makkaranpaistoiltana, mutta oppi-

laita ei tulistelu kiinnostanut, koska ympärillä oli paljon muita houkutuksia. Havaintoje-

ni mukaan tämä oppilasryhmä lukuun ottamatta tyttöjä ja muutamaa poikaa, ei olisi ky-

ennyt rehelliseen ja syvälliseen pohdintaan leirikoulun aikana ainakaan yhtenä ryhmänä. 

Ei Piispalassa, mutta jossakin sellaisessa paikassa, missä ei olisi ollut vapaa-ajan houku-

tuksia tarjolla. Eräretkellä tai luokassa kouluaikana jokainen lienee kykenevä syvälli-

sempään ajatteluun. Tai sitten meillä olisi pitänyt olla yhtenä yhdessä suunniteltuna teh-

tävänä joka päivä koota oppilaat yhteen ja käydä läpi päivän anti. Oppilaille oli kuiten-

kin jaettu vihot ja ohjeistettu heitä kirjoittamaan joka ilta muistiinpanoja leirikoulusta. 

Muistiinpanojensa perusteella he sitten kirjoittaisivat koulussa varsinaista leirikoulupäi-

väkirjaa. Syrjälä (1994, 15) mainitsee joustavuuden kuuluvan tapaustutkimuksen luon-

teeseen. Mielestäni tein tutkimisestani joustavaa leirikoulun aikana, koska en painosta-

nut oppilaita enkä opettajaa syvälliseen keskusteluun enkä ollut oppilaiden kannoilla 

heidän vapaa-ajallaan.  

Leirikoulun jälkeen koulussa oppilaat kirjoittivat lopullista leirikoulupäiväkirjaa omien 

muistiinpanojensa ja leirikoululukujärjestyksen perusteella. Sain nämä päiväkirjat vii-

konlopuksi haltuuni, ja litteroin niistä 15 sivua. Moni oppilas oli valitettavasti kirjoitta-

nut päiväkirjansa mainiten vain kellonaikoja ja aktiviteetteja, mitä oli tehnyt. Olin anta-

nut luokanopettajalle apukysymyksiä, joilla oppilaiden kirjoittamista voisi ohjata. Kaik-

ki oppilaat olivat vastanneet apukysymyksiin varsinaisen päiväkirjatekstin jälkeen nu-

meroiden kysymykset ja vastaten niihin. Liitteessä 6 on litteroituna oppilaiden leirikou-

lupäiväkirjoista toisen päivän ajatuksia ja vastauksia apukysymykseen, mistä pidin ja 

miksi.  

Kolmannen aineistonkeräyksen toteutin lomakekyselynä viisi päivää leirikoulun jäl-

keen. Jälkikyselylomake on liitteessä 3. Kyselyn toteuttamispäivä oli maanantai, joten 

välissä ehti olla viikonloppukin. Lomakkeessa oli kolme avointa kysymystä. Ohjeistin 

oppilaita kirjoittamisessa samalla tavalla kuin ensimmäisessä kyselyssä. Sain 12 vasta-

usta, koska yksi oppilas oli poissa kyselypäivänä.       
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2.6 Aineiston analyysi 

 

Tutkielmassani oli neljä erillistä aineistoa, joita analysoin aineistolähtöisesti, mutta eri 

tavoilla. Käytin oppilaiden päiväkirjoja oppilaiden kokemusten analysoinnissa. Päivä-

kirjatekstit olivat melko suppeita, ja niistä oli vaikea löytää merkitysluokkia, joten en  

kategorioinut niitä. Stakesin (1995, 74) mukaan tapaustutkija voi myös analysoida ai-

neistoa suorana tulkintana ilman, että etsii kaikesta merkitysluokkia. Analysoin päivä-

kirjatekstejä suorana tulkintana kirjoittaen tekstiä oppilaiden kokemuksista. Ohjatuista 

aktiviteeteista tein analyysiä oppilaiden leirikoulupäiväkirjojen ja omien havaintojeni 

avulla samalla myös peilaten, miten opetussuunnitelma toteutuu kussakin aktiviteetissa. 

Kerron yhteenvetomaisesti oppilaiden kokemuksista aktiviteeteista. Kaikki luettelomai-

suudesta poikkeavat tekstit olen kirjoittanut suorina lainauksina. Aktiviteeteista oppilaat 

kirjoittivat laajemmin leirikoulupäiväkirjaan liittyvien apukysymysten vastauksissa, 

jotka olen kategorioinut.   

Analysoin oppilaiden leirikoulupäiväkirjan apukysymysten vastauksia aineistolähtöises-

ti. Kirjoitin oppilaiden leirikoulupäiväkirjaan jokaisen kysymyksen alle kunkin oppilaan 

vastauksen luettelomaisesti merkiten vastauksen perään oppilaan tunnuksen. Nimesin 

tytöt T1–T4 ja pojat P1–P9. Apukysymysten vastaukset löytyvät päiväkirjamerkintöjen 

perästä liitteestä 6. Luin vastauksia etsien niistä yhtäläisyyksiä, jotka voi luokitella sa-

maan luokkaan. Esimerkiksi jos yksi tai useampi oppilas kirjoitti oppineensa pelaamaan 

curlingia tai ampumaan jousipyssyllä, niin yhdistin aktiviteetteihin liittyvät asiat ylä-

luokkaan ’aktiviteetit’. Aktiviteettien alaluokiksi luettelin kaikki oppilaiden mainitsemat 

asiat, jotka liittyivät aktiviteetteihin. Käytän luokasta termiä kategoria. Eri kysymyksille 

syntyy eri kategoriat, mutta joissain kysymyksissä on samojakin kategorioita. Esitän 

kategoriat kuvainnollisesti taulukossa. Yläkategorian alle alakategorioiksi kerään siihen 

liittyviä asioita oppilaiden vastauksista. Jotkut kategoriat olen nimennyt käsitteellisellä 

yleisnimityksellä ja yhdistellyt samoja merkityksiä toisiinsa. Jos jokin asia ilmenee vain 

kerran eikä sille löydy omaa luokkaa, siitä syntyy oma pääkategoriansa.  (Eriksson & 

Koistinen 2005, 31; Ahonen 1994, 145). Laadullisessa tutkimuksessa pääkategorioiden 

ja niihin liittyvien alakategorioiden tai kategoriaan liittyvien aineistoilmauksien luku-

määrällä ei ole merkitystä. Yhden ilmauksenkin kategoria on tutkimuksen kannalta yhtä 
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merkittävä kuin usean samaa tarkoittavan ilmauksen kategoria. (Ahonen 1994, 127). 

Esitän kategoriat taulukkomuodossa lukemista selventääkseni, kuten esitti myös Eeva-

Liisa Moisio väitöskirjassaan Sairaanhoitajaksi aikuiskoulutuksessa (Moisio 2006, 65–

66). Leirikoulupäiväkirjoissa oli hyvin samaan tapaan vastattu kysymyksiin. Kirjoitan 

lainaten muutamia yleisempiä vastauksia ja yleisestä poikkeavia käsityksiä. Kaksi tai 

kolme oppilasta kirjoitti leirikoulupäiväkirjaa laajemmin kuin muut.  

Ennakko- ja jälkikyselyn vastauksia analysoin myös kategorioilla. Oppilaat vastasivat 

ennakko- ja jälkikyselyyn nimettöminä, joten en merkinnyt vastaajia kirjaimin enkä 

numeroin. Kokosin kyselyiden vastaukset oppilaiden lomakkeista litteroiden ne tarkasti 

kahteen dokumenttiin kolmen kysymyksen alle. Ennakkokyselyn vastaukset ovat liit-

teessä 4 ja jälkikyselyn vastaukset liitteessä 5. Lukiessani vastauksia etsin niistä tar-

kempia kysymyksiä, joihin oppilaan teksti vastaa tai muita yhtäläisyyksiä. Yhtäläisyy-

det muodostivat oman esiluokkansa tai esikategoriansa. Korostin samaan kategoriaan tai 

samaan kysymykseen kuuluvat asiat samalla värillä tekstistä. Kun kaikki asiat olivat 

saaneet värityksen, tiivistin vastauksen perään omiksi kohdikseen samanväriset asiat. 

Väreistä muodostui tulosten esittämisen kategoriat.  

Oppilaiden leirikoulupäiväkirjoista kokosin saman päivän asiat yhteen. Merkitsin teks-

tin alkuun koodilla (T1–T4, P1–P9) kenen päiväkirjasta ote on. Kirjoitin tarkasti lau-

seet, joissa kuvaillaan ja kerrotaan asioita tai kerrotaan tuntemuksista. Olen vain luetel-

lut ne aktiviteetit, jotka ovat luettelomaisesti mainittu suorituskellonaikoineen. Aktivi-

teetteja (curling, vesiseikkailu, jousiammunta, melonta, kankaanpainanta ja korukiven-

hionta) käsittelevissä luvuissa esittelen oppilaiden kokemuksia, jotka olen poiminut lei-

rikoulupäiväkirjoista. Kerron aktiviteeteista omien leirikoulupäiväkirjamerkintöjeni ja 

valokuvien pohjalta. 
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3 Leirikoulu 

 

 

3.1 Leirikoulun monet muodot 
 

Leirikoulu on koulua koulun ulkopuolella. Yksi tai useampi opetusryhmä viettää use-

amman vuorokauden yhdessä työskennellen ja viettäen vapaa-aikaa keskenään. Leiri-

koulu on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä, ja sen aikana noudatetaan voimassaolevaa 

opetussuunnitelmaa. Leirikoulun yhtenä yleistavoitteena on oppiaineiden välinen integ-

raatio. Leirikouluprosessi jakautuu etukäteissuunnitteluun, leirikouluaikaan ja jälkityö-

hön. Opetusmenetelmänä leirikoulussa on oppilaiden osallistaminen itse tekemiseen ja 

kokemiseen, jotta jokainen oppilas olisi aktiivinen toimija. (Jossfolk, Oriander, Tall-

berg, Streng, Söderlund & Wikström 1988, 7–8; Pässilä & Niinikuru 1992, 4, 13; Sala-

kari 2007, 9.) Lahdenperä ym. (1989, 21) lisäävät edellisiin määrittelyihin, että leirikou-

lu on normaalista koulutyöskentelystä poikkeava opetusmetodi. Kasvatustavoitteiksi he 

mainitsevat oppilaiden omatoimisuuden ja sosiaalisten taitojen kehittämisen.  

Leirikoulun toiminnan tulee aina perustua ja toteuttaa voimassaolevaa opetussuunnitel-

maa (Pässilä & Niinikuru 1992, 13). Valittu leirikoulupaikka määrittelee pitkälti, mitä 

oppiaineita leirikoulussa voidaan painottaa.  Jos leirikoulu suuntautuu luontoon, esimer-

kiksi tunturivaellukselle, painotus voi olla biologiaan ja maantieteeseen. Jos leirikoulu-

alueella on merkittävä historia, esimerkiksi kivikautinen kylä, kalliomaalauksia tai jään-

teitä sodista, on luonnollista huomioida nämä leirikoulun aikana. Kaupunkikohteissa, 

joissa on monipuolista museo- ja kulttuuritarjontaa, oppiainepainotus voi olla monipuo-

lisempi. (Vahtokari 1984, 63) mainitsee edellisten lisäksi liikkuvan leirikoulun, joka ei 

ole sidottu yhteen kaupunkiin tai majoitukseen, vaan leirikoulun aikana tutustutaan eri-

laisiin paikkoihin. Liikkuvaan leirikouluun on mahdollista sisällyttää niin kaupungin 

kulttuuritarjontaa kuin maaseudun luonnonläheisyyttä. Voidaan puhua myös kiertävistä 

leirikouluista (Jossfolk ym, 1988, 14). Pässilä & Niinikuru (1992, 10–13) jakavat leiri-

koulutyypit neljään eri luokkaan: 
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1) Kohdeleirikouluun, joka pidetään yhdessä paikassa sen ja lähiympäristön tarjontaa 

hyödyntäen. Kohdeleirikouluja voivat olla esimerkiksi maatilat ja nuorisokeskukset, 

kuten Piispala. 

2) Liikkuvaan eli kiertävään leirikouluun, jossa liikutaan eri paikkakunnilla. 

3) Teemaleirikouluun, jonka aikana painotetaan oppimisessa valittua teemaa, joka voi 

esimerkiksi olla mediatuotos tai ympäristökasvatusta kestävän kehityksen mukaisena 

toimintana koko leirikoulun ajan.  

4) Vaellusleirikouluun, jossa oppimisen pääpaino on luonnon ilmiöissä ja luonnossa 

selviämisessä.     

Stormbom (1978, 7) jaottelee leirikouluja niiden tarkoitusta kuvaavilla etuliitteillä. 

Liikkuvan leirikoulun lisäksi hän mainitsee kieli-, aine-, ystävyys-, maa- ja metsätalous-

, teollisuus-, vaellus- ja vaihtoleirikoulut. 1970-luvulla liikkuvaksi tai kiertäväksi leiri-

kouluksi katsottiin leirikoulut, joissa liikuttiin luonnossa eri tavoin, ja niiden tärkein anti 

oli luontoelämykset ja luonnossa selviytyminen sekä yhteishengen ja fyysisen kunnon 

kohotus (Österholm 1978, 13).   

Pyysin ennen leirikoulua lomakekyselyssä tutkimusluokkaani määrittelemään leirikou-

lun. Muotoilin kysymyksen niin, että oppilaat selittäisivät tarkkaan, mikä leirikoulu on 

henkilölle, joka ei ole ikinä kuullutkaan leirikoulusta. Ennakkokyselyyn vastasi kaksi-

toista oppilasta. Oppilaiden vastaukset olivat hyvin samankaltaisia. Määritelmän yhtei-

set teemat oli helppo löytää vastauksista. Olen kategorioinut oppilaiden määritelmät 

taulukkoon 1. Kategoriasta 1 ilmenee, kenen kanssa leirikouluun lähdetään.  Kymmenen 

oppilasta kertoi, että leirikouluun lähtee koko luokka. Yksi oppilas vastasi lisäksi, että  

koko koulu voi lähteä, mutta kenenkään ei ole pakko lähteä, jos ei halua. Yksi oppilas 

kertoi, että leirikoulussa ollaan retkellä kavereiden kanssa. Kategoria 2 kertoo leirikou-

lun paikan. Leirikoulun kohdetta oppilaat eivät osanneet kovin hyvin määritellä. Oppi-

laat kutsuivat kohdetta paikaksi, joksikin paikaksi, matkaksi ja reissuksi. Yksi oppilas 

määritteli kohteen leiripaikaksi ja yksi oppilas eri kaupungiksi. Yhden oppilaan mielestä 

leirikoulu on paikka jossain päin Suomea. Kaksi oppilasta totesi, että ei olla luokkahuo-

neessa eikä kouluympäristössä. Kategoria 3 kertoo, kuinka kauan leirikoulussa ollaan. 
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Suurin osa oppilaista kertoi, että leirikoulussa ollaan yötä tai se kestää pari yötä, muu-

taman päivän tai 3–7 päivää. 

Kuin kävisi koulua luokkansa kanssa, mutta luokkahuoneen sijasta olemmekin jonkin-

laisessa leiripaikassa. 

Luokka lähtee jonnekin paikkaan ja on siellä muutaman päivän. 

Sinne lähdetään luokan kanssa ja se kestää n 3-7 päivää. 

Kategoriasta 4 ilmenee, mitä leirikoulussa tehdään. Leirikoulussa tekemisestä oppilaat 

toivat ilmi toiminnallisuuden. Jotkut oppilaista luettelivat erilaisia aktiviteetteja, esi-

merkiksi seikkailu, uinti, liikkuminen, pelaaminen ja leikkiminen. Merkittävää aktivi-

teeteissa oli, että niitä tehdään yhdessä koko luokan kanssa ja ne ovat etukäteen suunni-

teltuja. Tekeminen koetaan myös kivaksi. Kinnusen ja Lindroosin (1996, 62) tutkimuk-

sessa myös opettajat mainitsivat leirikoulun tavoitteita asettaessaan, että leirikoulussa 

tulisi olla kivaa ja oppilaiden tulisi viihtyä siellä.   

Seikkaillaan, uidaan ja liikutaan kaikella mahdollisella tavalla.  

Se on toiminnallinen ja siellä on hauskaa. Tehään jotaki yhessä koko luokan kanssa. 

 Siellä pelataan, leikitään ja tehdään muita asioita joita on suunniteltu. 

 

Taulukko 1. Leirikoulu oppilaiden määrittelemänä.   

                                     Mikä leirikoulu on?   

1. Kenen kanssa? 2. Minne? 3. Miten kau-

an? 

4. Mitä tehdään? 

1a) koko luokka  2a) joku paikka 3a) ollaan yötä 4a) toiminnallista: pelataan, 

leikitään, seikkaillaan, ui-

daan, liikutaan  

1b) koko koulu 2b) leiripaikka 3b) 3-7 päivää 4b) tehdään kaikkea kivaa 

1c) kavereiden 2c) eri kaupunki  4c) tehdään yhdessä  
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kanssa   

1d) ei ole pakko 

lähteä 

2d) Suomessa   4d) tehdään mitä on suunni-

teltu 

 2e) ei olla koulus-

sa eikä luokka-

huoneessa 

  

 

 

Määritelmien samankaltaisuuteen saattoi vaikuttaa, että oppilaat olivat ennen ennakko-

kyselyä yhdessä suunnitelleet ja valinneet aktiviteetit, joita leirikoulussa tehtiin. Monis-

sa vastauksissa mainittiin toiminnallisuus ja etukäteen suunnitellut aktiviteetit. Oppilai-

den representaatio leirikoulusta oli yhdenmukainen. Kulttuurin tutkimuksessa ilmiöitä 

voidaan esittää representaation avulla. Representaatio yhdistetään usein kuvien ja mui-

den visuaalisten esitysten tulkintaan. Representaatio voidaan myös esittää puheesta tai 

tekstistä tai tekstin ja kuvan kokonaisuudesta. Representaatio on yhdenlainen esitys jos-

takin. Representaatiolla voidaan pyrkiä esittämään mahdollisimman todellinen kuva 

jostakin. Toisinaan representaatio voi olla yksipuolinen esitys jonkun näkökulmasta tai 

kohdistettu tietyille vastaanottajaryhmille. (Mäkiranta 2010, 101–104).  

Lipposen ja Paavolan (1997, 78) tutkimuksessa oppilaat kokivat leirikoulussa mielek-

kääksi kavereiden kanssa ajanviettämisen. Heikkisen ja Hernesniemen (2001, 67, 73) 

tutkimuksessa oppilaat kokivat merkittäväksi kavereiden ja ryhmän kanssa yhdessä 

olemisen. Tutkimusluokkani leirikoulumääritelmissä esiintyy myös kaikenlainen hauska 

tekeminen kavereiden ja luokan kanssa. Kavereiden kanssa ajanviettämisestä kertoo 

oppilaan (T3) kommentti leiripäiväkirjasta: 

Melonnan ja päivällisen välissä oli kolme tuntia. Sinä aikana tein kavereitteni kanssa 

kaikkea kivaa.   

Ensimmäisessä lomakekyselyssä kysyin oppilailta, mitä he odottavat tulevalta leirikou-

lulta, ja pyysin myös perustelemaan vastauksen. Vastaukset olen kategorioinut tauluk-

koon 2. Seitsemän oppilaan vastauksissa mainittiin, että he odottavat kivaa, hauskaa ja 

mukavaa aikaa. Mukavuuden olen sijoittanut kategoriaan 1. Kivaa ja hauskaa perustel-
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tiin muun muassa karkin ostamisella. Yksi oppilas odotti oppivansa jotakin uutta. Toi-

vottiin vapaa-aikaa olla ja tehdä kavereiden kanssa kaikenlaista. Mukavuus yhdistettiin 

vapauteen. Toivottiin, ettei olisi liikaa sääntöjä rajoittamassa olemista. 

Mukavaa eikä liikaa sääntöjä. Liioista säännöistä hauskuus katoaa. 

Odotan että siellä on kivaa. 

Kategoriassa 2 esiintyvät sosiaaliset odotukset. Toivottiin, että kaikilla olisi hauskaa ja 

että epäonnistumisille ei naureta eikä toisten tekemisiin puututa. Kavereiden kanssa 

haluttiin viettää aikaa vapaamman tekemisen puitteissa. Toivottiin, että yhdessä tekemi-

nen parantaisi luokkahenkeä.  

Mukavia hetkiä ja joukkuehenkeä. Haluan kaikilla olevan hauskaa enkä sitä, että toiset 

vain valittavat toisilleen. Haluaisin, ettei minulle naureta, jos en osaakaan esim. jou-

siammuntaa. On mukavaa, jos toisten tekemisiin ei puututa. 

Koko luokan yhdessäoloa, koska silloin voisi parantua yhteishenki. 

Vapaa-aikaa olla ulkona, käydä kävelyllä ja tehdä jotain kavereiden kanssa. 

Eniten toiveita kohdistui Piispalan tarjoamiin aktiviteetteihin sekä oppilaiden valitse-

miin että vapaa-ajan aktiviteetteihin. Aktiviteetit olen koonnut kategoriaan 3. Oppilaat 

olivat hyvin tutustuneet Piispalan vapaa-ajan mahdollisuuksiin ja odottivat pääsevänsä 

kokeilemaan useita lajeja. Odotettiin myös pelkkää kävelyä ja ulkoilua ilman mitään 

urheiluvälinettä tai kenttää. Varsinaista urheilua ja urheiluvälineitä odotettiin. Meillä oli 

valittuna lajeja, joissa tarvitaan lajiin soveltuvia erikoisvälineitä. Eräs oppilas odotti 

näkevänsä, miten valitsemamme lajit Piispalassa järjestetään. Valitsemistamme aktivi-

teeteista erikseen mainittiin jousiammunta ja uinti. Yksi oppilas toivoi, että koko ajan ei 

kuitenkaan urheiltaisi.  

Meidän valitsemia aktiviteetteja, koska haluan nähdä miten ne on järjestetty. 

Toivon, että siellä ei koko ajan vaan urheilla. 

Kaksi oppilasta ilmoitti odottavansa hyvää säätä, jonka sijoitin kategoriaan 4.      
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Taulukko 2. Leirikoulun odotukset.   

                                     Mitä leirikoululta odotettiin?   

1. Mukavaa aikaa 2. Yhdessäoloa 3. Aktiviteetteja 4. Hyvää 

säätä 

1a) saa ostaa kark-

kia  

2a) joukkuehenkeä 3a) kaikkea tekemistä, va-

paa-ajalla käydä kävelyllä, 

ulkoilla  

 

1b) ei liikaa sään-

töjä 

2b) kavereiden kanssa 

olemista  

3b) jousiammuntaa  

1c) oppisi uutta   2c) yhteishengen pa-

rantumista 

3c) urheiluvälineitä ja urhei-

lua  

 

1d) olisi kivaa 2d) ei puututa toisten 

tekemisiin  

3d) uintia  

1e) vapaa-aikaa 2e) ei naureta epäon-

nistumisista  

3e) ei koko ajan urheilla  

 

 

Halusin myös tietää, onko oppilailla joitain asioita, jotka saattavat jännittää tulevassa 

leirikoulussa tai jotakin, jota ei niin innolla odota. Kysyin oppilailta ensimmäisessä ni-

mettömässä ennakkokyselyssä, mikä mietityttää eniten tulevassa leirikoulussa ja miksi. 

Vastaukset olen kategorioinut taulukkoon 3. Kolmea oppilasta ei mietitytä mikään kate-

goriassa 1. Yksi oppilas kertoi olleensa partiossa, joten hänellä on leirikokemusta. Toi-

nen oppilas uskoi kaiken olevan hauskaa. Kolmas oppilas, jota ei mikään askarruta, lisä-

si kuitenkin mahdollisen matkapahoinvoinnin linja-autossa. Matkan sijoitin kategoriaan 

2. Kategoriassa 3 on majoitus, jota mietti kaksi oppilasta. Toinen toivoi, että talo ei olisi 

pieni, ja toinen toivoi talojen olevan parimökkejä, jotta ei tarvitsisi nukkua yksin. Oppi-

las käsitti ilmeisesti parimökiksi talon, jossa yövytään parin kanssa. 

 

Että siellä olisi parimökkejä ettei tarvitsisi nukkua yksin. 
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Liiallinen valvonta kategoriassa 4 askarrutti neljää oppilasta. Pelättiin, että ohjattua toi-

mintaa on niin paljon, että vapaa-aikaa ei jää tarpeeksi. Pelättiin myös liikoja sääntöjä, 

jolloin ei saisi tehdä mitä haluaa ja että mökissä pitää istua hiljaa.  

 

Että siellä olisi vapaata aikaa eikä olisi koko ajan ohjattua toimintaa.                        

Onko siellä mukavaa ja ettei olisi liikaa sääntöjä, että saisi tehdä mitä haluaa eikä tar-

vitsisi istua mökissä aivan hiljaa. 

Omavalintainen tekeminen liittyi ilmeisesti Piispalan ei-ohjattuun toimintaan, jota var-

ten oppilaat olivat varustautuneet frisbeekiekoin ja tennismailoin. Epäilen, että oppilaat 

pelkäsivät myös valvontaa näissä vapaa-ajan aktiviteeteissa. Ensimmäisenä iltana 

olimme opettajan kanssa katsomassa poikien tenniksen pelaamista, ja minä valokuvasin 

siellä, mutta muuten he saivat harrastaa omatoimisesti, kunhan kertoivat meille mihin 

ovat menossa. Tytöt liikkuivat alueella myös ilman jokahetkistä valvontaa. Ruokalassa 

oppilaat saivat syödä omissa pöydissään ja me aikuiset söimme toisessa. Emme myös-

kään käyneet montaa kertaa oppilaiden majoitustiloissa. Aamuisin kävimme koputta-

massa oville ja varmistamassa, että oppilaat olivat heränneet. Minä kävin ensimmäisenä 

ja toisena päivänä muutaman kerran mittaamassa yhden tytön kuumeen ja sopimassa 

lääkityksestä. Kun tyttö parani, en käynyt enää tyttöjen huoneistossa. Lähtöpäivänä 

opettaja kävi tarkistamassa majoitustilojen siisteyden. 

 

Varustusta kategoriassa 5 mietti yksi oppilas. Sisäpelikenkien ja muiden varusteiden 

tarve mietitytti, vaikka varustuksesta oli tiedotettu ennen matkaa kirjallisesti ja myös 

vanhempien kuullen. Kategoriassa 6 kahta oppilasta jännitti, jos sattuu jotain ikävää ja 

leirikoulu menee pilalle. Yksi oppilas pelkäsi hävittävänsä mökin avaimen, jonka jou-

tuisi maksamaan. Avaimesta oli puhuttu ennen leirikoulua, että jos sen hävittää, niin 

uuden teettäminen on kallista.  
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Taulukko 3. Ennen leirikoulua askarruttaneet asiat.   

                                     Mikä mietitytti ennen leirikoulua ?   

1. Ei mi-

kään  

2. Matka 3. Majoitus 4. Valvonta 5. Varustus 6. Jotain 

ikävää sat-

tuu 

 2a) jos 

linja-

autossa 

tulee paha 

olo 

3a) jos talo 

on pieni  

4a) jos ei ole 

vapaa-aikaa 

vaan koko ajan 

ohjattua toi-

mintaa 

5a) tarvitseeko 

sisäpelikenkiä 

6a) jos 

avain kato-

aa  

  3b) yksin 

nukkuminen  

4b) jos on lii-

kaa sääntöjä 

5b) mitä varus-

teita tarvitsee  

 

   4c) jos  ei saa 

tehdä mitä 

haluaa 

  

   4d) jos joutuu 

istua mökissä 

hiljaa 

  

 

 

Leirikoulun jälkeen kysyin nimettömässä lomakekyselyssä, miten ennen matkaa mieti-

tyttänyt asia sujui leirikoulussa. Huomattavaa on, että kaikkien mielestä asiat sujuivat 

hyvin tai paremmin kuin mitä odottivat. Koska kysely, jossa kysyin mietityttäneistä 

asioista ja kysely, jossa kysyin, miten asiat sujuivat, olivat nimettömiä kyselyitä, niin en 

voi varmuudella yhdistää oppilaiden mietteitä. Muutamia asioita tuli ilmi jälkikyselyssä, 

joista ei kerrottu kuitenkaan ennakkokyselyssä, joten oppilaat eivät tainneet muistaa, 

mitä ennakkokyselyyn vastasivat tai sitten matkan varrella oli tullut ilmi muitakin mieti-

tyttäneitä asioita. Yksi oppilas myönsi, että ei muista mikä oli mietityttänyt ennen leiri-

koulua, mutta kaikki oli kuitenkin sujunut hyvin. Uusia asioita olivat melonta, josta pe-

lättiin, että kanootti kaatuisi, mutta ei kaatunut. Yksi oppilas oli miettinyt onko limsa 

kallista, mutta ei se ollutkaan. Ennakkokyselyssä ei mainittu mitään sosiaalisista suh-



24 
 

 

teista, mutta jälkikyselyssä kaksi oppilasta kertoi, että toisia ei pilkattu eikä haukuttu, 

yhdessä oli mukavaa, mutta olisi voinut kannustaa toisia enemmän.   

 

Ne asiat  sujuivat hyvin, koska ei ollut liikaa sääntöjä eikä vahtaamista. 

Melonta sujui hyvin, koska en kaatunut veteen. 

Mietin, että onko limsa kallista, mutta ei ollut, koska Piispala ei pyytänyt paljoa. 

Kaikki meni niin kuin piti ja kaikki kohteli toisia hyvin ja ei pilkannut mitään. 

Mietitytti että jos sattuu jotain. Kaikesta oli huolehdittu eikä mitään sattunut. 

Mietin, että nukunko yksin tai haluaako kukaan nukkua minun kanssani. Mutta kaikki 

nukuimmekin samassa talossa eikä kenenkään tarvinnut nukkua yksin.  

 

3.2 Taivasalla opetuksesta räätälöityyn pakettitarjoukseen – leirikoulun historiaa 
 

Leirikoulun ideologiaa on käytetty olosuhteiden pakosta jo aikana, jolloin kouluraken-

nuksia, oppikirjoja ja muita opetus- ja oppivälineitä ei vielä ollut. Ihmisiä opetettiin au-

tenttisissa ympäristöissä, ja käytännön taito oli suuremmassa osassa kuin asioiden teo-

ria. Vahtokari (1984, 14–15) mainitsee esimerkiksi Hippokratesin Kosin saarella pitä-

män lääkärikoulun, jossa lääkäritaidot opittiin kiertämällä sairaiden luona antamassa 

hoitoa. Koulurakennusten aikaan koulujen ulkopuolisille opintoretkille lähdettiin, jotta 

koulussa opittua teoriaa voitaisiin havainnoida ja syventää käytännössä. Eri oppiainei-

den tietoa voitiin myös integroida yhteen tutkimalla jotakin paikkakuntaa tai kaupunkia 

monen eri oppiaineen näkökulmasta. Oppilaat selvittivät esimerkiksi kaupungin histori-

aa, maantieteellisiä ominaisuuksia sekä kulttuurin tuotteita kuvataiteiden, käsityön ja 

musiikin näkökulmista. Euroopassa leirikoulutoimintaa järjestettiin 1900-luvun alussa 

Saksassa, Englannissa, Tanskassa ja Norjassa. Norjassa kouluviranomaiset arvottavat 

leirikoulun nykyään niinkin korkealle, että lain turvin kaikki oppilaat pääsevät kouluai-

kansa aikana vähintään kerran leirikouluun. Ruotsiin ja Suomeen leirikoulun mukaiset 

opetusohjelmat ja organisaatiot syntyivät vasta 1940–1950-luvulla. 
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Mitä yksityiskohtaisimmiksi ja ohjaavimmiksi opetussuunnitelmat kirjoitettiin ja niiden 

noudattamista valvottiin, sitä teoreettisemmaksi ja luokkahuonesidonnaisemmaksi ope-

tus kävi. Näin tapahtui ainakin Suomessa. Jotta koko tavoitteeksi asetettu oppiaines eh-

dittiin valitusta kirjasarjasta käydä läpi, ei ollut aikaa lähteä pois luokkahuoneesta ja 

jättää kirjan sivuja täyttämättä. Vallalla oli näkemys, että opetuksen laatu oli yhtä kuin 

tehdyt kirjan tehtävät. (Vahtokari 1984, 9–10.) Behavioristinen oppimiskäsitys tuki teo-

reettista opetusmenetelmää, ja kaikkien oppilaiden uskottiin oppivan luokkahuoneessa 

kirjaa opiskellen ja tehtäviä tehden. Viime vuosikymmeninä on havaittu, että teoriapai-

notteinen opetus vie oppilasta kauemmas arkitodellisuudesta. Oppiaineita tulisi eheyt-

tää, jotta oppilaat saisivat kokonaisvaltaisempia käsityksiä asioista ja oppiminen tapah-

tuisi ymmärryksen kautta käytäntöön sovellettaessa. (Jokinen-Lacheb 1989, 71.)  Op-

pimiskäsityksen muuttuminen konstruktivistiseksi mahdollisti opettajille oppilaiden 

yksilöllisyyden huomioimisen ja opetustehtävän toteuttamisen oppilasryhmälleen par-

haiten soveltuvalla tavalla. Vahtokarin (1984, 97–117) esittelemissä 1980-luvun suoma-

laisissa leirikouluohjelmissa yleisiä aktiviteetteja olivat kaupungin tai paikkakunnan 

vallitsevaan elinkeinoon, historiaan ja perinteisiin tutustuminen vierailemalla tuotanto-

laitoksissa tai maa- ja metsätiloilla, museoissa, kirkoissa ja hyödyntämällä alueen luon-

nonolot retkeillen. 1980-luvulla ei kuitenkaan unohdettu fyysisiä harrastuksia vaan va-

paa-aikaan tai suunniteltuun leiriohjelmaan kuului jumppaa ja erilaisia liikunnallisia 

pelejä muun muassa pesäpalloa. 

Opettajat huomasivat, että leirikouluissa voidaan toteuttaa tehokkaasti myös koululle 

osoitettua kasvatustehtävää kaiken oppiaineopiskelun lisäksi (Vahtokari 1984, 10). Lei-

rikoulussa opettaja toteuttaa opetus- ja kasvatustehtäväänsä 24 tuntia vuorokaudessa, ja 

siihen aikaan mahtuu useita kasvatuksellisia tilanteita ruokailusta toisten huomioimi-

seen, majoituspaikkojen siisteydestä, omista tavaroista ja itsestä huolehtimiseen. Harva 

opettaja tosin ainoana aikuisena leirikouluun lähtee. Päävastuu oppilaista on kuitenkin 

opettajalla, vaikka mukana olisi muita aikuisia, kuten vanhempia (Pässilä & Niinikuru 

1992, 7; Lahdenperä ym. 1989, 31). Vanhemmatkin joko tietoisesti tai tiedostamattaan 

kasvattavat oppilaita. Mukana olevien aikuisten kesken olisi hyvä sopia oppilaiden val-

vonnan pelisäännöt, esimerkiksi mikä on sallittua ja mikä ei ja mihin aikaan on valot 

sammutettava ja alettava nukkua. Vanhemmat voivat auttaa käytännön järjestelyissä 

esimerkiksi ruokaillessa maastossa tai yövalvojina. 
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3.3 Leirikoulu pedagogisena vaihtoehtona 
 

Leirikoulu mahdollistaa irtautumisen oppikirjoista ja antaa tilaisuuden toteuttaa John 

Deweyn tekemällä oppimisen pedagogiikkaa. Deweyn eksperimentalismin mukainen 

ideologia painottaa koulun tehtävää kokemuksien antajana erilaisin toiminnoin ja elä-

mään valmentajana. Deweyn probleemimetodin mukaisessa oppimisessa mennään astet-

ta syvällisempään oppimiseen; oppilaat oppivat itse käsillä tehden ja myös tekemisen 

syitä. Deweyn probleemimetodin mukaan ei riitä, että oppilas oppii pelkän toiminnan, 

esimerkiksi painamaan kankaalle kuvan, vaan oppilaan tulisi oppia myös, minkälaiselle 

kankaalle voi painaa, mistä värien ja kankaan materiaalit ovat peräisin, millaiset värien 

ominaisuudet ovat, miksi väri kiinnittyy kankaaseen ja niin edelleen. (Iisalo 1988, 211–

213; Dewey 1957, 26–27.) Piispalassakin painoimme kankaalle, mutta kankaanpainan-

nan oppi jäi käytännön toiminnan suorittamisen tasolle. Jotta johonkin aktiviteettiin 

voisi leirikoulussa perehtyä deweyläisen syvällisesti, tulisi leirikoulun teema olla tark-

kaan rajattu tai aikaa käytettävissä paljon enemmän. Kuitenkin itse tekemällä oppilaat 

oppivat painamaan kankaalle kuvia paremmin ja motivoidummin, kuin että olisivat 

luokkahuoneessa katsoneet videon kankaanpainannan vaiheista. Piispalan oppimiskäsi-

tyksenä onkin itse tekemällä oppiminen (Anon 2014b).     

Reformipedagogiikkaa vahvisti Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa teollistuvan yhteis-

kunnan mukanaan tuomat ongelmat, joita olivat muun muassa vieraantuminen käsityö-

taidoista ja maaseudusta, köyhtyminen, siirtolaisuuden aiheuttamat kulttuurierot ja teol-

lisuuden tarvitseman ammattikoulutuksen järjestäminen. Ongelmiin yritettiin vastata 

koululaitoksen kautta. (Miettinen 1990, 35–36.) Dewey (1957, 19–25) luennoi menete-

tyistä käsityötaidoista ja olojen muuttumisen vaikutuksesta lapsiin. Lapset olivat menet-

täneet vaatimattomuutensa ja kuuliaisuutensa. Dewey näki kaupungistumisessa hyviä-

kin puolia, jotka liittyivät ihmisten henkiseen kehitykseen. Ihmisten joutuessa kaupun-

geissa elämään suurempien ihmisjoukkojen keskuudessa kuin mitä maaseudulla olivat 

tottuneet, myös heidän sosiaalisuutensa, suvaitsevaisuutensa ja ihmistuntemuksensa 

kehittyivät. Dewey tiedosti, että alkanut kehitys ei pysähdy, mutta kasvatusta voidaan 

muuttaa, jos halutaan lasten oppivan yhtä kokonaisvaltaisesti kuin ennen itse käsillä 

tehden. Hän ei tahtonut menettää menneenkään ajan hyviä puolia. Itse tekemisen lisäksi 

Dewey piti oppimisessa tärkeänä, että lapset oppivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
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Hän näki, että yhteistyöllä saavutetaan parempia tuloksia kuin yksin puurtamalla, ja että 

sosiaalinen motiivi oppia on vahvempi kuin yksilön henkilökohtainen motiivi. Deweyn 

ihannekoulu on kuin pienoisyhteiskunta, jossa oppilaat motivoituneina yhteistoiminnas-

sa itse tehden saavuttavat hyöty-laatu suhteeltaan parhaan oppituloksen.                     

 

Euroopassa Georg Kerschensteiner painotti Deweyn tavoin reformipedagogiikan edus-

tajana kasvatuksen lapsikeskeisyyttä ja lapsen luontaista taipumusta käsillä tekemiseen 

ja fyysiseen toimintaan. Nämä taipumukset huomioiden lapsesta voidaan suunnitelmal-

lisella ohjaamisella kasvattaa käytännön taitoja osaava ja työtä arvostava kansalainen. 

(Iisalo 1988, 220– 223.) Dewey (1957, 43–44, 127) painotti, että uusi kasvatus ei tarkoi-

ta vapaata kasvatusta vaan lasten toimintaa tulee ohjata oikeaan suutaan. Deweyn toi-

minnallisuus on tiedostettua, jossa yhdistyy käytäntö ja tiedot. Lasten toimiessa joh-

donmukainen ja usein pitkä työprosessi monine vaiheineen ja vaikeuksineen kasvattaa 

samalla muun muassa kärsivällisyyttä, itsekuria, organisointitaitoja, suunnittelutaitoja, 

keskittymiskykyä ja pitkäjännitteisyyttä. Työssään ilmenneisiin ongelmiin lasten tulee 

etsiä tietoa, ja siten työn lomassa myös tiedollisuus kasvaa. 

 

Työn arvostusta pidettiin tärkeänä kasvatustavoitteena jo 1800–1900-lukujen vaihtees-

sa, mutta Vahtokari (1984, 39) korostaa sitä tärkeänä tavoitteena myös nykyaikana. Te-

ollistumisen ja kaupungistumisen myötä lapset eivät näe arjessaan moniakaan töitä. Ko-

dit ovat niin teknologisoituneita, että lasten ei tarvitse osallistua moniin käden taitoja ja 

fyysisiä ponnistuksia vaativiin töihin, kuten ei heidän vanhempiensakaan enää. On ole-

massa muun muassa imurirobotteja ja ruohonleikkausrobotteja, joten normaali siivoa-

minenkaan ei välttämättä enää ole lapsille tuttua. Vahtokarin (1984, 40) mukaan viemäl-

lä oppilaita autenttisiin ympäristöihin, kuten leirikoulussa on mahdollisuus, oppilaat 

elämysten, kokemusten ja omien havaintojensa avulla muodostavat ja laajentavat omaa 

maailmankuvaansa, löytävät omia kiinnostuksensa ja arvostuksensa kohteita ja näin 

ollen oppivat arvostamaan ja ottamaan vastuuta ympäristöstään. Ympäristökasvatus 

etenee myös eräänlaisena prosessina. Ensin täytyy saada tietoa ympäristön tilasta ja ih-

misten toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Tiedosta toivotaan heräävän huoli ympä-

ristöstä. Ympäristökasvatukseen kuuluu ympäristölle myönteisten arvojen ja asenteiden 

luominen. Viimeisenä prosessissa on ympäristöystävällisten konkreettisten keinojen 



28 
 

 

opettaminen. Onnistuneen prosessin jälkeen tuloksena on ympäristöä arvostava ja ym-

päristöstään huolehtiva kansalainen. (Wolf 2004, 19.) 

 

Deweyn (1957, 48–53) mukaan lapsella on taipumus neljään luontaiseen toimintaan, 

joita toteuttamalla lapsi kehittyy aktiivisena. 1) Lapsella on tarve puhua itseään kosket-

tavista asioista.  2) Lapsella on tarve saada jotain konkreettista aikaan esimerkiksi ra-

kentelemalla. 3) Lapsella on tarve kokeilla ja tutkia. Ensimmäinen ja toinen tarve yhdis-

tyvät, kun lapset yhdessä keskustellen rakentelevat jotain uutta ja testaavat toimiiko se 

tai tutkivat, mitä joku konkreettinen esine tai kuollut eläin sisältää. 4) Lapsella on tarve 

ilmaista itseään esimerkiksi taidetta tehden. Jokinen-Lacheb (1989, 72–75) näkee leiri-

kouluopetusmuodon yhdenvertaisena, jollei parempana kuin perinteisen luokkahuo-

neopetuksen. Leirikoulu voi olla täydellinen oppimisympäristö, jos opetusprosessi 

suunnitellaan ja hoidetaan asiantuntevasti. Autenttinen ympäristö motivoi oppimaan. 

Kun oppilaat saatetaan tilanteisiin, joista he selviytyvät aktiivisella toiminnalla ja tiedon 

hankkimisella, heissä syntyy sisäistä motivaatiota oppimiseen. Koulussa oppiainejako 

on pirstaleinen, mutta leirikoulussa oppimisprosessista saa eheän, jos keskitytään yhteen 

kokonaisuuteen kerrallaan ja unohdetaan oppiainerajat ja oppituntien ajat (Lahdenperä 

1989, 43). Kinnunen ja Lindroos (1997, 78) puoltavat leirikoulua pedagogisena vaihto-

ehtona, koska heidän tutkielmassaan ilmeni leirikoululla olevan suotuisa vaikutus oppi-

laiden sosiaalisiin suhteisiin, elämysten kokemiseen ja motivoivaan oppimiseen. Leiri-

koulussa oppilaat voivat oppia uutta tietoa, jota pääsevät harjoittelemaan käytäntöön ja 

näkevät samalla asiasta laajemman kontekstin.  

 

Leirikoulun opetusmetodien perusajatus on jokaisen oppilaan aktiivisuus. Autenttisissa 

ympäristöissä opetuksessa voidaan käyttää monia aistikanavia, joten väitän, että kukaan 

oppilas ei voi jäädä passiiviseksi vastaanottajaksi. Vaikka oppilas ei kuuntelisi opettajan 

tai ohjaajan puhetta, hän aistii luonnon äänet ja tuoksut ja näkee ympärillään mahdotto-

man paljon asioita. Jos toiminta on fyysistä, niin oppilas kokee lisäksi kehossaan liik-

keen. Sosiaalipedagogiikassa puhutaan osallistumisesta ja innostamisesta. Koulua voi-

daan pitää pienoisyhteiskuntana, jossa oppilaiden aktiivinen osallistuminen niin luokka-

työskentelyyn kuin koko koulun hyvinvoinnin edistämiseen noudattaa sosiaalipedago-

giikan ajatuksia. Innostumisella on vaikutusta motivaatioon. Motivoitunut oppilas ohjaa 
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itse itseään ja osallistuu omasta halustaan, ei pelkästään osallistavien opetusmetodien 

vaikutuksesta. (Hämäläinen & Kurki 1997, 205–206.) Leirikoulussa innostamisen mer-

kitys korostuu. Leirikoulussa oppilas on monta vuorokautta poissa kotoa, jonne ei pääse 

rentoutumaan ja purkamaan tunteitaan. Ohjaajien, opettajien ja valvojien on tartutettava 

innostusta oppilaisiin koko leirikoulun ajan, jotta hyvä henki säilyisi koko matkan. Hy-

vän hengen luo osaltaan jokainen oppilas. Jokaisen oppilaan käyttäytymisellä ja mieli-

alalla on siten vaikutusta koko luokan henkeen. Kinnusen ja Lindroosin (1997, 65) tut-

kimuksesta ilmeni, että leirikoulu vaikutti myönteisesti työskentelymotivaatioon jo en-

nen leirikoulua ja leirikoulun jälkeen. 

 

3.4 Leirikoulu on yhdistelmä sosiaali-, elämys- ja seikkailupedagogiikkaa  
 

Antiikinaikana lapsia ja nuoria karaistiin ja totuteltiin toimimaan ääreisissä ja karuissa 

olosuhteissa sotilaallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi spartalainen lastenkasvatus, jossa 

vain voimakkailla ja vahvoilla lapsilla oli tulevaisuutta. Karuissa oloissa elämistä ja 

työskentelemistä ongelmanuorten tai vankien parissa toteutetaan pedagogiikan nimissä 

nykyäänkin eri puolilla maailmaa. Nuorille luonteenomaista seikkailuviettiä pyritään 

kasvatuksellisin keinon ohjaamaan kohti ei-toivottua toimintaa, jolloin rikollinen toi-

minta, väkivalta ja ilkivalta vähenisivät. Edellä mainittuja karuja toimintoja voi pitää 

kuuluvana elämys- ja seikkailupedagogiikkaan, mutta niihin kuuluu paljon muutakin.  

Telemäki (1998) mainitsee seikkailulle ja elämykselliselle kokemiselle muun muassa 

Josef Kochin määrittelemiä asioita. Seikkailutoiminnot tapahtuvat paikassa, jossa osalli-

set eivät ole ennen olleet, usein luonnossa. Tilanteet aiheuttavat osallistujille jännitystä, 

koska he eivät ole niitä ennen kokeneet eivätkä he pysty täysin kuvittelemaan, kuinka 

tilanteista selviävät. Seikkailu tai elämys koetaan usein ryhmän kesken, jolloin ryhmän 

kannustus ja tuki kuuluvat asiaan ja ovat tärkeitä. Ryhmäläisillä voi olla myös erilaisia 

rooleja, ja toiminnan onnistuminen voi riippua jokaisen panoksesta. Ziegenspeck näkee 

elämyspedagogiikan mahdollisuudet varsinkin sosiaalisessa kasvattamisessa. Elämys-

pedagogiikan toiminnat jakautuvat yksilöllisiin ja ryhmään liittyviin haasteisiin. Ryh-

mätehtäviä ovat erilaiset ryhmäyttämisleikit, ryhmän jäsenten luottamusharjoitukset ja 
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tehtävät ja kisailut, joissa ryhmän onnistuminen riippuu jokaisen ryhmäläisen suorituk-

sesta. (Telemäki 1998, 12–21.)  

Sekä yksilö- että ryhmätoiminnoissa oleellista on täydellinen yrittäminen, keskittyminen 

ja itsensä ylittäminen. Elämyksen avulla pyritään saamaan ihmisen kaikki voimavarat, 

niin henkiset kuin fyysisetkin, ajatukset ja tunteet 100 % käyttöön. Elämys- ja seikkailu-

toiminnoilla voidaan harjoittaa monenlaisia taitoja. Fyysisiin taitoihin liittyvät erilaiset 

liikuntataidot esimerkiksi melominen, kiipeily ja erätaidot. Organisointi- ja kommuni-

kointitaitoja kehitetään ryhmätehtävissä, jotka vaativat rooleja, johtajuutta, suunnittelua, 

neuvottelua ja päätöksentekoa. Pelkästään jo se, että asutaan ja eletään ryhmän kanssa 

vuorokausien ympäri tietty aika, kehittää sosiaalisia taitoja. Hahn pyrki elämyspedago-

giikallaan parantamaan nuoria teknologisoituneen ja teollistuneen yhteiskunnan huo-

noilta vaikutuksilta. Hahnin ajalla 1900-luvun alussa oli jo havaittavissa samanlaisia 

yhteiskunnallisia ongelmia kuin nykyäänkin, kuten esimerkiksi hyötyliikunnan vähe-

neminen, ihmisten passivoituminen viihdeteollisuuden kuluttajiksi ja täten oman luo-

vuuden ja mielikuvituksen väheneminen, käytännöllisten taitojen väheneminen ja malt-

tamattomuuden ja itsekkyyden kasvaminen tehokkuusajattelun myötä. Hahnin elämyk-

sellisestä koulusta on elämys- ja seikkailupedagogiikassa siirrytty lyhyempikestoiseen 

kurssimuotoon, kuten esimerkiksi viikon kestävään leirikouluun. (Telemäki 1998, 12– 

22.)    

Kouluhallitus (Anon 1986, 5) perusteli 1980-luvulla koulun ulkopuolella tapahtuvan 

opetuksen tärkeyttä yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Yhteisöllisyys on 

vähentynyt asuinalueilla. Ihmiset keskittyvät vain suppeaan osaamisalueeseen, koska 

kaikkea ei tarvitse enää itse osata tehdä, vaan voi ostaa valmiina tai antaa tekniikan tai 

muiden hoitaa. Maailmankuva supistuu. Willamon (2004, 42–44) mukaan ihmiset ovat 

nykyään liiaksi vieraantuneet ympäristöstään. Kaupungistumisen myötä meidän ei tar-

vitse arkiaskareissa olla luonnon kanssa tekemisissä tyydyttääksemme biologisia perus-

tarpeitamme, jos emme halua. Henkilökohtainen luontosuhteemme kapenee, koska mei-

dän ei tarvitse hakea luonnosta ruokaa ja vettä, ei tarvitse viljellä maata eikä hoitaa puu-

tarhaa, ei tarvitse kalastaa eikä metsästää eikä tarvitse tehdä metsätöitä saadaksemme 

polttopuita. Meidän ei tarvitse edes kerätä roskia maasta tai luoda lunta kadulta, koska 

joku palkattu henkilö tekee sen puolestamme. Jos emme näe arjen toiminnoilla yhteyttä 
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luontoon ja ymmärrä, että esimerkiksi asuntomme lämpö, pesuvetemme ja ruokamme 

ovat peräsin luonnosta, niin emme osaa arvostaa kaikkea, mitä elävä luonto meille mah-

dollistaa.  

Leirikoulussa on mahdollisuus laajentaa oppilaiden maailmankuvaa ja luontosuhdetta 

eheyttämällä ja integroimalla eri oppiaineita. Autenttisissa oppiympäristöissä itse teke-

mällä tiedot ja taidot yhdistyvät laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Sekä oman että toisten 

työn arvostus voi kasvaa, ja vastuuntunto omasta tekemisestä, luonnosta ja kanssaihmi-

sistä voi kohota. (Lahdenperä ym. 1989, 43–44.)  Sauvala (1986, 54, 58, 78–79) puhuu 

oppiaineiden integroinnista holistisena oppimiskäsityksenä, mihin leirikoulussa on hy-

vät mahdollisuudet. Sauvalan tutkimuksen opettajat kokivat leirikoulun toteuttavan so-

siaalipedagogiikkaa, aktiivisuuspedagogiikkaa ja vapauspedagogiikkaa. Tärkein rooli 

oli sosiaalipedagogiikalla, mikä ilmeni sosiaalisten suhteiden kehittymisenä. Aktii-

visuuspedagogiikkaa on oppilaiden osallistaminen itse tekemiseen, tutkimiseen, kokei-

lemiseen ja luovuuteen. Omista tavaroista ja arkirutiineista huolehtiminen vaatii oppi-

lailta aktiivisuutta ja oma-aloitteellisuutta. Vapauspedagogiikkaa on oppiainerajoista ja -

ajoista luopuminen ja oppiminen luonnollisissa ympäristöissä kokemuksellisesti kaikilla 

aisteilla.      

Toisin kuin luonteenkasvattamisen ja karaistamisen kasvatusajattelussa, nykyaikainen 

seikkailu- ja elämyspedagogiikka huomioi oppilaansa, niin aikuisen kuin lapsenkin, 

ominaisuudet, kokemusmaailman ja tavoitteet. Jotta elämyksestä, kokemuksesta tai 

seikkailusta saa mahdollisimman suuren pedagogisen hyödyn, tulisi toiminnan olla juuri 

sopiva ryhmän ja sen eri yksilöiden tarpeisiin. Ohjaajan tulisi olla tietoinen osallistujien 

osaamisesta, kokemusmaailmasta, peloista ja tavoitteista. Tämä onnistuu parhaiten tu-

tustumalla osallistujiin ja asettamalla tavoitteet. (Clarke 1998, 64–69.) Luokanopettaja 

tuntee oppilaansa ja heidän taustansa ja on pätevä asettamaan toiminnalle tavoitteet. Jos 

leirikoulussa käytetään ulkopuolista ohjaajaa, niin opettajan ja ohjaajan tulisi keskustel-

la oppilaista ja yhdessä päättää elämystoiminnon taso, ettei se jäisi liian helpoksi, mutta 

ei olisi liian haasteellinenkaan. Havaintoni mukaan Piispalassa opettaja ei keskustellut 

ohjaajien kanssa eivätkä ohjaajat haastatelleet ryhmää. Kaikille oli tarjolla samaa ta-

soeroista huolimatta. Monissa aktiviteeteissa tämä sopi, koska esimerkiksi korukiven-

hiontaa ja curlingia kukaan ei ollut aiemmin kokeillut, joten kaikki olivat näissä aktivi-
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teeteissa samalla tasolla. Sen sijaan eriyttämistä olisi tarvittu melonnassa, koska muu-

tama oppilas oli kanootissa ensimmäistä kertaa, ja heille jo muutaman kymmenen met-

rin melonta aiheutti onnistumisen ja itsensä ylittämisen. Kokeneemmat melojat toivoi-

vat pientä retkeä.   

Elämystoiminnan tavoitetta, tehtäviä ja vaativuustasoa päättäessään ohjaaja tai opettaja 

miettii jo asioita, joihin kiinnittää oppilaiden huomion jälkikeskustelussa, jossa koettu 

toiminta reflektoiden käydään yhdessä läpi. Toiminnan tavoitteena voi tietysti olla pelk-

kä hauskanpito yhdessä, mikä on yleistä työpaikkojen virkistyspäivillä. Hauskanpidon 

yhteydessä myös yhteishenki voi parantua, mutta ilman tavoitteellista ohjaamista yh-

teishenki ei välttämättä parane kaikilla vaan ainoastaan niillä, jotka muutenkin ovat so-

siaalisia ja suosittuja. Tavoitteena voi myös olla, että toiminnasta opittua taitoa tai tietoa 

voidaan käyttää tai soveltaa muissa toiminnoissa. (Clarke 1998, 65–68.) Oppimispro-

sessin voidaan sanoa onnistuneen ja voidaan puhua osaamisesta, kun opitulla on havait-

tavissa siirtovaikutus eli transfer käytäntöön. Näkisin, että leirikoulussa melonnalla voi 

olla transfer-vaikutus; opittuaan meloen intiaanikanootin kääntämisen ja jarruttamisen 

oppilas siirtää oppimansa taidon varmasti myös airoilla soutamiseen tai kajakkimelon-

taan. Kynnys lähteä vesille edes soutuveneellä lienee myös monilla madaltunut kanoo-

tissa melomisen jälkeen. Siirtovaikutusta oli myös kankaanpainannan silitystoiminnolla; 

oppilas, joka ei ollut aikaisemmin silitysrautaan tarttunut, osannee silittää muitakin 

vaatteita kuin paitoja jatkossa, vaikka kotona olisi vähän erilainen silitysrauta. (Salakari 

2007, 62; Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 124–126.)  

Elämyspedagogiikkaa voi harjoittaa pelkän luonnon avulla ilman ryhmälle tai yksilöille 

annettavia erillisiä tehtäviä. Esimerkiksi yön viettäminen luonnossa on jo monelle suuri 

ponnistus ja itsensä ylittäminen, mutta siitä selviytymisellä voi olla pysyviä positiivisia 

vaikutuksia ihmisille. Luonnon arvostus voi nousta, kun ihminen kokee luonnon armot-

tomuuden tunturilla, merellä tai koskessa, tai kun aistii pelkän hiljaisuuden tai pimey-

den. Vaikuttava luontoelämys voi muuttaa ihmisen arkikäyttäytymistä luontoystävälli-

sempään suuntaan. Luonnossa ihmiset ovat keskenään tasa-arvoisia tai arvoasetelmat 

voivat muuttua; yrityksen siivoojalla tai varastomiehellä voi olla paremmat erätaidot 

kuin johtajalla. Luonnossa oleillaan ilman muita houkutuksia ja virikkeitä, ja silloin 

aikaa riittää paremmin herkistymiseen ja mietiskelyyn. (Kiiski 1998, 110–112.)  Luon-
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nossa reflektointi tapahtuu usein iltanuotiolla, jolloin yhteisestä kokemuksesta jokaisella 

osallistujalla on mahdollisuus sanoa oma näkemyksensä, tunnustaa omat kehittymisen 

kohteet ja onnistumiset. Kiiski (1998, 112) korostaa koetun ymmärtämistä ja muistamis-

ta kirjoittamalla tapahtumista ja niihin liittyvistä tunteista. Toisaalta tapahtumapaikan ei 

pedagogisessa mielessä tarvitse olla kaukana eikä luonnontieteellinen nähtävyys vaan 

lähimetsäkin voi tarjota pedagogisesti hyödyllisiä elämyksiä, jos toiminta on valmiiksi 

ryhmän tavoitteisiin ja tasolle suunniteltua ja jälkikeskustelussa esille nostettavat asiat 

ovat etukäteen mietittyjä.   

Karppinen (2005, 20, 172–173) tutki seikkailu- ja elämyspedagogiikan sopivuutta vaih-

toehtoisena opetusmenetelmänä erityisoppilaille, joilla oli ongelmia muun muassa sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa ja jotka kärsivät muun muassa heikosta itsetunnosta. 

Karppisen kokeilu kesti vuoden, jonka aikana hän vei tutkimusluokkansa ulos luontoon 

toiminnallisten haasteiden pariin. Tulokset olivat jopa niin hyviä, että osa oppilaista 

siirrettiin seuraavana lukuvuonna yleisopetuksen puolelle. Oppilaat kokivat toiminnalli-

suuden vapauttavana ja motivoivana sekä fyysistä kuntoa ja luokan yhteishenkeä kohot-

tavana. Toiminnasta saatuja kokemuksia reflektoitiin järjestelmällisesti. Oppilaiden mi-

näkuvat kohenivat, kun luottamus itseen kasvoi. Samalla ryhmän jäsenten välinen luot-

tamus kasvoi. Oppilaat tunsivat kuuluvansa ryhmään ja olevansa ryhmälle tärkeitä. Tä-

mä paransi yhteistyötaitoja ja lisäsi oppilaiden onnistumisia sosiaalisissa tilanteissa. 

Liikunnallisilla toiminnoilla oppilaiden fyysinen kunto kohosi ja motoriset taidot kehit-

tyivät, millä oli myös minäkuvaa kohottava vaikutus. 

Sosiaalipedagogiikka on monimuotoinen ja monitulkintainen ajattelutapa. Oleellista on 

pyrkimys kasvatuksellisin keinoin auttaa yksilöitä tai ihmisryhmiä, jotka kärsivät sosi-

aalisista ongelmista tai jäävät paitsi sosiaalisia oikeuksia, koska eivät itse kykene tai 

osaa auttaa itseään. Sosiaalipedagogiikka edustaa inhimillistä tarvetta auttaa muita. Sa-

mansuuntaista toimintaa historiassa on esiintynyt eri puolilla maailmaa. (Hämäläinen 

1998, 151.) Kasvatuksellisin keinoin auttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan esi-

merkiksi lukemaan opettamista. Paolo Freiren tarkoituksena oli opettaa brasilialaiset 

maatyöläiset lukemaan ja sitä kautta saattaa heidät tietoisiksi oikeuksistaan ja ihmisar-

vostaan. (Hämäläinen & Kurki 1997, 208–209.) Sosiaalipedagogiikan parissa työskente-

levien ihmisten ei ole tarkoitus tehdä asioita autettavan puolesta, ei täyttää työnhaku-
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kaavakkeita tai toimia itse kaveriseurana, vaan tarkoitus on olla tukena ja ohjata henkilö 

sellaisen toiminnan tai koulutuksen piiriin, että hän itse pystyy auttamaan itseään. Oi-

keisiin prosesseihin ohjaamisen lisäksi tarvitaan usein myös henkistä kannustamista ja 

innostamista. Autettavalle on synnyttävä motivaatio ja usko elämänlaatunsa paranemi-

sesta, jotta muutos olisi pysyvää. 

Kaupungistumisen ja perhekokojen pienenemisen aikakaudella syrjäytyminen on nous-

sut merkittäväksi teemaksi sosiaalipedagogiikan tehtäväkentässä. Syrjäytyminen ei ole 

vain köyhien tai huono-osaisten ongelma, vaan kuka tahansa voi syrjäytyä esimerkiksi 

perheen hajoamisen tai irtisanotuksi joutumisen seurauksena. Apua voivat tarvita niin 

opiskelupaikkaa vaille jääneet nuoret kuin irtisanotut yritysjohtajatkin. Laajin sosiaali-

pedagogiikan tehtäväkenttä on kuitenkin ongelmien ennaltaehkäisyssä. Emme ehkä tule 

ajatelleeksi, että esimerkiksi neuvolatoiminta, lasten ja nuorten kerhotoiminta, harras-

tustoiminta, naisliike, kaikenlainen yhteisötoiminta ja päihdevalistus ovat sosiaalisia 

ongelmia ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Siten myös kaikki edellä mainittujen  

toimintojen parissa työskentelevät henkilöt toteuttavat sosiaalipedagogista ajattelutapaa. 

(Hämäläinen 1998, 156–163.)  

Leirikoulussa sosiaalipedagogiikkaa harjoittavat opettaja, ohjaajat ja valvojat. Kaikkien 

kirjattujen pedagogisten menettelytapojen, prosessien ja sääntöjen lisäksi oppilaiden 

kanssa kiinteästi usean vuorokauden viettävillä aikuisilla on mahdollisuus holistisesti 

kohdata oppilas tämän kaikkine tunteineen, kykyineen, puutteineen ja tarpeineen. Lauri 

Rauhala (2005, 32–42, 188) määrittelee holistisen ihmiskäsityksen kolmijakoisesti. Ho-

listisessa kohtaamisessa ihminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti mukaan lukien tajun-

nallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Tajunnallisuudessa käsitämme havaintomme 

ja kokemuksemme joksikin mielemme avulla. Mielessämme annamme asioille, esineil-

le, ilmiöille, käsitteille, kaikelle olemassa olevalle merkityssuhteen. Yhdessä kaikki 

merkityssuhteemme muodostavat maailmankuvamme ja minäkuvamme. Merkityssuh-

teet eivät ole muuttumattomia. Oppiessamme uutta merkityssuhteemme kehittyvät. Op-

timitilanteessa kaikki merkityssuhteemme ovat tasapainossa keskenään, esimerkiksi 

tiedot, tunteet, usko ja pelot. Jos jokin merkityssuhde saa mielessämme ylivallan, siihen 

voidaan yrittää vaikuttaa, esimerkiksi voimakkaisiin pelkotiloihin. Kehollisuus käsittää 

kaikki fyysiset elintoimintomme. Optimitilanteessa elimistömme saa ravintoa, lepoa, 
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rasitusta, sopivan lämpötilan ja mikään kehonosamme ei ole vaurioitunut. Situationaali-

suus tarkoittaa sitä kontekstia missä elämme, esimerkiksi ihmissuhteemme, sukupuo-

lemme, ikämme, rotumme, perheemme, ammattimme ja kansallisuutemme. Joihinkin 

voimme vaikuttaa, mutta joihinkin emme.  

Holistisessa oppilaan kohtaamisessa opetustilanteessa opettajalla on aavistus oppilaan 

merkityssuhteesta opetettavaan asiaan. Opettaja myös huomioi, että oppilaat fyysiset ja 

psyykkiset tarpeet ovat tyydytettyjä. On turha opettaa uutta asiaa, jos oppilas on liian 

väsynyt, nälkäinen tai sairas. Opetus- ja kasvatustilanteissa opettajan on hyödyllistä 

tuntea oppilaan situationaalinen tausta, jotta oppilas ei joutuisi kiusallisiin tilanteisiin 

esimerkiksi vakaumuksensa vuoksi. Opettaja on merkittävä tekijä oppilaan koulusituati-

ossa, johon oppilas itse ei voi vaikuttaa. Leirikoulussa oppilaiden holistisuuden eri 

muodoilla on todennäköisempää tulla ilmi kuin koulupäivän aikana. Opettajan ja leiri-

koulussa mukana olevien valvojien tulisi olla oppilaille turvallisia ja luotettavia aikuisia, 

joille oppilaat uskaltavat kertoa pelkonsa ja ongelmansa, esimerkiksi koti-ikävän tai 

fyysiset kivut. Aikuisilla tulisi olla tilannetajua erilaisten vuorovaikutustilanteiden rat-

kaisemisessa ja käytännön tietoa, miten ongelmatilanteissa, esimerkiksi sairastapauksis-

sa tai varusteiden puutteessa toimitaan. Opettajat, leirikouluohjaajat ja valvojat ovat 

leirikoulussa oppilaita varten ja pyrkivät ohjaamaan oppilaita hyvän yhteiskunnallisen 

ideologian mukaisesti (Hämäläinen & Kurki 1997, 18–19). Tähän kuuluvat muun muas-

sa toisten huomioonottaminen, suvaitsevaisuus, ystävällisyys ja hyvät käytöstavat niin 

ruokailussa kuin muussakin toiminnassa.   

 

3.5 Leirikoulu yhdistää 
 

Yleisesti leirikoulu toteuttaa sosiaalipedagogiikan ennaltaehkäisevää työtä luokan yh-

teishengen kohottamisessa ja ylläpitämisessä. Vahtokari (1984, 42–43) mainitsee yh-

teistyön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittämisen leirikoulun tavoitteeksi. Myös 

opetushallituksen yksinä pedagogisina tavoitteina koulun ulkopuoliselle opetukselle 

ovat yhteistyön lisääminen koulussa ja vuorovaikutuksen lisääntyminen myös koulun ja 

sen ulkopuolisten yhteisöjen kesken. Leirikoulutoiminnan yleisenä periaatteena on, että 

kaikki luokan oppilaat lähtevät mukaan perheen varallisuudesta riippumatta. (Anon 
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2006).  Kuinka saada sitten kaikki vanhemmat tekemään talkootyötä, jolla kattaisi leiri-

koulumaksut?  

Syksyn leirikoulussa kohotetulla luokan yhteishengellä on myönteistä vaikutusta pitkäl-

le alkaneeseen lukukauteen. Ryhmäytetyn luokan kanssa on helppo jatkaa yhteistyötä 

leirikoulun jälkeen. Keväistä leirikoulua oppilaat odottavat pitkin lukuvuotta. Leirikou-

lun suunnittelu rytmittää lukuvuoden, ja opettaja voi eri aineiden opetuksessaan ottaa 

huomioon tulevan leirikoulun. Esimerkiksi maantieteeseen ja historiaan voi oppilaille 

syntyä enemmän motivaatiota, jos aineissa käsitellään leirikoulupaikkakuntaa. Leirikou-

lujaksolla opittu asia viimeistään sisäistyy, kun käsitellyt asiat koetaan itse konkreetti-

sesti. Leirikoulun suunnitteluvaihe yhdistää oppilaita yhteisen päämäärän äärelle. Moti-

vaatiota lisää, jos oppilailla on valtaa valita leirikouluun liittyviä asioita. (Jokinen-

Lacheb 1989, 77; Vahtokari 1984, 17–19.) Tutkimuksessaan Heikkinen ja Hernesniemi 

(2001, 34) näkevät, että oppilaiden mukaan otto leirikoulun suunnitteluun ja päätöksen-

tekoon vaikuttaa positiivisesti leirikoulun onnistumiseen.  

Kun tutkielmani leirikoululuokan oppilaiden vanhemmat ja luokanopettaja olivat päät-

täneet leirikoulupaikan, oppilaat tutustuivat Piispalan ohjelmatarjontaan. Piispalasta on 

kattavat nettisivut, joilla on esitelty kaikki lajit ja aktiviteetit, mitä siellä voi tehdä. Op-

pilaat tutustuivat nettisivuihin opettajan johdolla. Joistakin aktiviteeteista on jopa video-

otoksia nettisivuilla (Anon 2014b). Leirikoulun ajalle ja budjettiin mahtui kuusi yhteistä 

ohjattua maksullista aktiviteettia.  Leirikoulun yhdessä tekeminen alkoi luokalla leiri-

koulun aktiviteettien suunnittelulla. Piispalan esittelyn jälkeen oppilaat saivat listata 

kuusi mielestään kiinnostavinta maksullista aktiviteettia. Oppilaat itse valitsivat luokan 

yhteiset aktiviteetit muodostaen ne kuudesta eniten ääniä saaneesta aktiviteetista. Valitut 

aktiviteetit olivat melonta, curling, jousiammunta, uinti, korukivenhionta ja leiripaidan 

painanta. Näiden aktiviteettien lisäksi oppilailla oli mahdollisuus harrastaa vapaa-ajalla 

omavalintaisia lajeja itsenäisesti tai opettajan tai valvojan valvonnassa. Joissakin itse-

näisissä aktiviteeteissa oli pieni kenttä- tai varustemaksu. Ennen leirikoulua emme sopi-

neet kuka mitäkin haluaa vapaa-ajalla tehdä ja milloin. Moni oppilas pakkasi kuitenkin 

kotoa mukaan tennismailan ja frisbeegolf-kiekkoja ajatuksena pelata tennistä tai fris-

beegolfia vapaa-ajalla.  
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Käytännön järjestelyihin vanhempainiltoineen on paremmin mahdollisuuksia lukukau-

den aikana kuin kesälomakaudella. Luokalla ja vanhemmilla on myös urakkana leiri-

koulun varojenkeräys erilaisin talkoin ja tempauksin. Kaikki tämä valmistelutyö lisää 

luokan yhteisöllisyyttä ja vanhempien ja opettajan välistä yhteistyötä. (Jokinen-Lacheb 

1989, 83; Vahtokari 1984, 17–21; Heikkinen & Hernesniemi 2001, 34; Lahdenperä ym. 

1989, 59.) Nykyään vanhempainilloissa ei käy läheskään kaikkien oppilaiden vanhem-

mat. Antoisaa yhteistyötä ei myöskään ole passiivinen luennoitsijan kuuntelu vanhem-

painillassa. Leirikouluasioista sopiminen ja siihen liittyvien tehtävien jakaminen kosket-

taa kaikkia vanhempia, joten se toimii hyvänä motiivina osallistumiselle ja tutustumisel-

le. Yhteiskunnallisesti on hyvä asia, että asuinalueen samanikäisten lasten vanhemmat 

tuntevat toisiaan ja toistensa lapsia. Kylän raitilla on siten matalampi kynnys puuttua 

mahdollisiin järjestyshäiriöihin. Tutustuminen auttaa myös toisinpäin; lapset kunnioit-

tavat käytöksellään paremmin tuttuja aikuisia ja tuntevat olonsa turvallisemmaksi liik-

kuessaan tuttujen joukossa. Leirikoulussa mukana oleviin huoltajiin oppilaat tutustuvat 

parhaiten ja tällaiset huoltajat ovatkin erityisasemassa. Erittäin arvokkaan ikuisen yhtei-

sen kokemuksen saavat mukana oleva oppilas ja tämän huoltaja. He voivat jakaa yhtei-

siä muistoja toisin kuin muut oppilaat ja heidän vanhempansa. Vahtokari toteaa, että 

yhteiset kokemukset lähentävät ihmisiä, myös perheenjäseniä. (Vahtokari 1984, 24–28.)  

Leirikouluaiheesta pidettiin muutama vanhempainilta lukukauden aikana. Ensimmäisiin 

tapaamisiin eivät tulleet kaikkien oppilaiden vanhemmat, mutta paikalla olleiden van-

hempien kesken sovimme leirikoulukohteesta, ajankohdasta ja rahoituksesta. Täytyy 

myöntää, että meillä ei ollut juurikaan valinnanvaraa paikan eikä ajankohdan suhteen, 

koska aloimme puuhastella leirikoulua vasta saman lukukauden syksyllä, jotta lähtevät 

kuudesluokkalaisetkin ehtisivät päästä leirikouluun. Viimeisessä tapaamisessa oli pai-

kalla jokaiselta oppilaalta yksi tai kaksi huoltajaa. Opettaja esitteli luokan valitsemat 

aktiviteetit. Yhteisesti sovimme matkapäivien ruokailusta, rahojen käytöstä ja mukaan 

pakattavista varusteista. Olin paikalla kaikissa tapaamisissa ja ne sujuivat hyvässä hen-

gessä. Asioista ei ollut vastakkaisia mielipiteitä. Seuraavaan leirikouluun lähtevä luokka 

on jo alkanut suunnitella matkaa, vaikka ajankohtaan on vielä enintään kaksi vuotta 

aikaa. Tutkielmani luokka oli leirikoulussa toukokuussa, ja leirikoulun jälkeen koulua 

oli jäljellä enää muutama viikko. Yhdysluokan kuudesluokkalaisille jäi mukava muisto 

alakoulusta, ja viidesluokkalaiset toivottavasti jatkavat syksyllä parantuneen luokka-
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hengen voimin vielä viimeistä alakouluvuottaan. Sauvala (1986, 88) toteaa, että leiri-

koulu olisi otollisin järjestää 8. tai 5. lukuvuoden aikana, jotta leirikoulun positiiviset 

vaikutukset yhteishenkeen ja opiskelumotivaatioon ehditään hyödyntää kouluaikana.  

Minä olin etuoikeutetussa asemassa, koska pääsin oppilaan huoltajana mukaan leirikou-

luun. Äitienpäivänaamun aikainen lähtö ei tuntunut niin pahalta, koska sain olla mukana 

yhden lapseni ikimuistoisella retkellä. Minulle ja pojalleni jäi leirikoulusta yhteisiä 

muistoja, joihin voimme palata esimerkiksi katsellessamme ottamiani valokuvia. Kuvat 

kertovat meille enemmän kuin muille perheenjäsenillemme. Opin pojastani myös uutta 

leirikoulun aikana. Huomasin, että hän esitti kovemman ja menevämmän pojan roolia 

koko leirikoulun ajan. Sain myös hämmästyksekseni huomata, että tytöt ovat alkaneet 

kiinnostaa, kun yllätin oman poikani ja hänen kaverinsa yöllä vesisateessa yllään vain 

T-paita ja sortsit huutelemassa toisen koulun tyttöjen ikkunan alla. Yllätyin myös siitä, 

että pojalleni oli mieluista tekemistä myös kädentaitotyöt, kuten kankaanpainanta ja 

korukivenhionta.   

Leirikoulussa oppilaat ovat vieraassa paikassa ja vieraiden ihmisten keskuudessa. Uu-

dessa paikassa voivat kouluympäristössä vallalla olevat huonot käytösnormit ja asenteet 

toisia oppilaita kohtaan unohtua ja kaikki oppilaat ovat kuin samalla viivalla samanar-

voisina. Usean vuorokauden yhteistyö ja yhteisasuminen kohottaa luokan yhteishenkeä. 

(Pässilä & Niinikuru 1992, 10; Lipponen & Paavola 1997, 76–77; Lahdenperä ym. 

1989, 68). Ilman vanhempia selviäminen kohottaa myös yksittäisen oppilaan itsetuntoa 

(Lahdenperä ym. 1989, 44). Toisaalta vuorokausien yhteiselo saattaa aiheuttaa haasteita 

sujuvalle yhteistyölle ja yhteishengelle, varsinkin ensimmäistä kertaa ilman vanhempia 

matkustavien oppilaiden kohdalla. Kinnusen ja Lindroosin tutkimuksessa opettajat aset-

tivat leirikoulujen tärkeimmäksi tavoitteeksi yhteistyökykyjen ja luokkahengen kohot-

tamisen. Tavoitteeseen päästiin, koska enemmistö oppilaista ja opettajista koki yhteis-

hengen kohonneen ja oppilaat olivat oppineet tuntemaan toisiaan paremmin. Parantanut 

luokkahenki näkyi myös leirikoulun jälkeen jatkettaessa normaalia kouluelämää. (Kin-

nunen & Lindroos, 1997, 62). Jokinen-Lachebin (1989, 78) kokeiluleirikoulussa Kilpis-

järvellä oppilaat kokivat luokan yhteishengen parantuneen muun muassa tyttöjen ja poi-

kien kanssakäymisen lisääntymisellä ja syrjinnän vähentymisellä. Lipposen ja Paavolan 

(1997, 76) Norjan leirikoulussa yhtenä tavoitteena oli kehittää oppilaiden sosiaalisia 
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taitoja. He toteavatkin, että luonnostaan sosiaaliset taidot kehittyvät tiiviin yhdessäolon 

vaikutuksesta ja oppilaat tutustuvat toisiinsa syvällisemmin kuin kouluympäristössä.  

Samansuuntaisia ajatuksia nousi myös tutkielmani leirikoululaisilta. Oppilaat huomasi-

vat leirikoulussa uusia puolia toisissaan. 

Leirikoulu vaikutti hyvin, koska ihmisistä näki uusia puolia. 

Toisenlaisessa ympäristössä ja erilaisten asioiden äärellä kuin koulussa on mahdolli-

suuksia näyttää taitoja, jotka eivät kouluympäristössä pääse esille, ja tällöin itsetunto 

kohoaa (Keltikangas-Järvinen 1994, 194). Tein leirikoulussa muutamia tällaisia havain-

toja. Oppilaat kyllä tiesivät, että eräs poika harrastaa tennistä, mutta moni huomasi vasta 

tenniskentällä pojan taitavuuden pelatessaan häntä vastaan. Toista poikaa puolestaan 

aika moni piti luokan nörttinä, kunnes tämä luokan ainoana poikana uskalsi mennä dis-

koon ja tanssia tyttöjen kanssa. Kuulin tyttöjen keskustelevan, että ei poika enää mikään 

nörtti olekaan. Taisi pojan arvostus kasvaa luokan kovimpien poikienkin keskuudessa, 

koska leirikoulun jälkeen poika on viettänyt aikaa muiden seurassa. Poika kirjoitti myös 

huomanneensa leirikoulussa uusia puolia itsessään.  

En havainnut muissa muutoksia, mutta ainakin itsessäni. 

Leirikouluaika on antoisaa ja opettavaista aikaa myös opettajalle, jolla on mahdollisuus 

havainnoida oppilaiden henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitoja ja niiden kehittymistä 

(Karppinen 2005, 158; Kinnunen & Lindroos 1997, 67). Deweyn (1957, 30) mukaan 

lapsen yksilöllisyyden huomaa lapsen toimiessa ja tehdessä jotain, ei istuessa ja kuun-

nellessa. Leirikoulun yhteiset kokemukset ja yhdessä vietetty aika lähentää oppilaiden ja 

opettajan välistä kulttuurikuilua. Opettaja näkee oppilaat leirikoulussa omassa nuoriso-

kulttuurissaan, joka ei näy luokkahuoneopetuksessa. Opettaja voi huomata oppilaissa ja 

itsessään uusia puolia ja hyödyntää oppimaansa leirikoulun jälkeen opetuksessaan ja 

vuorovaikutuksessaan oppilaiden kanssa. (Heikkinen & Hernesniemi 2001, 68, 74; Sau-

vala 1986, 58.) 

Leirikoulun jälkikyselyssä pyysin oppilaita kuvailemaan luokan yhteishenkeä ennen 

leirikoulua ja miettimään, miten leirikoulu vaikutti luokan yhteishenkeen. Kysyin tätä 

siksi, että yhteishenki ja sosiaaliset suhteet olivat ennen leirikoulua rakoilleet luokassa 
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ilmi tulleen kiusaamistapauksen vuoksi. Luokassa oli viikko ennen leirikoulua käyty 

kiusaamiskeskustelu, jossa jokainen oli saanut kirjoittaa lapulle onko itseä kiusattu ja 

onko itse kiusannut. Havaintojeni perusteella leirikoulussa kaikki olivat kavereita kes-

kenään. En nähnyt enkä kuullut haukkumista enkä syrjimistä eikä kukaan jäänyt yksin 

vapaa-ajallakaan.   

Oppilaista suurimman osan mielestä luokan yhteishenki ei ollut ennen leirikoulua hyvä. 

Oppilaat kokivat, että luokassa oli pieniä porukoita ja joitain oppilaita syrjittiin. Toisia 

ei kuunneltu eikä kannustettu. Herkästi myös haukuttiin muita. 

Yhteishenkeen ei kuulunut kaikki vaan oli pieniä porukoita missä kaikki oli. 

Ennen leirikoulua luokan yhteishenki ei oikein ollut hyvä. Toisia ei kuunneltu eikä kan-

nustettu. 

Erään oppilaan mielestä jotkut ajattelivat, että osa luokasta on saastaisia niin, ettei niit-

ten lähettyvillä voinut edes hengittää. 

Kahden oppilaan mielestä yhteishenki oli ihan hyvä ennen leirikouluakin, ja yksi oppi-

las koki yhteishengen hyväksi, koska koulussa oli käyty kiusaamiskeskustelu. Havain-

noin leirikoulussa, että tytöt ja pojat olivat selkeästi erillään toisistaan. Monissa aktivi-

teeteissakin tytöt muodostivat oman ryhmänsä ja pojat jaettiin oman porukkansa kesken 

ryhmiin. Poikien ryhmittymisestä tein havainnon, että luokkaa dominoi neljän pojan 

ryhmä. Tähän ryhmään muutama hiljaisempi poika yritti kovasti tehdä vaikutusta ja 

haki ryhmän hyväksyntää. Jos luokka sai itse muodostaa ryhmät, nämä neljä olivat aina 

yhdessä, ja sitten jakautuivat muut.  

Leirikoulun aikana kenenkään mielestä yhteishenki ei ainakaan huonontunut. Monet 

kokivat yhteishengen parantuneen, koska luokka teki yhdessä asioita. Leirikoulussa 

kaikilla oli kavereita ja ei tullut riitoja.  

Yhteishenki ei ollut paras mahdollinen, mutta parani, koska teimme yhdessä asioita. 

Yhteishenki oli hyvä, koska ei tullut riitoja. 

Kenenkään ei tarvinnut olla yksin. Eräs oppilas oli ennen leirikoulua pelännyt, että jou-

tuu nukkumaan yksin, jos kukaan ei halua samaan huoneeseen hänen kanssaan. Leiri-
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koulussa kaikki asuivatkin samassa huoneistossa, joten kukaan ei ollut yksin. Pienikin 

perinteisten ryhmien hajottaminen aiheutti, että oppilaat saivat kaipaamaansa kannustus-

ta ja ryhmähengen kokemista sellaisten oppilaiden taholta, joilta koulussa eivät sitä saa-

neet. 

Leirikoulussa yhteishenki parani. Kannustettiin toisia ja oltiin kunnolla. 

Poikien ja tyttöjen ryhmien hajottaminen näkyi positiivisesti tytön (T4) kommentissa 

onnistuin olemaan poikien kanssa. Eräs poika, joka ennen leirikoulua oli yksikseen väli-

tunneilla ja joka ei ollut kovin erikoisessa osassa luokassamme, huomasi leirikoulun 

jälkeen olevansa muiden seurassa välitunneillakin. Leirikoulun jälkeen ei enää haukuttu 

toisia ja kaikkia kohdeltiin samalla tavalla.  

Leirikoulu vaikutti yhteishenkeen hyvin, koska koulussa ei ole tapahtunut enää haukku-

mista. 

Oppilaat kokivat yhteishengen parantumiseen liittyvän uusien puolien näkemisen itses-

tään ja muista. Oppilaiden vastauksissa kerrottiin yhteishengestä mielestäni muihin vas-

tauksiin verrattuna laajasti, joten voin päätellä, että yhteishenki oli oppilaille merkityk-

sellinen asia. Leirikoululla oli positiivinen vaikutus ainakin kahden oppilaan ryhmään 

kuulumiselle leirikoulun jälkeen. Mielestäni leirikoulun merkittävintä antia oli luokan 

yhteishengen kohoaminen, tyttöjen ja poikien välisen vuorovaikutuksen paraneminen 

sekä muutamien oppilaiden kokemus kuulumisesta porukkaan.    

Nyt kaikki on epätavallisia eli ne kohtelee muita niin kuin kaikkia. 

Lipponen ja Paavola (1997, 76) osoittivat tutkimuksessaan, että oppilaat pääosin kirjoit-

tivat kokemuksistaan me-muodossa, mikä osaltaan todistaa yhdessä kokemisen ja teke-

misen merkitystä. Minunkin tutkimusoppilaani olivat kirjoittaneet päiväkirjojaan me-

muodossa niissä tapahtumissa, missä yhdessä oltiin. Kommenteista ilmenee, että vapaa-

aikakin koettiin yhteisenä.   

Illalla emme tehneet enää mitään ihmeellistä. (P3) 

Saimme hioa omat korukivemme. (P8) 
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Ensin harjoittelimme ottamaan oikean otteen jänteestä. Lopussa meillä oli muutamat 

kisat. (P9) 

Melonnan ja päivällisen välissä käytiin heittämässä frisbeetä ja potkittiin palloa. (P2) 

Tiistaiaamuna heräsimme normaaliin aikaan. (P3) 

Lipposen ja Paavolan (1997, 78) Norjan leirikoulututkimuksessa ilmeni oppilaita, jotka 

kokivat myös yksinäisyyttä. Piispalan leirikoulussamme yksinäisyyttä ei tutkimusaineis-

ton perusteella koettu. Päinvastoin muutama sellainen oppilas, jotka kokivat ennen lei-

rikoulua, että eivät kuulu joukkoon, saivat leirikoulumatkalla joukkoon kuulumisen tun-

teen.  

Mutta minä istuin takapenkillä muiden poikien kanssa ja pelasimme vain korttia. (P4) 

En ollut kovin erikoisessa osassa luokassamme, mutta leirikoulussa minusta paljastui 

aivan uusia puolia. Ja sen seurauksena olen ollut muiden porukassa välitunneillakin.  

Oman luokan yhteishengen parantumisen lisäksi Piispalan tapaisessa leirikoulupaikassa 

oppilaat voivat tutustua muiden koulujen oppilaisiin. Piispalassa oli meidän kanssa sa-

maan aikaan kymmenkunta koulua. Luokka-asteet olivat myös samoja eli viides- tai 

kuudesluokkalaisia. Meidän koulun pojat tekivät tuttavuutta samassa paritalossa majoit-

tuneisiin tyttöihin. Poika (P6) onnistui iskemään tytön ja oli leirikoulun jälkeen yllätty-

nyt siitä, että puhuu tytön kanssa vieläkin. Hän ja muutama muu poika vaihtoivat tyttö-

jen kanssa puhelinnumeroita. Kysyin oppilailta millaiseen leirikouluun he haluaisivat 

tulevaisuudessa lähteä. Annoin vaihtoehdoiksi paikan, jossa on vain oma luokka tai pai-

kan, jossa olisi muita kouluja. Oppilaista enemmistö haluaisi tulevaisuudessakin lähteä 

sellaiseen leirikouluun, jossa olisi muita kouluja, koska silloin voi tutustua uusiin ihmi-

siin ja saada uusia kavereita. Muutamalle olisi samantekevää, onko muita vai ei, ja yksi 

oppilas haluaisi olla pelkästään oman luokan kanssa, koska silloin saisi tehdä rauhassa 

asioita.  

Paikkaan jossa on muitakin kouluja, koska Piispalassa tutustuimme uusiin ihmiseen ja 

heistä voi saada uusia kavereita ja heihin voi sen jälkeen pitää jollakin tavalla yhteyttä. 
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Jos lähdettäisiin ulkomaille, niin paikkaan missä on vain oma luokka mutta Suomessa 

paikkaan missä on muitakin kouluja. 

Paikkaan, jossa olisi vain oma luokka, koska kaikkea saisi tehdä rauhassa. 

Totta kai sellaiseen paikkaan, missä on monia kouluja, koska löysin muijan. Mut ilman 

muijia on kivempi luokan kanssa. Toisinaan muijat on vaan väliaikaisia, koska asuu 

niin kaukana. 

Toisaalta haluaisin, että pelkkä oma luokka olisi siellä, toisaalta eivät toiset koulut siel-

lä mitenkään haittaakaan. Pelkän luokan kanssa olisi silloin parempi että kaikki olisi 

tuttuja eikä toisesta koulusta tulisi ainakaan sanomista. (tutkijan kommentti: oppilas 

saattoi olla tilanteessa läsnä, jossa toisen koulun opettaja tuli valittamaan meidän pojis-

ta). Toisaalta toisen koulun kanssa siellä ei olisi niin ”autiota”.  
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4 Leirikoulukohde Piispala 

 

 

4.1 Piispalan kasvatusideologia 
 

Piispalan nuorisokeskus sijaitsee Keski-Suomessa Kannonkoskella Kivijärven rannalla. 

Nuorisokeskukset tukevat tarjonnallaan kasvatustyötä mukaillen muun muassa opetus-

suunnitelmaa. Nuorisokeskusten toimintaa ohjaa Suomen nuorisolaki ja –asetus, ja li-

säksi opetusministeriö tukee Piispalan toimintaa. Piispala on täten toiminta-

ajatukseltaan turvallinen paikka järjestää leirikouluja.   Leirikoulutoiminnan lisäksi 

Piispalassa järjestetään erilaiseen vapaa-ajan toimintaan liittyviä kursseja perheille ja 

aikuisryhmille sekä myös urheiluseurojen leirejä. Varsinkin Suomen Jääkiekkoliitto 

järjestää Piispalassa juniorikiekon alueellisia lopputurnauksia ja leirejä. Piispalan tavoit-

teena on toimia monipuolisena kasvun paikkana eli aktiviteeteissa kehittymisen lisäksi 

oppilaat kehittyisivät monipuolisesti monella elämänalueella. Piispala painottaa toimin-

nassaan ympäristövastuullisuutta, terveitä elämäntapoja, toisten huomioonottamista, 

yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä sekä yksilön itsetunnon kehittämistä. (Anon 2014b.)  

Ympäristövastuullisuus näkyy Piispalassa muun muassa jätteiden lajittelussa. Ruokalas-

sa on jäteastiat biojätteille ja muille jätteille sekä majoitustiloissa on jätteiden lajittelu-

laatikot. Piispala noudattaa Vihreän lipun käyttöön oikeutettua kestävän kehityksen 

toimintaa. Jätteiden lajittelu on vain yksi Vihreän lipun ympäristötoimista. Vihreän li-

pun ideologiaan kuuluu, että koko Piispalan henkilökunta, kuten kaikki Piispalan vie-

raatkin, osallistuvat valittuihin kestävän kehityksen toimiin arjen rutiineissaan. Piispala 

toimii lisäksi Vihreän lipun edistäjänä Keski-Suomen alueella järjestäen koulutusta oh-

jelmaan mukaan lähteville oppilaitoksille. Ympäristövastuullisuus näkyy Piispalassa 

myös yhtenä valittavana leirikoulun teemana. Piispalassa toimii ympäristökoulu Luppo, 

joka tarjoaa ympäristökasvatuksellisen leirikouluvaihtoehdon. Lupossa luontoa ja ym-

päristövastuullisuutta käsitellään monista eri näkökulmista. Ekologisten tietojen ja taito-

jen lisäksi lapsille ja nuorille pyritään luomaan elämyksellisiä luontokokemuksia, jotta 

heidän henkilökohtainen luontosuhteensa heräisi ja voimistuisi. Ympäristökasvatukseen 
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kuuluu merkittävänä osana myös vastuullinen kulutus, ja siihen osallistujia herätellään 

muun muassa kierrätysmateriaaleista askartelemalla ja tuunaamalla. (Anon 2014b.)   

 

4.2 Piispalan aktiviteettitarjotin  
 

Piispalassa järjestetään leirikouluja ympäri lukukauden. Tekemistä riittää sisällä ja ul-

kona. Yhden leirikoulujakson aikana ei ehdi toteuttaa kaikkia Piispalan tarjoamia aktivi-

teetteja, ja leirikoulu voi olla aivan erilainen eri vuodenaikoina. Eniten vaihtoehtoja 

löytyy liikunnasta ja elämys- ja seikkailutoiminnoista. Kädentaitoja, mediataitoja ja 

ympäristökoulutusta on myös valittavana. Lisäksi leirikoululaiset voivat sisällyttää oh-

jelmaansa Piispalan läheisyydessä karting-autoilua, ratsastusta ja laskettelua. Piispalan  

aktiviteetteja ohjaavat Piispalan omat ohjaajat. Opettajat ja huoltajat ovat kuitenkin aina 

valvomassa oppilaita toiminnan aikana. Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja kaikissa 

meidän valitsemissa aktiviteeteissa tekemään ryhdyttiin ohjaajan lyhyin puhe- ja ohje-

osuuksin. (Anon 2014b.) Kinnusen ja Lindroosin (1997, 73) tutkimuksen opettajien 

havainto leirikouluista oli, että vaikka aktiviteetit olivat ennalta ohjaajien suunnittele-

mia, niiden toteuttaminen vaati oppilaiden aktiivista osallistumista. Opettajien mielestä 

monet aktiviteetit eivät olisi olleet mahdollisia luokkahuoneessa.   

Liikunnasta on tarjolla sisäliikuntaa, vesiliikuntaa, jäähalliliikuntaa ja ulkoliikuntaa. 

Sisäliikunnasta on valittavana ekoaseammunta, jousiammunta, keilailu, kuntosalityös-

kentely, musiikkiliikunta ja tanssi, saliliikunta, sisäpelit ja temppurata sisällä. Ulkolii-

kuntaa ovat hiihto, tennis, frisbeegolf, leiriolympialaiset, lumilautailu, pihapeli- ja leikit, 

pulkkamäki, stunt-rata, suunnistus ja ulkopelit. Jäähallissa tapahtuu curling ja muu jää-

urheilu ja uimahallissa vesiseikkailu. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyy lisäksi draama-

työpaja, jossa draaman avulla oppilaille jaetaan tietoutta ravinnosta, liikunnasta ja päih-

teettömyydestä. Kaikkiin edellä mainittuihin aktiviteetteihin on siis saatavissa ohjausta, 

mutta monia lajeja voi leirikoulun aikana kokeilla ilman ohjaustakin. (Anon 2014b.)  

Tutkielmani leirikoululaiset pelasivat itsenäisesti frisbeegolfia, tennistä ja jalkapalloa. 

Yhdessä kävimme keilaamassa ja minä olin poikien ja tyttöjen kanssa erikseen kun-
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tosalilla heitä opastamassa. Ohjattua liikuntaa leirikouluumme kuului curling, jousiam-

munta ja vesiseikkailu.  

Liikunnalliset aktiviteetit tukevat hyvin valtakunnallisen perusopetussuunnitelman lii-

kunnan tavoitteita ja sisältöjä. Piispalassa valitsemamme liikunnalliset aktiviteetit olivat 

suurimmalle osalle vieraita, joten ne toivottavasti antoivat oppilaille liikunnallisia elä-

myksiä. Kinnunen ja Lindroos (1997, 8, 62) tutkivat leirikoulujen sopivuutta pedagogi-

seksi vaihtoehdoksi, ja yhtenä tutkimusleirikoulukohteena viidestä heillä oli Piispala. 

Heidän mukaansa Piispala erottui muista leirikoulukohteista tarjoamalla harrastusluon-

teisia aktiviteetteja, kuten liikuntaa ja kädentaitoja. Perusopetussuunnitelman vuosi-

luokkien 5–9 liikunnan tavoitteista Piispalan liikunnalliset aktiviteetit tukivat muun mu-

assa lajitaitojen oppimista, toimintakyvyn kehittymistä, liikuntatilanteissa asiallisen ja 

turvallisen toimimisen oppimista ja erilaisiin liikuntamuotoihin ja -paikkoihin tutustu-

mista. Liikunnan avulla lisäksi kehitettiin itsenäistä ja ryhmässä toimimista sekä itsensä 

ja muiden hyväksymistä. (Anon 2004, 161.) Opetushallituksen mukaan fyysiseen toi-

mintakykyyn kuuluu kestävyys, liikkuvuus, nopeus, voima ja taitavuus. Näitä kaikkia 

osa-alueita pystytään kehittämään säännöllisellä harjoittelulla. Fyysisen toimintakyvyn 

avulla oppilas kykenee selviytymään päivittäisistä toiminnoista koulussa, kotona ja har-

rastuksissa. (Anon 2014a.) 

Esittelen seuraavaksi leirikoulumme liikunnalliset aktiviteetit. Kerron ensin aktiviteetis-

ta omiin havaintoihini perustuen. Sitten kerron, miten aktiviteetti tukee perusopetuksen 

opetussuunnitelman liikunnan tavoitteita. Tärkeimmän tiedon, eli miten oppilaat aktivi-

teetin kokivat, olen koonnut oppilaiden leirikoulupäiväkirjoista lisäten tekstiin oppilai-

den leirikoulupäiväkirjoista myös suoria lainauksia.  

 

4.2.1 Curling 

 

Jo jäähallin kylmyyden kokeminen oli eräänlainen elämys eräälle pojalle, joka ei ollut 

koskaan aiemmin ollut jäähallissa. Kengät vaihdettiin puhtaisiin lenkkikenkiin, ja pää-

hän laitettiin kypärät. Lisäksi liukuvaan jalkaan laitettiin liukkautta lisäävä tossunalu-

nen. Ohjaaja puhui ja näytti, miten jäällä liikutaan, ja aluksi jokainen haki tuntumaa 
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liukumiseen kiven ja harjan kanssa. Jo pelkkä lenkkikengillä kävely jäällä oli vaikeaa 

jään liukkauden vuoksi. Totesin tämän, kun olin jäällä valokuvaamassa oppilaita, ja en 

edes mennyt curlingin heittoasentoon, joka vaatii hyvää kehonhallinta- ja tasapainoky-

kyä. Alussa epäilin oppilaiden kykyä pysyä pystyssä, antaa kivelle vauhtia ja omaksua 

pelin säännöt. Näytti, että peliä ei saada aikaiseksi, koska heitot olivat liian lyhyitä tai 

pitkiä. Olin kuitenkin väärässä. Voimaerottelu alkoi löytyä heitoissa, ja harjaus alkoi 

sujua sääntöjen mukaisesti. Loppua kohden peli näytti jo peliltä, ja jälleen ainakin ko-

vaäänisimmät ja kilpailuhenkisimmät pojat olivat intoa täynnä. Tytöt eivät niin helposti 

osoittaneet innostustaan, mutta eivät myöskään olleet passiivisia. Pelissä oppilaat pysyi-

vät lämpiminä ja innokkaimmille tuli aivan hiki. Kaksi poikaa olivat kiinnittäneet kypä-

riinsä pienet kamerat, joilla tallensivat suorituksiaan videolle.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman (Anon 2004, 161) liikunnan osalta curlingissa opit-

tiin lajitaitoja; miten pysyä pystyssä jäällä liu’ussa toinen polvi jäässä, miten saada 

vauhtia liukuun, missä vaiheessa irrottaa ote kivestä, mistä kohta harjata ja miten reip-

paasti sekä curlingin säännöt. Toimintakykyä kehitti kehonhallinta jäällä, voimaerotte-

lua kivelle vauhdin antaminen ja suuntatarkkuutta kivelle liukusuunnan antaminen.  

Oppilaille me aikuiset olimme muistuttaneet riittävän lämpimien vaatteiden pukemises-

ta jäähalliin, mikä liittyy asialliseen lajivarustukseen. Lisäksi kaikki jäällä liikkujat pu-

kivat kypärät sekä puhtaat kengät. Kaikki pääsivät tutustumaan uuteen lajiin, ja monille 

jäähalli liikuntapaikkana oli vieras lukuun ottamatta kolmea jääkiekkoilijaa. Curlingissa 

oppilaat pääsivät kehittämään omia yksilösuorituksiaan ja ryhmähenkeä, koska lopussa 

pelattiin ja joukkueet valittiin satunnaisesti. Uudessa lajissa ei ollut ennakkosuosikkeja 

eikä valmiita mestareita, joten laji kehitti niin omien kuin muidenkin suoritusten hyväk-

symistä.  

Leirikoulupäiväkirjoissaan oppilaat kuvasivat curlingissa käytetyt varusteet: kypärän, 

kengät ja kengänpohjaan laitettavan liukua edistävän irtopohjan. Ohjaaja mainittiin mo-

nen kirjoituksessa. Ohjaajan nimeä ei kukaan muistanut, mutta kerrottiin, että mies oli 

Latviasta tai Liettuasta ja että sama mies ohjasi meille myös jousiammunnan. Oppilaat 

kertoivat, että ensin harjoiteltiin liukumista ja lopuksi pelattiin.  

Curlingissa laitoimme kypärät päähän ja toiseen jalkaan semmoisen jutun mikä liukuu 

jäällä hyvin. Eka harjoiteltiin ja sitten pelattiin. Se oli mukava laji. (P1) 
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Curlingissa meillä oli sama latvialainen opettaja. Jää liukui hyvin ja opimme pelaa-

maan sitä. P4 

Lajista oppilaat kertoivat vain positiivisia kommentteja. Curling oli mukavaa ja haus-

kaa, toisille helppoa ja toisille vaikeaa. Silti siitä pidettiin. Curlingia opittiin pelaamaan 

ja välineitä käsittelemään. Tekniikka-asioista opittiin kierreheitto ja huomattiin, että 

lajissa tulee osata säädellä voimiaan. Eräs poika olisi toivonut enemmän ohjausta var-

sinkin harjausvaiheesta. Päiväkirjojen vapaassa tekstissä oppilaat eivät kertoneet oppi-

neensa curlingin sääntöjä, mutta apukysymykseen, mitä opin uutta, moni mainitsi oppi-

neensa curlingin säännöt. Opittuaan pelin säännöt ja itse lajia kokeilleina oppilailla on 

helpompi seurata curlingia esimerkiksi talviolympialaisista TV:n välityksellä. Curling 

on toistaiseksi melko harvinainen ja kallis laji harrastaa, mutta mitä useampi nuori tu-

tustuu lajiin, sitä paremmat mahdollisuudet lajilla on kasvaa ja yleistyä. Kuvassa 1 nä-

kyvät varusteet ja liukuasento.   

Kurlinki oli hauskaa, mutta todella vaikeaa. Olisin halunnut, että ohjaaja olisi ollut 

enemmän osaava ja huutanut kun pitää harjata ainakin aluksi, virhe nro 5. (P6) 

Curlingia opetti sama opettaja kuin jousiammuntaa. Curling oli aika helppoa, jossa piti 

osata säädellä voimia. Curlingissa kilpailtiin neljällä joukkueella. (T1) 
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Kuva 1. Curling. 

 

4.2.2 Vesiseikkailu 

 
Vesiseikkailu meillä oli lähtöpäivän aamupäiväaktiviteettina uimahallissa. Allasalueella  

oli kolme tehtäväpistettä, joissa toimittiin ryhminä. Tytöt olivat yksi ryhmä (4 oppilas-

ta), ja pojat jaettiin kahteen ryhmään (4 ja 5 oppilasta). Tehtäväpisteitä olivat tasapainoi-

lupiste, hyppypiste ja uinti- ja sukelluspiste. Tasapainoilupisteessä oppilaiden tuli pysyä 

tasapainopötkön päällä yksin ja parin kanssa sekä edetä ja yrittää pudottaa oppilas toi-

sen pötkön päältä. Ryhmätehtävänä oli tehdä jokaisen pötköstä yhteinen lautta ja ryh-

mänä edetä lautassa altaan päähän ja takaisin. Hyppypisteessä oli erilaisia hyppytyylejä, 

ja ryhmä itse päätti, kuka hyppää minkäkin hypyn. Uinti- ja sukelluspisteessä oli yksilö- 

ja ryhmätehtäviä. Yksin tuli heittää palloa koriin, ja jos ei mennyt, piti uida vastavirtaan 

yksi sakkokierros, ja jos meni, niin uinti myötävirtaan. Ryhmässä piti patjan päällä ede-

tä myötävirtaan ja huolehtia ettei kukaan ryhmäläisistä putoa. Sukellustehtävinä oli 

muun muassa renkaiden sukeltaminen pohjasta ja kisailut pituussukelluksesta käsil-

läseisontaan. Ryhmille oli ohjeet altaan reunalla, ja ryhmät toimivat itseohjautuvasti. 

Toiminta oli kaikkien mielestä hauskaa varsinkin, kun lopussa oli myös vapaata aikaa 

uida ja hyppiä. Ryhmän uimataidoiltaan heikoinkin poika oli parhaansa mukaan mukana 

toiminnassa. En kuullut enkä huomannut toisten mitenkään kiusoittelevan poikaa, vaik-

ka hän ei uskaltanut esimerkiksi sukeltaa eikä hypätä veteen. Eräs tyttö ylitti itsensä ja 

hyppäsi ensimmäistä kertaa kolmesta metristä.  

Vesiseikkailun tavoitteena ei ollut parantaa uinnin lajitaitoja opettaen uinti-, hyppy- tai 

sukellustekniikkaa, vaan enemmänkin syventää ja soveltaa opittuja taitoja. Toimintaky-

vystä kehitettiin uinnissa ainakin kestävyyttä ja taitavuutta, koska syke nousi etenemis-

tehtävissä. Tasapainotaitoa ja kehonhallintaa kehitettiin tasapainoilutehtävissä ja uinti-

hypyissä. Asialliseen varustukseen kuului oikeanlainen uimapuku, mikä ei tarkoittanut 

uimasortseja, ja ohjaaja selitti alussa uimahallissa turvalliset liikkumis- ja käyttäytymis-

säännöt. Uinti sinänsä oli kaikille tuttua, mutta tehtävissä tarvittiin uudenlaisia uintitai-

toja ja yhdisteltiin eri lajeja, esimerkiksi uima-altaassa koripallonheitto. Yksilötaitoja 



50 
 

 

harjoitettiin, kuten myös ryhmässä toimimista. Toisten antaessa ohjeita ja ryhmän itse 

päättäessä kuka tekee minkäkin tehtävän, toisen suorituksen arvostus nousi. 

Oppilaiden teksteissä vesiseikkailusta mainittiin tehtäväpisteitä. Jotkut kirjoittivat tar-

kemmin, mitä pisteillä tehtiin. Vesiseikkailusta ei niin moni maininnut mukavuudesta ja 

hauskuudesta, kuten curlingissa. Uiminen oli tietysti kaikille tuttua, joten kommenteissa 

ei näkynyt uutuudenviehätys. Muutama kyllä mainitsi kivuudenkin. 

Järjestetyssä uintitapahtumassa sukellettiin pohjasta renkaita, pompittiin ponnahdus-

laudalta ja tasapainoiltiin. (P8) 

Vesiseikkailussa kolme tehtäväpistettä. Meidän jaettiin ryhmiin ja mun ryhmässä oli 

tytöt. Ekassa pisteessä piti tasapainotella pötköjen päällä ja olla kukkotappelua yms. 

Toisessa pisteessä piti uida ja sukellella paljon. Kolmannessa pisteessä piti hyppiä eri-

laisia hyppyjä ponkulta ja tornista. (T1) 

Hyppypiste oli monelle mieluinen. Varsinkin kolmesta metristä hyppääminen oli kah-

delle oppilaalle merkityksellistä, koska toinen mainitsi leirikoulupäiväkirjassaan pelkän 

kolmannesta metristä hyppäämisen ja toinen mainitsi uskaltaneensa hypätä jopa kolmes-

ta metristä. Yksi oppilas olisi toivonut uinnissa enemmän vapaata uintiaikaa. Oman ha-

vaintoni mukaan varsinkin pojat olivat viimeisenä päivänä väsyneitä, koska lähtivät 

saunaan vapaan uintiajan aikana. Heillä oli yöunet jääneet vähälle viimeisen illan ja yön 

valvomisen vuoksi. Tytöt jäivät hyppimään kunnes oli viimeistään lähdettävä pesuhuo-

neeseen ja pukemaan. Kuvassa 2 näkyy yksi tapa hypätä veteen. 

Vesiseikkailu oli kivaa. Tehtiin pisteissä tehtäviä ryhmän kanssa. lempipisteeni oli hyp-

pimispiste, jossa piti hyppiä veteen eri tavoilla. Uskalsin jopa hypätä veteen kolmesta 

metristä. (T3) 
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Kuva 2. Vesiseikkailu. 

 

4.2.3 Jousiammunta   
 

Jousiammunta tapahtui sisätilassa, jossa oli myös voimisteluun tarkoitettuja patjoja ja 

trampoliineja. Ohjaaja kertoi ensin välineistä ja tekniikasta. Oppilaat jaksoivat kuunnel-

la keskittyneesti opastusta ja ammunta lähti nopeasti sujumaan kaikilla. Toistoja tuli 

paljon, mutta vain muutama nuoli ei osunut tauluun. Jännitystä lisäsi kahden joukkueen 

kisa.  Ohjaaja jakoi ryhmän satunnaisesti kahteen joukkueeseen. Jokainen oppilas ampui 

kolme nuolta, ja joukkueen yhteistulos laskettiin. Ensimmäisellä kierroksella joukkuei-

den yhteistulos oli sama. Muilla kierroksilla eroa oli vain vähän. Näytti siltä, että kaikki 

pitivät lajista. Lopussa tosin pojat intoutuivat temmeltämään ja hyppimään salissa tram-

poliineilla ja patjoilla odotellessaan ammuntavuoroa.  

Jousiammunnassa oppilaat oppivat lajitaitoja; jousesta pidetään kiinni käsivarsi suorana, 

miten tähdätään ja missä vaiheessa nuolesta irrotetaan ote. Toimintakykyisyyttä taita-

vuuden ja tarkkuuden osalta kehittää silmä- ja käsikoordinaation harjoittaminen. Nuolet 

ovat teräviä, ja ohjaaja kertoi säännöksi, että koskaan ei saa ampua, jos joku on ampujan 
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ja taulun välissä. Nuolet haettiin yhdessä vasta sitten, kun kaikki oli ammuttu tauluun. 

Nuolista ohjaaja kertoi, että ne ovat kalliita ja menevät helposti rikki. Nuolia pitää käsi-

tellä varoen, ja taulusta poisotto tapahtuu vetäen nuolen kohtisuoraan pois taulusta. Laji 

oli oppilaille uusi, joten he saivat kokemuksen uudesta lajista ja ympäristöstä. Jousiam-

munta on sukupuolineutraali laji, jossa liikunnallisuudella ja vahvuudella ei ole merki-

tystä. Keskittyminen ja tekniikka määrittelevät onnistumisen. Jousiammunnassa, kuten 

ei myöskään curlingissa, ollut ennakkosuosikkeja, joten omat ja toisten suoritukset oli-

vat lähinnä yllätyksellisiä. Oman joukkueen oppilaita kannustettiin ja heidän suorituksi-

aan arvostettiin.   

Oppilaat, jotka kirjoittivat minkälaista jousiammunta oli, mainitsivat pelkästään positii-

visia asioita, kuten kivaa, siistiä ja mukavaa. Perusteluina mukavuudelle esitettiin kun-

nollisia oikeita välineitä ja taitoa ampua. Erään pojan mielestä jousiammunta oli kivaa 

siksi, koska hän pitää kaikesta keskiaikaan liittyvästä. 

Jousiammunta oli mukavaa, kun oli kunnon jousipyssyt. (P1) 

Jousiammunta oli kivaa, koska pidän kaikesta keskiaikaan liittyvästä. (P8) 

Erään oppilaan mielestä jousiammunta oli varmaan paras ohjelma leirikoulussa. Monet 

oppilaista kertoivat lopussa olleesta kilpailusta. Joidenkin mielestä jousiammunta oli 

helppoa ja vaati tarkkuutta sekä kerrottiin omista saavutuksista napakymppiin. Toisten 

mielestä jousiammunta oli vaikeaa. Kaikki tytöt kertoivat jousiammunnan olleen kivaa. 

Eräs oppilas kertoi ohjaajan olleen latvialainen, toinen puolestaan liettualainen. Ainoa 

kritiikin aihe oli, että tauluun olisi pitänyt kokeilla ampua kauempaa. Vaikka lopussa 

näytti, että jotkut pojat eivät enää jaksaneet keskittyä toisten ampumisen seuraamiseen 

omaa vuoroa odotellessa, niin kukaan ei kirjoittanut ampumisajan olleen liian pitkä. 

Kuvassa 3 näkyvät taulut ja nuolia. 

Jousiammunta oli hauskaa kun osasi ampua. Jousiampuminen oli varmaan paras oh-

jelma leirikoulussa. En sano kuitenkaan, että paras tapahtuma leirikoulussa. Jousiam-

pumista olisi pitänyt kokeilla kauempaa, virhe nro 4. (P6) 

 Jousiammunta, jota piti latvialainen mies, jonka nimeä en muista. Jousiammunta oli 

kivaa ja hieman vaikeaa, mutta onnistuin tosi hyvin. (T4) 



53 
 

 

 

Kuva 3. Jousiammunta. 

 

4.2.4 Melonta 

  

Luonto- ja seikkailuteemaan kuuluu Piispalassa geoetsintä, hide and seek eli ohjattu 

kännykkäkamerakuvaus, kalastus, kiipeilytornissa kiipeily, jääkiipeily tai laskeutumi-

nen, kirkkovenesoutu, lumikenkäily, maastoseikkailu, maastoyöretki ja melonta (Anon 

2014b). Ohjattua edellisistä meillä oli melonta. Aikaa melontaan oli varattu kaksi tuntia. 

Puimme yllemme pelastusliivit ja haimme melat varastosta. Kävelimme rantaan kanoot-

tien luo. Rannalla ohjaaja selosti melonnan vaiheita onkien hyvin oppilailta tietoa. Op-

pilaat jakautuivat intiaanikanootteihin pareittain. Kysyin rannalla olisiko joku oppilaista 

halunnut meloa kanssani esimerkiksi turvallisuussyistä, mutta kukaan ei tarvinnut aikui-

sen turvaa kanoottiinsa. Päätimme sitten, että menen jonkun oppilaan pariksi ja otin 

samalla valokuvia. Opettaja ja melontaohjaaja liikkuivat soutuveneellä. Minun kanssani 

melovaa oppilasta vaihdettiin puolessa välissä melonta-aikaa, jotta kenenkään ei olisi 

tarvinnut meloa vain minun kanssani.  



54 
 

 

Aluksi harjoittelimme kanootin käsittelyä ja pujottelimme rannan tuntumassa olevia 

poijuja. Harjoittelimme myös lautan tekemistä, mikä tarkoittaa, että kaikki kanootit si-

joittuvat vierekkäin ja melojat pitävät kiinni toistensa kanooteista. Muodostelmassa voi 

levätä ja juoda ilman, että virta tai tuuli vie kanoottia. Samaan aikaan oli myös toinen 

leirikouluryhmä lähdössä melomaan, ja ajan- ja tilanpuutteen vuoksi emme lähteneet 

melontaretkelle, vaan meloimme vähän matkaa rantaviivan suuntaisesti ja käännyimme 

takaisin. Suurimman osan ajasta odottelimme kanooteissa paikallaan lauttana, jotta hi-

taimmatkin pääsivät lauttaan. Ne, jotka eivät koskaan aikaisemmin olleet meloneet, niin 

tämä pienikin annos saattoi olla riittävä, mutta kuulin myös pettyneitä kommentteja, 

koska ei saatu meloa kunnolla. Kritisoivat oppilaat olivat kuulleet koulun edellisestä 

leirikoulusta, joka oli suuntautunut eri paikkaan, että siellä oppilaat olivat päässeet kun-

nolla melomaan.  

Melonnassa niin ikään oppilaat oppivat lajitaitoja ja asiallista ja turvallista vesillä liik-

kumista. Ohjaaja selitti aluksi rannalla, miten kanootin saa muun muassa kääntymään, 

mutta havaintoni mukaan oppiminen tapahtui vasta, kun oppilaat itse ongelmanratkai-

sun kautta selvittivät itselleen, miten kanoottia hallitaan. Ohjaaja kertoi myös vähän 

vaativammasta J-vedosta, jota takimmainen meloja tekee pitääkseen kanootin suorassa, 

mutta se taisi olla oppilaille liian vaikea. Ohjaaja kertoi, miten kanoottiin mennään ja 

miten siellä istutaan ja miten tullaan pois, jotta kanootti ei kaatuisi. Kaikilla oli myös 

pelastusliivit yllään. Lauttamuodostelma on myös yksi turvallisuusmenetelmä vesillä. 

Toimintakykyisyydestä melominen kehittää kestävyyttä, voimaa ja taitavuutta. Melomi-

nen nostaa sykettä ja kehittää ylävartalon lihasvoimaa sekä tekniikan oppiminen taita-

vuutta. Kahta – kolmea poikaa lukuun ottamatta, melonta oli oppilaille uusi laji. Yksilö-

taidot kehittyivät melonnassa, mutta myös yhteistyötaidot, koska kanootilla melominen 

vaatii yhteistyötä, jotta kanootti etenisi suoraan. Jos vain toinen pareista meloo, niin 

eteneminen hidastuu. Koko ryhmän yhteistoimintaa kehitti lautan muodostaminen, kos-

ka lauttamuodostelma pysyy vain pitämällä kiinni viereisistä kanooteista.  

Melonta oli laji, jossa olisi kaivannut eriyttämistä. Melonnasta oppilaat olivat saaneet 

toisistaan eriäviä kokemuksia. Leirikoulupäiväkirjan vapaassa tekstissä kaksi poikaa 

kertoivat, että melonta ei vastannut odotuksia, jotka kohdistuivat kunnolliseen melonta-
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retkeen. Lisäksi päiväkirjan apukysymysten, mikä yllätti ja mikä olisi voinut olla toisin, 

vastauksissa oppilaat kertoivat melontaretken puutteesta. 

Melonta reissu olisi voinut olla pidempi. (P1) 

Päiväkirjatekstissä yksi tyttö (T1) kertoi, että melonta oli tosi lyhyt, mutta kommentista 

ei voi päätellä tarkoittiko hän aikaa vai matkaa. Moni oppilaista kuitenkin koki melon-

nan mieluisaksi, varsinkin ne oppilaat, jotka eivät aikaisemmin olleet meloneet. Eräs 

poika (P4) kertoi jopa, että melonnassa tehtiin pieni retki. Kolme tyttöä koki melonnan 

haasteelliseksi, koska se oli vaikeaa, kädet väsyivät ja oltiin hitaita. Tytöt kuitenkin ko-

kivat melonnan myös hauskaksi ja kivaksi. Kuvassa 4 näkyvät kanootit ja Piispalan ui-

maranta. 

Melonnassa teimme pikku retken. (P4) 

Melonta oli hauskaa. Ehkä paras ohjelma. (P6) 

Melonta oli todella mukavaa, sillä en ollut tehnyt sitä koskaan ennen. Minä meloin lop-

pua kohden takana ja P6 edessä. Kerran P6 loiskutti vedet minun päälleni niin, että 

housut kastuivat litimäriksi. (P8) 

Melonta oli kivaa, vaikka kädet väsyivät. Venettä oli välillä vaikea ohjata, ja vene kaar-

si aina oikealle tai vasemmalle. (T3) 
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Kuva 4. Kanootit. 

 

4.2.5 Kankaanpainanta 

 

Konkreettisia leirikoulumuistoja Piispalassa tehdään kädentaitotoiminnoissa, joita ovat 

ekokorun tekeminen kierrätysmateriaaleista, ekorannekkeen tekeminen ystävälle, graa-

fisen kohopainolaatan tekeminen, kankaanpainanta, korukivenhionta, neulahuovutus, 

skräppäys eli valokuvaleikekirjojen kokoaminen, teatterimaskeeraus, tuunauspaja, valo-

kuvaus ja vuolukiviamuletin teko. Mediakasvatukseen liittyvät juttupaja ja kuvapaja, 

joissa kirjoitetaan omia tarinoita tai kirjoitetaan kuviin liittyviä tekstejä. (Anon 2014b.) 

Me olimme valinneet kankaanpainannan ja korukivenhionnan, mutta emme mediakas-

vatuksen aiheita.    

Kankaanpainannassa oppilaat saivat painaa itselleen leiripaidat. Ohjaaja selitti kerran 

ohjeet ja hyvin itseohjautuvasti oppilaat ryhtyivät työhön. Jokainen suunnitteli itse mie-

leisensä kuvion, jonka maalasi tai tuputti paitaan. Kaikki innostuivat tekemisestä, ja 

kuulin kahden pojan puhuvan, että olivat aluksi kuvitelleet kankaanpainannan olevan 
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ihan tylsää, mutta se olikin kivaa. Innostuneisuutta varmasti lisäsi oma suunnittelu ja 

itselle läheisen kuvion tekeminen. Paidoista tuli hyvin erilaisia, mutta kaikki tuntuivat 

olevan tyytyväisiä omiinsa. Jotkut pitivät paitoja päällä iltaan asti. Kaksi tyttöä tekivät 

yöpaidat.  

Kankaanpainannassa toteutui perusopetussuunnitelman (Anon 2004, 152–154) kuvatai-

teen tehtäviä ja tavoitteita. Oppilaat pääsivät ilmaisemaan itseään paidoissa itselleen 

merkityksellisellä tavalla. Kankaalle maalaamisessa oppilaat tutustuivat yhteen kuvail-

maisun muodoista sekä materiaaleihin ja maalaustekniikoihin. Oppilaat oppivat kan-

kaanpainannan vaiheita: suunnittelua, maalaamista, värien käsittelyä, silitystä, kuivaa-

mista ja työvälineiden pesua. Oppilaat kehittivät kuvasommittelutaitojaan suunnitelles-

saan paitoihinsa kuvia ja tekstejä. Moni oppilas pääsi myös miettimään kuvasymbolii-

kan merkitystä omassa paidassaan. Työ oli itsenäistä, mutta yhteistyö toteutui useam-

man oppilaan käyttäessä samoja värejä. Oppilaat joutuivat myös jakamaan yhteistyössä 

silitys- ja kuivausvuoroja, ja valmiiksi ehtineet oppilaat auttoivat siivouksessa hitaim-

pia.     

Kankaanpainannasta oppilaat eivät kirjoittaneet päiväkirjan vapaassa tekstiosuudessa 

juurikaan tuntemuksistaan tai kokemuksistaan. Kankaanpainantaan liittyvät tekstit oli-

vat lähinnä luettelomaista teknistä selvitystä, miten työ eteni ja mitä kuvioita paitaan 

tehtiin. Kolme poikaa teki ja mainitsi tekstissään maalanneensa paitaan oman NHL-

suosikkijoukkueensa nimen tai logon.  

Kankaanpainannassa teimme valkoiseen maalauksia mitä halusimme. Maalasin lempi-

joukkueeni (Chicago Blackhawks) logon paitaani. (P2) 

Kankaanpainannassa tehtiin leiripaidat. Minä maalasin siihen rauhanmerkin eteen ja 

taakse kissan. Meistä otettiin kuvia ja sitten sai lähteä. (T1) 

Piirtämistä harrastava poika kirjoitti tarkasti paidastaan.  

Olin innoissani juuri siitä päivästä, koska silloin oli kankaanpainantaa, melontaa ja 

tietenkin leiridisko. Minä maalasin omaan leiripaitaani merimaiseman, jossa taivaalla 

oli aurinko, lokkeja ja vedessä oli pieni saari, josta törrötti palmu. Taivaalla oli suurin 

punaisin kirjaimin oma nimeni. Kun menin kuivaamaan ja silittämään paitaani, huoma-
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sin maalanneeni kuvan paidan takapuolelle. Mutta se ei haitannut. Maalasin oikealle 

puolelle animaatioyritykseni logon. (P8) 

Olin tilanteessa mukana, kun hän huomasi maalanneensa suuren kuvion paidan takapuo-

lelle. Ehdotin hänelle pienen kuvion maalaamista eteen vasempaan yläkulmaan kertoen, 

että sellaisia paitoja on yleisesti, joissa on pieni kuva edessä ja suuri takana. Hän esitteli 

minulle innoissaan logo-ideaansa ja päiväkirjasta päätellen hän oli ratkaisuun tyytyväi-

nen. Toinen poika (P6) omien sanojensa mukaan herätti paidallaan toisen koulun tyttö-

jen huomion, ja se oli hänelle merkityksellistä. Hänen päiväkirjastaan ja vastauksistaan 

voi päätellä, että ajatukset pyörivät leirikoulun jälkeen pääosin tytöissä. Hän kirjoitti 

paitaansa: ’pitkä ja kova jätkä, tuu koittaa’.  Kuvassa 5 oppilas maalaa paitaansa.  

Leiripaidastani tuli ylimielinen, mutta sen avulla sain huomiota. Huomio oli negatiivis-

ta ja positiivista. Leiripaitani avulla homma lähti kuitenkin liikkeelle. (P6) 

 

 

Kuva 5. Kankaanpainanta. 
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4.2.6 Korukivenhionta 
 

Korukivenhionnassa teimme kaulakorut. Jokainen sai valita mieluisensa kiven ja suun-

nitella korun koon ja muodon. Ensin kiveä hiottiin sähköisellä hiontalaitteella, jossa 

pyöri hiontakivi. Meteli oli kova, ja siksi kaikilla oli kuulosuojaimet. Lisäksi vaatteiden 

suojaksi puettiin esiliinat. Kiveä hiottiin vielä usealla erivahvuisella hiontapaperilla ja 

viimeiseksi vielä kiillotussienellä. Oppilaat saivat valita liimataanko koruun hopean- vai 

kullanvärinen kiinnitysmekanismi. Aikaa oli varattu kaksi tuntia, mutta oppilaat olivat 

valmiita jo tunnissa. Kaikki tekivät keskittyneesti omaa työtään, ja näytti, että työ oli 

kaikille mieluisa. Lopussa ohjaaja esitteli vielä taulun, jossa oli näytepaloja erinimisistä 

kivistä, ja oppilailla oli mahdollisuus etsiä taulusta oman kivensä nimi.  

Korukivenhionta toteutti perusopetussuunnitelman (Anon 2004, 157–158) käsityön ta-

voite- ja sisältöalueita. Suunnittelutaitoa vaati kiven muodon suunnittelu. Lopullinen 

hiottu korukivi ei saanut olla liian iso, jotta korusta ei tulisi liian painava kantaa ja jotta 

kiinnitysliima kestäisi kiven painon. Oppilaat oppivat korukivenhionnan työvaiheita, 

jotka poikkeavat esimerkiksi puuntyöstön työvaiheista. Oppilaat oppivat käsittelemään 

kivimateriaalia, koneellisen hiontalaitteen toimintaperiaatteita ja käsittelemään konetta 

turvallisesti. Hiontalaite oli uusi ja erilainen työstökone, joka ei kuulu koulun teknisen 

työn yleiskonevalikoimaan. Valitun kiven arvostusta lisäsi tietous kiven lajista.    

Neljä oppilasta kertoi, että korut tehtiin oikealla hiomakoneella. Oppilaita varoitettiin 

koskemasta hiomakoneen pyörivään kiveen, mutta pitihän yhden pojan testata sattuiko 

koskettaminen oikeasti.  

Korukivenhionta. Kun hiottiin kiveä koneella, testattiin sattuuko jos sormen laittaa sii-

hen hiomakoneeseen. No ei se kyllä sattunu. Se oli helppo aktivitetti ja aikaa jäi yli run-

saasti. (P7) 

Neljä oppilasta kertoi hiomisen olleen hauskaa, ja yksi oppilas kertoi sen olevan aikaa 

vievää. Tässä aktiviteetissa lopputulos olikin pääasia, tekeminen oli kieltämättä hidasta 

puurtamista. Kukaan ei kuitenkaan kirjoittanut sen olevan tylsää eikä kukaan kertonut, 

että olisi tehnyt sitä aikaisemmin. Kaksi oppilasta mainitsi minkä nimisestä kivestä ko-
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runsa teki. Kuvassa 6 näkyy valmiit korut, joihin on liimattu oppilaiden valitsemat kiin-

nikkeet.  

Korukivenhionnassa oli kunnon hiomakoneet, jossa me hiottiin omavalintaiset ja -

muotoiset kivet. (P1) 

Saimme hioa omat korukivemme. Minun korustani tuli keihäänkärjen muotoinen. (P8) 

Korukivenhionta oli kivaa, mutta essuani pitkin valuva vesi, joka oli roiskunut hioma-

koneesta, kasteli kenkäni. Kivestä tuli kuitenkin ihan hieno. (T3) 

 

 

Kuva 6. Valmiit korut. 
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5  Leirikoulussa opittiin kokemuksellisesti ja mallintaen 

 

 

Leirikoulu, kuten muukin elämä, on täynnä kokemuksia. Kokemukset voivat olla yksin 

tai ryhmän kanssa koettuja. Ryhmän kanssa hankitun yhteisen ulkoisen kokemuksen 

jokainen kokee sisäisesti kuitenkin yksilöllisesti. Jotta kokemus muuttuisi käsitykseksi 

eli kokemuksesta seuraisi oppimista, tarvitsee kokemusta reflektoida sisäisesti. Reflek-

tointia tapahtuu luonnostaan, mutta joskus oppilaita on autettava reflektointiin esimer-

kiksi keskustelemalla ja kysymällä ajattelua aikaansaavia kysymyksiä. Reflektoidessaan 

oppilaat vertaavat ja yhdistelevät kokemaansa aikaisempaan kokemusmaailmaansa ja 

kielellistävät kokemustaan. (Yrjönsuuri 1995, 7, 20). Leirikoulussa kokemuksellinen 

oppiminen tukee kokonaisvaltaisten merkityssuhteiden rakentumista, jolloin merkitys-

suhteet eivät jää vain tiedolliselle tasolle (Rauhala 2005, 188–189). 

Kolbinin kokemuksellisen oppimisen mallissa oppiminen tapahtuu sykleinä. Kokemuk-

sesta seuraa reflektio, jonka avulla oppija käsitteellistää kokemustaan muistiin ja pun-

nitsee toimintatapojaan, mikä onnistui, mikä ei, miksi ei ja mitä tekisin toisin. Seuraa-

vassa vaiheessa kokeillaan reflektoinnissa pääteltyä toimintatapaa ja siirrytään syklin 

alkuun eli uuteen kokemukseen. (Kolb 1984, 40–42.) Jotta sykli pyörisi ja jotta siitä 

seuraisi tehokasta oppimista, tulee oppijan olla motivoitunut ja keskittynyt tekemiseensä 

(Kalliokoski 1999, 9). Kokemukselliseen oppimiseen liittyy Deweyn luoma tekemällä 

oppimisen käsite. Ilman itse tekemistä ei oppimisen lähtökohtana olevaa kokemusta 

synny. Deweyn (1957, 107) mukaan kokemuksellinen oppiminen on ehto symbolien ja 

käsitteellisyyden ymmärtämiselle. Kokemus synnyttää motivaation oppia, hankkia tie-

toa ja ratkaista ongelmia. 

Rauste-von Wright (2003, 67–69) jakaa reflektoinnin kahteen tasoon. Jo varhaislapsuu-

dessa lapselle kehittyy pelkkään toimintaan kohdistuva reflektoinnin taso, jolla lapsi 

punnitsee toimintansa onnistumista, epäonnistumista, etsii toiminnasta virheitä ja kehi-

tysvaihtoehtoja. Minäkuvan kehittymiseen on sidoksissa reflektoinnin toinen taso, jota 

kutsutaan itsereflektioksi. Itsereflektiossa ihminen pohtii toimintaansa liittyvää henkilö-

kohtaista tavoitteellisuutta ja motivaatiota ja tulee näin paremmin tietoiseksi omasta 



62 
 

 

sisimmästään, mikä väistämättä vaikuttaa oppimiseen ja toiminnan tehokkuuteen. Vaik-

ka minä havainnoin ja reflektoin oppilaita, ohjaajia ja oppitilanteita, ei minun reflek-

toinnillani ollut merkitystä oppilaiden omalle oppimiselle ja oivalluksille, kuten heidän 

itsereflektoinnillaan oli. Hayesin (2000, 15–19) mukaan ulkopuolisen reflektoijan huo-

miot eivät ole niin tehokkaita kuin oppilaan itsereflektio. Oppilaan oma oivallus motivoi 

oppilasta helpommin esimerkiksi muuttamaan omaa toimintaansa kuin, että joku olisi 

kehottanut oppilasta toimimaan toisin.  

Varsinkin fyysisten taitojen oppimista edistää, jos oppilas näkee suorituksesta mallin. 

Jos uusi opeteltava asia, liike tai laji on jo käsitteenäkin niin vieras, että oppilaalla ei ole 

edes suuntaa-antavaa ennakkokäsitystä harjoiteltavasta aiheesta, niin mallin näkeminen 

harjoituksen alussa on tärkeää. Bandura (1977, 23–29) jaottelee mallioppimisen neljään 

vaiheeseen. Ensin on oppilaan havainto harjoiteltavasta asiasta. Fyysisessä liikkeessä 

havainto tehdään usein näköaistilla. Havainnon avuksi opettaja tai ohjaaja kiinnittää 

oppilaan huomion suorituksessa oppimista edistäviin asioihin. Toiseksi havainto tallet-

tuu oppilaan muistiin. Muistamista helpottaa useat eri aistihavainnot aiheesta. Näköha-

vaintoa tukee hyvin puhe tai tunne. Kolmas vaihe on harjoitteluvaihe, jolloin lukuisten 

toistojen avulla asia opitaan ja se rutinoituu. Toistovaiheessa apuna voi käyttää esimer-

kiksi videokuvaamista, jolloin oppilas näkee oman suorituksensa ja ymmärtää parem-

min missä kohtaa teki mahdollisia virheitä. Neljänneksi oppimista helpottaa motivaatio, 

jota on enemmän, jos koemme opittavasta asiasta olevan meille hyötyä. Piispalassa mal-

lioppimista tapahtui ohjatuista aktiviteeteista jousiammunnassa ja curlingissa. Kumpikin 

oli oppilaille uusi laji, ja oikeaa suorituksen mielikuvaa oppilailla ei välttämättä ollut. 

Ohjaaja näytti aluksi mallisuorituksia ja kertoi samalla sanallisesti, mitä tapahtuu ja mi-

kä on tärkeää. Jousiammunnassa tärkeää oli pitää aseesta kiinnipitävä käsivarsi suorana.  

Ohjaaja muistutteli ja korjasi monen oppilaan kättä harjoituksemme aikana. Curlingissa 

kiven kanssa vauhdinotto ja liukuminen olivat mallia kaipaavia liikkeitä, joita ohjaaja 

näytti alussa ja joita useiden toistojen avulla harjoiteltiin. Lapset oppivat mallintaen 

myös toisiltaan, olkoon toiminta ohjattua tai vapaa-ajalla tapahtuvaa.    

Omia lapsiani seuraamalla olen oppinut, että viides- ja kuudesluokkalaiset eivät kovin 

tunteikkaita ja syviä pohdintoja päiväkirjaansa oma-aloitteisesti kirjoita. Olettamukseni 

osui tälläkin kerralla oikeaan. Suurimmalla osalla päiväkirjateksti oli tarkkojen kel-
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lonaikojen ja aktiviteettien kirjaamista tapahtumajärjestykseen. Heikkisen ja Hernes-

niemen (2001, 69) havainto oppilaiden kirjoituksista tukee omaa näkemystäni oppilai-

den ohjaamattoman kirjoittamisen suppeudesta. Heidän tutkimuksensa oppilaat kirjoit-

tivat leirikoulusta kirjeet, ja ne olivat myös raportinomaista tapahtumien ja kellonaiko-

jen kirjaamista. En jättänyt hyvää aineistonkeräysmahdollisuutta oppilaiden pelkän lei-

rikoulupäiväkirjan kirjoittamisen varaan, vaan kirjoittamisen tueksi olin laatinut apuky-

symyksiä. Annoin kysymykset opettajalle, joka jakoi ne oppilaille, kun he leirikoulun 

jälkeen kirjoittivat päiväkirjojaan puhtaiksi. Kysymyksiin vastaamalla tavallaan pakotin 

oppilaat reflektoimaan toimintaansa ja kokemuksiaan. Päiväkirjan kirjoittamisen avulla 

oppilaat kykenivät palaamaan henkisesti takaisin kokemuksiinsa ja tunteisiinsa ja näin 

muistamaan asiat paremmin, jolloin asioilla on mahdollista siirtyä hiljaiseksi tiedoksi 

(Mezirow 1996,  21). Vaikka Mezirow (1996, 30) käsittelee reflektiota aikuisten oppi-

misen välineenä, yleistän sen apukeinoksi myös lasten oppimiselle. Aineistoa kerätessä-

ni annoin oppilaille mahdollisuuden muun muassa jälkikäteiskritiikkiin. Eräs oppilas 

kritisoi luonnostaankin jo vapaassa päiväkirjatekstissään. Kritiikkiä ja negatiivisia tun-

teita ja kokemuksia oppilailla oli mahdollisuus pohtia apukysymyksissä. Helposti oppi-

laat löysivät negatiivista kritiikkiä muiden ja Piispalan toiminnasta, mutta kysymykseen, 

mitä olisin itse voinut tehdä toisin, oppilaiden oli reflektoiden mietittävä vaihtoehtoista 

toimintatapaa itselleen, jotta toiminta johtaisi toivottuun suuntaan. Esittelen seuraavaksi 

oppilaiden reflektoinnin tuloksia.  

 

Mistä leirikoulussa pidettiin? 

Oppilaat mainitsivat pitäneensä aktiviteeteista. Monet mainitsivat samoja aktiviteetteja 

ja myös samoista syistä. Taulukossa 4 on jaettu pidetyt aktiviteetit pääkategorioihin ja 

niihin liittyvät perustelut alakategorioihin. Pääkategorioita ovat jousiammunta 1, curling 

2, melonta 3 ja kankaanpainanta 4. Jousiammunnassa oppilaiden mielestä mukavaa oli, 

kun se oli uusi laji, jota ei aikaisemmin ollut kokeillut ja oppi uutta. Oppilaat luulivat 

sitä aluksi vaikeammaksi kuin mitä se oli. Oppilaat kokivat onnistumisia, koska laji ei 

vaatinut voimaa ja koska nuoli osuikin helpolla tauluun ja joillakin jopa napakymppiin. 

Ampumisessa koettiin myös jännitystä, koska ennalta sai arvella meneekö tauluun vai 

ei.  



64 
 

 

Pidin jousiammunnasta, koska siinä ei tarvinnut voimaa ja se oli helppoa. (P4) 

Curlingista ja melonnasta pidettiin myös siksi, että ne olivat uusia lajeja. Melonnassa 

miellytti lisäksi lajin haasteellisuus, koska sitä oppinut kuitenkaan ihan heti. Eräällä 

oppilaalla oli ennakkoluuloja melontaa kohtaan, että se olisi liian vaikeaa, mutta kokeil-

tuaan melomista ennakkoluulo haihtui. 

Pidin melonnasta, jousiammunnasta ja curlingista, koska ne oli uusia lajeja. (P5) 

Pidin melonnasta, koska sitä ei oppinut heti. (T2) 

Pidin melonnasta, sillä olin ennakkoluuloinen sitä kohtaan aluksi, koska luulin sen ole-

van kovinkin hankalaa. Sitä se ei kuitenkaan ollut. (P8) 

Kankaanpainanta oli monelle myös aivan uutta, ja siinä opittiin uusia asioita. Käsitöitä 

harrastavat pitivät kankaanpainannasta, koska muutenkin pitävät käsitöistä. 

Pidin jousiammunnasta, melonnasta ja käsitöistä, koska opin uusia asioita, tein tehtävät 

kunnolla ja onnistuin. (T4) 

Pidin varsinkin melomisesta ja kankaanpainannasta. Melonta oli kivaa, koska en ollut 

ennen melonut ja kankaanpainanta oli kivaa, koska pidän erityisen paljon käsitöistä. 

(T3) 

Taulukko 4. Aktiviteetit, joista pidettiin.  

                                     Mistä pidin ja miksi ?  

1. Jousiammunta 2. Curling 3. Melonta 4. Kankaanpainanta 

1a) uutta; uusi laji, 

oppi uutta 

2a) uusi laji 3a) uutta; uusi laji, 

oppi uutta 

4a) uutta; oppi uusia asioita 

1b) onnistumista; 

helppoa, ei vaati-

nut voimaa 

 3b) haasteellista; ei 

oppinut heti, ei 

ollutkaan liian vai-

keaa 

4b) onnistumista 

1c) jännitystä   4c) harrastuneisuus 
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Leirikoulua suunnitellessa ja valitessa sinne tekemistä, kannattaa selvittää mikä olisi 

mahdollisimman monelle tai jopa kaikille aivan uutta. Tämän tutkielman mukaan uudet 

lajit viehättävät oppilaita. Uutuus tuo mukanaan myös haasteellisuutta, uuden oppimisen 

iloa ja jännitystä. Lipponen ja Paavola (1997, 71–79) tutkivat pro gradu -työssään lasten 

leirikoulukokemuksia Norjan yhteispohjoismaisesta leirikoulusta. Piispalan leirikoulu ja 

Norjan yhteispohjoismainen leirikoulu vastasivat toisiaan toiminnallisuudella. Norjan 

leirikoulukohteen oppimisperiaatteena on Deweyn tekemällä oppiminen, kuten on myös 

Piispalassa. Lipponen ja Paavola selvittivät, millaiset asiat tekevät leirikoulusta oppilail-

le mielekkään. Tuloksista nousi esiin toiminnallisuus, haasteellisuus, erilaisuus ja sosi-

aalisuus. Piispalan leirikoululaisetkin mainitsivat pitävänsä aktiviteeteista, ja niihin liit-

tyi uuden oppimista, onnistumista ja yllättymistä sekä niissä olisi haluttu onnistua pa-

remmin. Syyksi aktiviteeteista pitämiselle mainittiin lajin uutuus, mikä tarkoittaa myös 

erilaista tekemistä. Erilaiseksi mainittiin myös asuminen kavereiden kanssa. Haasteelli-

suus lisäsi Piispalassakin lajien mielekkyyttä, koska monet mainitsivat melonnan, cur-

lingin ja jousiammunnan vaikeaksi, mutta samalla niitä kehuttiin kivaksi ja hauskaksi.  

Lipposen ja Paavolan (1997, 74) tutkimuksesta ilmeni myös oppilaiden kokemus toi-

minnoista ja tekemisestä hauskana, mikä lisää oppilaiden oppimismotivaatiota.  

 

Mitä opittiin uutta? 

Kysymykseen mitä leirikoulussa opin uutta, oppilaat vastasivat jälleen aktiviteeteilla, 

kategoriat 1–4 taulukossa 5, mutta nyt mukana oli myös asumiseen ja elämiseen liittyviä 

asioita, kun matkassa ei ollutkaan omia vanhempia (kategoria 5). Curlingissa oppilaat 

mainitsivat oppineensa pelaamaan lajia. Opittiin säännöt ja tekniikkaa. Tekniikka-

asioista mainittiin kiven heittäminen ja kierreheitot.  

Opin pelaamaan curlingia. Se oli aika hankalaa, mutta opin tekemään onnistuneita 

kierreheittoja. (P8) 

Opin curlingin säännöt. (P3) 
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Jousiammunnasta mainittiin vain, että opittiin ampumaan jousella ja melonnasta melo-

minen yleensä erittelemättä tekniikkaa tai muita yleisiä asioita lajista. Korujen hiomi-

sesta mainittiin kiven hiomisen oppiminen. Vastuunottamisen kategoriassa opittiin huo-

lehtimaan omista asioista, koska vanhemmat eivät olleet huolehtimassa. Myös toisten 

rauhaa opittiin kunnioittamaan, kun opittiin antamaan toisten nukkua rauhassa.  

Opin esim. melomaan, ampumaan jousella ja opin kuinka erilaista on asua ilman että 

vanhemmat ovat koko ajan hoitamassa asioitani. (T3) 

Opin melomaan, jousiampumaan, mutta myös sen, että pitää antaa toisille rauhan nuk-

kua. (T4) 

Taulukko 5. Opittiin uutta.  

                                     Opin uutta   

1. Curling 2.Jousiammunta  3. Melonta 4. Korujen 

hiominen 

5. Ottamaan vastuuta  

1a) oppi pe-

laamaan; 

säännöt 

2a) oppi ampu-

maan jousella 

3a) oppi 

melomaan  

4a) oppi hio-

maan koruja  

5a) oppi huolehti-

maan itse itsestään 

1b) oppi tek-

niikkaa; kier-

reheittoja, 

heittämään 

kiveä 

   5b) oppi huomioi-

maan asuinkumppa-

nit 

 

Kinnusen ja Lindroosin (1997, 72) tutkimuksessa oppilaiden teksteissä kerrottiin pää-

osin aktiviteeteista, ja he kokivat oppineensa monia käytännöntaitoja. Heikkisen ja Her-

nesniemen (2001, 64) tutkimuksen oppilaat eivät osanneet nimetä oppimiseksi oppimi-

aan käytännöntaitoja. Oppilaiden näkemys oppimisesta rajoittui kouluympäristössä opit-

taviin asioihin. Syynä kahden tutkimuksen erilaisiin oppimiskokemuksiin saattaa olla 

erilaiset leirikouluympäristöt. Kinnusen ja Lindroosin tutkimuksen leirikoulu käytiin 



67 
 

 

luonnonolosuhteissa, joissa opittiin muun muassa erätaitoja ja Heikkisen ja Hernesnie-

men leirikoulun ympäristönä oli kaupunkiympäristö, joka ympäristönä oli kaikille tuttu.     

 

Missä onnistuin? 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan perusopetuksen yhdeksi tehtäväksi 

oppilaan itsetunnon kehittämisen mahdollistaminen. Minäkuvan vahvistaminen maini-

taan opetussuunnitelmassa muun muassa kielten opiskelun ja itsearviointitaitojen tavoit-

teissa. (Anon 2004, 6, 55, 57, 168.) Minäkuva kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Myönteinen palaute tekemisistä ja onnistumisista vaikuttaa minäkuvaa kohottaen. En-

nen kouluikää lapsi saa pääosin myönteistä palautetta vanhemmiltaan, ja koulun alkaes-

sa lapsi saattaa arvottaa itseään paljon korkeammalle kuin kanssaihmiset. Optimitilan-

teessa minäkuva on tasapainossa itsearvostuksen ja muiden ihmisten arvostuksen kes-

ken. Minäkuvaa ei ole helppoa muuttaa, koska se melko pysyvä. Ihmisillä on taipumus 

hakeutua sellaisten ihmisten seuraan, joilta saa myönteistä palautetta. Myönteinen pa-

laute myös havaitaan ja muistetaan herkemmin kuin kielteinen. (Ojanen 1985, 5–7; 

Swann 1983, 34–38). Minäkuva jakautuu eri osiin, ja sillä on erilaisia ilmentymiä riip-

puen sosiaalisesta ympäristöstä. Yksityisessä minässä ihminen tiedostaa, että hänellä on 

omat yksilölliset ajatukset, mielipiteet, mieltymykset, pelot ja tunteet. Sosiaalinen minä 

ilmenee eri tavoin eri tilanteissa, esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa, kaveripii-

rissä tai töissä. Ihminen tiedostaa oman käyttäytymisensä painotukset eri ihmisten seu-

rassa. Ihanneminä on tavoiteltu tai haaveiltu minä, joka yleensä on vähän parempi kuin 

nykyinen minä. (Keltikangas-Järvinen 1994, 98–99.) Lasten maailmaa seuranneena voin 

väittää, että oppilaat antavat herkemmin kielteistä palautetta kuin myönteistä, siksi har-

vemmin kuultava myönteinen palaute koetaan merkitykselliseksi.  

Kilpailutilanteissa pärjääminen vaikuttaa itsearvostukseemme. Sillä tosin on merkitystä, 

kenen kanssa kilpailemme. Jos kilpailemme jonkun lajin huippu-urheilijan kanssa, niin 

todennäköinen häviö ei vähennä itsearvostustamme, mutta jos häviämme vertaisellem-

me, niin itsearvostuksemme saattaa laskea. Muistettava olisi, että meillä on kuitenkin 

erilaisia kykyjä. On merkityksellistä arvostammeko itse kykyä, jossa olemme hyviä.  

(Campbell & Tesser 1983, 6–7). Itsearvostukseemme vaikuttaa oma arviomme omista 

suorituksistamme. Yleensä tiedostamme minäkuvassamme olevat heikkoudet ja vah-
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vuudet. Itsearvostus punnitaan asettamalla vaakakuppeihin nämä heikkoudet ja vahvuu-

det. Jos heikkoudet painavat enemmän, itsearvostus on heikko. (Keltikangas-Järvinen 

1994, 179.) Koulumaailmassa oppilaat kuulevat palautetta toisiltaan erilaisissa kilpailu-

tilanteissa ja arvostavat itseään kuulemansa palautteen mukaisesti.  Mitä kykyjä sitten 

arvostetaan missäkin tilanteessa, riippuu sosiaalisesta kontekstista. Oppilaiden keskuu-

dessa arvostetaan enemmän urheilullisia kykyjä kuin esimerkiksi musiikillisia tai kielel-

lisiä kykyjä. Vai oletko kuullut oppilaiden hurraavan sydämensä pohjasta luokkakaverin 

esittäessä vaikean pianokappaleen kuin tehdessä jalkapallon voittomaalin? Jotta itsetun-

to onnistumisesta kohoaisi, pitäisi onnistua sellaisessa asiassa, jota itse ja muut ikätove-

rit sillä hetkellä arvostavat (Keltikangas-Järvinen 1994, 221). Juha Hietaniemi (1990, 

35–36) tutki peruskoululaisten minäkuvaa ja sen kehittymistä. Tutkimuksessa ilmeni, 

että koulussa menestymisen minäkuva heikkenee siirryttäessä kouluasteilla ylemmäs, 

mutta itsearvostusta lisää jokin kaveripiirissä arvostettu taito tai onnistuminen. Kinnu-

sen ja Lindroosin (1996, 68) tutkimuksesta kävi ilmi, että leirikoulun aktiviteeteissa 

onnistuminen vaikutti oppilaiden itsetuntoa kohottavasti, varsinkin fyysisissä toimin-

noissa itsensä ylittäminen.  

Itsetunto on yksi minäkuvan osa. Itsetunnon kehittymiselle on tärkeää kuulua johonkin 

ryhmään ja saada ryhmältä hyväksyntää. Jos ryhmä johon kuuluu, on laajemman joukon 

keskuudessa arvostettu, niin ryhmään kuuluvan itsetunto on korkeampi kuin henkilön, 

joka kuuluu vähemmän arvostettuun ryhmään tai jää ryhmän ulkopuolelle. Ryhmään ei 

haluta kuulua välttämättä sen vuoksi, että haluaisi olla ryhmäläisten hyvä ystävä, vaan 

halutaan päästä osaksi muiden arvostusta. (Keltikangas-Järvinen 1994, 97, 59–60.)   

Varsinkin murrosiän kynnyksellä oleville lapsille on hyvin tärkeää, mitä heistä ajatel-

laan ja minä heitä pidetään kaveripiirissä. Kotona vanhempiensa rajattoman huomion 

saanut lapsi ei saakaan koulussa rajatonta huomiota tai kaverit eivät arvosta lasta kou-

lussa samoista asioista kuin vanhemmat kotona. Lapset saattavat kokeilla erilaisia käyt-

täytymismalleja ja rooleja kavereiden seurassa ja omaksua sen roolin, jolla saavat eniten 

haluamaansa arvostusta. Lasten maailma on kova ja kilpailuhenkinen, ja roolitkin usein 

sen mukaisia. (Cheek & Hogan 1983, 261–262).  

Kysymykseen missä onnistuit, oppilaiden vastauksissa oli edellisiä kysymyksiä enem-

män hajontaa. Onnistumiset olen koonnut taulukkoon 6. Edelleen oppilaat mainitsivat 
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aktiviteetteja, mutta mukana oli myös sosiaalisiin suhteisiin ja viihtyvyyteen liittyviä 

asioita. Koska mukana oli myös muita asioita kuin aktiviteetteja, yhdistin kaikki aktivi-

teetteihin liittyvät asiat kategoriaan 1. Ala- kategorioihin jaoin mainitut aktiviteetit, joita 

olivat: 1a) jousiammunta, 1b) tennis, 1c) frisbeegolf, 1d) kankaanpainanta, 1e) curling. 

Toiseen kategoriaan liittyy sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa onnistuminen 

ja kolmanteen kategoriaan leirikoulussa viihtymiseen liittyvät asiat.  

Onnistumisistaan oppilaat luettelivat aktiviteetteja, joissa olivat mielestään onnistuneet. 

Yksi oppilas kertoi, miten oli aktiviteetissa onnistunut. 

Onnistuin ampumaan keskelle taulua jousiammunnassa. (P9)  

Muiden vastauksissa ei kerrottu, miten tai miksi onnistuttiin, mainittiin vain aktiviteetin 

nimi. Sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa onnistumiseen liittyi erään pojan 

onnistuminen toisen koulun tytön huomion herättämisessä.  

Onnistuin iskemään tytön. (P6)  

Tähän tapahtumaan liittyi myös pojan leirikoulupaita, josta oli tullut pojan sanojen mu-

kaan ylimielinen, koska hän sai paidan avulla negatiivista ja positiivista huomiota. Pojan 

mielestä kontakti tyttöön oli kuitenkin saanut alkunsa leiripaidasta. Monet oppilaista 

pukivat leirikoulupaidat heti ylleen, kun ne olivat valmiit. Samaan kategoriaan liittyy 

onnistuminen olemaan vastakkaisen sukupuolen kanssa tehden yhteistyössä tai samassa 

joukkueessa töitä. Luokan pojat ja tytöt eivät juurikaan olleet ennen leirikoulua kontak-

tissa keskenään, mutta leirikoulussa ainakin yksi tyttö tunnusti oppineensa olemaan poi-

kien kanssa. 

Onnistuin jousiammunnassa ja olemaan poikien kanssa. (T4) 

Arveluttavaksi saattaa jäädä viihtyvyyteen liittyvä oppilaan kommentti. 

Onnistuin siinä, että tavallaan tein leirikoulusta kivan ainakin itselleni. (T3)  

Voi arvella, tarkoittiko oppilas esimerkiksi toimimista omien halujensa mukaan vapaa-

ajallaan nukkuen, ulkoillen ja syöden miten itse halusi, ilman kavereiden mielipiteiden 

huomioimista. Kommentti saattoi myös tarkoittaa, että oppilas oli lähtenyt leirikouluun 
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avoimin mielin ilman ennakkoluuloja. Poikien mökissä oli meteliä hiljaisuuden jälkeen-

kin, mutta eräs poika onnistui nukkumaan melusta huolimatta.  

Onnistuin nukkumaan sikeässä unessa, vaikka muut pojat melusi. (P8) 

Taulukko 6. Onnistuttiin.    

                                     Onnistuin   

1. Aktiviteetit 2. Sosiaaliset suhteet  3. Viihtyvyys 

1a) jousiammunta 2a) huomion herättäminen 

vastakkaisessa sukupuolessa  

3a) itsellä mukavaa  

1b) tennis 2b) vuorovaikutus vastak-

kaisen sukupuolen kanssa 

3b) nukkuminen rauhassa 

1c) frisbeegolf   

1d) kankaanpainanta   

1e) curling   

 

 

Mikä yllätti?  

Kysymykseen mikä yllätti, oppilaat antoivat hyvin erilaisia vastauksia. Yllätykselliset 

asiat ilmenevät taulukosta 7. Aktiviteetit herättivät edelleen ajatuksia, mutta oppilaat 

yllättyivät myös Piispalasta, säästä ja sosiaalisista suhteista.  

Aktiviteettien kategoriassa 1 melonnasta yllätyttiin positiivisesti ja negatiivisesti. Kaksi 

poikaa yllättyivät siitä, että melonnassa ei tehty retkeä. Yksi poika yllättyi siitä, että 

osasi meloa. Jousiammunnasta yllätyttiin yleisesti ja tauluun osumisesta. Viimeisenä 

iltana oli Piispalassa kaikille kouluille tarkoitettu leiridisko, ja eräs poika yllättyi siitä, 

että uskalsi tanssia diskossa. Curling yllätti yksinkertaisuudellaan.  

Ei ollut kunnon melontareissua. (P5) 

Yllätyin, kun uskalsin mennä tanssimaan diskoon. (P8) 

Yllätyin siitä, että osuin nuolella tauluun. (P7) 
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Viihtyvyyden kategoriassa 2 yllätyttiin siitä, miten mukavaa ja millaista leirikoulussa 

oli. Piispala paikkana yllätti myös, koska se oli näyttänyt huonolta, mutta ei sitten ollut-

kaan. 

Yllätyin siitä millaista siellä oli. (T3) 

Minut yllätti se, että Piispala näytti huonolta, mutta se ei ollutkaan. (T4) 

Kommentista ei voi päätellä näyttikö Piispala nettisivuillaan huonolta vai oliko ensivai-

kutelma paikasta huono, kun teimme tutustumiskierroksen perille saavuttuamme.  

Säästä kategoriassa 3 yllätyttiin. Sää oli kolea ja osittain sateinen. Olimme ennen leiri-

koulua kuvitelleet, että Keski-Suomessa olisi lämpöisempi ilma kuin Pohjois-Suomessa, 

mutta kotipuolessa olikin ollut aurinkoista ja lämpöistä, kun taas Piispalassa ei aurinkoa 

näkynyt. Melontapäivänä jännitimme pääsemmekö sateen ja tuulen vuoksi ollenkaan 

järvelle, mutta onneksi juuri silloin ei satanut eikä tuullut liikaa. Oppilaat eivät menneet 

rannalle uimaan muuten kuin saunasta. Uimavesi oli todella kylmää. Sateen vuoksi ei 

myöskään aina vapaa-ajalla päässyt pelaamaan tennistä, koska kentällä oli suuria vesilä-

täköitä.  

Minut yllätti se, että siellä satoi kaikki päivät, mutta kun lähdimme alkoi paistaa aurin-

ko. (P4) 

Huono sää. (P5)  

Sosiaaliset suhteet kategoriassa 4 yllättivät. Poika, joka tutustui toisen koulun tyttöön, 

yllättyi siitä, että puhuu tytön kanssa leirikoulun jälkeenkin. He olivat vaihtaneet puhe-

linnumeroita, ja taisi pojan puhelimen saldorajat ylittyä paluumatkalla. Kavereiden 

kanssa asuminen yllätti myös, mutta kommentista ei voi päätellä oliko yllättyminen po-

sitiivista vai negatiivista. Asuminen oli ainakin erilaista kuin perheen kanssa. Eräs tyttö 

yllättyi siitä, että vain hän ja eräs toinen tyttö olivat ainoat, jotka tyttöjen asunnossa sii-

vosivat.   

Se, että puhuu sen kaa vieläkin. (P6)  
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Yllätyin miten erilaista oli asua vähän aikaa kavereitten kanssa. (T3)  

Taulukko 7. Yllätyttiin.    

                                     Yllätyin   

1. Aktiviteetit 2. Viihtyvyys  3. Sää 4. Sosiaaliset suhteet 

1a) melonta 2a) oli mukavaa    4a) vuorovaikutus vastakkaisen 

sukupuolen kanssa 

1b) jousiammunta 2b) millaista oli  4b) siivoamisrooli 

1c) disko 2c) Piispala paik-

kana 

 4c) yhteisasuminen 

1d) curling    

 

 

Yhteisasuminen ja rooli asumisessa   

Pyysin oppilaita kertomaan yhteisasumisestaan ja kysyin oppilaiden roolia asumisessa. 

Yhteisasumiseen liittyvät asiat esitän taulukossa 8. Pojista kellään ei ollut roolia asumi-

sessa, tytöistä yksi mainitsi siivonneensa paljon, ja toisen piti välillä muistutella muita 

asioista. Ensimmäinen kategoria yhteisasumisesta on sopu. Oppilaat mainitsivat, että ei 

tullut riitoja, ketään ei syrjitty eikä tullut muitakaan erimielisyyksiä. 

Yhdessä asuminen oli mukavaa. Ei ollut roolia, kaikki hoiti omat asiansa. (P2) 

Minusta asuimme sulassa sovussa eikä ketään syrjitty. Ei minulla ollut mitään roolia, 

olin vain samanlainen kuin muut. (P4)   

Viihtyvyyden kategoriasta 2 oppilaat kertoivat, että asuminen oli mukavaa, hauskaa ja 

että mökissä oli kiva olla. Poikien mökki oli kyllä aika sotkuinen, mutta se ei tuntunut 

poikia haittaavan. Lähtöpäivänä pojat olivat siivonneet tosi ripeästi, mutta siihen lienee 

vaikuttanut se, että luokanopettaja oli istunut mökissä ja antanut siivousohjeita pojille. 

Oli tyttöjen asunnossakin aika sotkuista, ja kaksi tyttöä siitä mainitsivatkin. Lisäksi tyt-

töjä häiritsivät edellisten asukkaiden linttaamat purukumit ja piirrokset seinillä. Kol-

manteen kategoriaan kuuluu asumisrauha. Poikien mökissä oli ollut meluisaa, mutta se 
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ei ollut häirinnyt kahta siitä mainitsevaa poikaa. Tytöt eivät maininneet melusta, mutta 

joidenkin lukeminen oli häirinnyt. Syynä lienee ollut valojen päällä pitäminen. 

Yhteisasuminen meni hyvin. Muiden melu ei häirinnyt minua ja jutut menivät hyvin yk-

siin. Ei minulla ollut roolia asumisessa. (P8)  

Yhteisasuminen meni tosi hyvin. Meillä ei ollut riitoja eikä muitakaan erimielisyyksiä, 

paitsi että me haluttiin T1:sen kanssa lukea, mutta se häiritsi T2:sta. Olimme kaikki 

samassa roolissa, mutta minun piti välillä muistutella toisia. (T4) 

Taulukko 8. Yhteisasuminen.     

                                     Yhteisasuminen   

1. Sopu 2. Viihtyvyys   3. Rauha 

1a) ei ollut riitoja 2a) mukavaa, kivaa, haus-

kaa 

3a) melu; häiritsi ja ei häirin-

nyt 

1b) ketään ei syrjitty 2b) sotkuista 3b) lukeminen häiritsi 

1c) ei ongelmia; tultiin 

toimeen keskenämme 

  

 

 

Mikä olisi voinut olla toisin? 

Oppilaat kertoivat pääosin hyviä ja positiivisia asioita leirikoulusta, mutta kysyttyäni 

mikä olisi voinut olla toisin, oppilailta tuli myös kriittistä palautetta. Kritiikin olen 

koonnut taulukkoon 9. Aktiviteettien kategoriasta 1 melonta sai eniten muutostarpeita. 

Neljä oppilasta olisivat halunneet meloa kauemman aikaa ja tehdä jonkinlaisen retken. 

Oltais käyty kunnon melontareissu. (P5) 

Jousiammunnan toivottiin myös kestävän pidempään. Kategoriassa 2 majoitustilat sai-

vat kritiikkiä. Poikien mökki oli huonokuntoinen, esimerkiksi parvelle vievissä portaissa 

oli askelma poikki. Erään pojan (P3) kommentista talot olisivat voineet olla huonot voi 

päätellä, että majoitustilat eivät kuitenkaan olleet huonot tai hän on erehdyksissä kirjoit-

tanut ’huonot’ vaikka tarkoitti ’hyvät’. Tytöt asuivat rivitalohuoneistossa, jossa oli yksi 
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kahden sängyn huone, suihkullinen WC ja parvi, johon mahtui ainakin kaksi nukku-

maan patjalla. Tytöt toivoivat, että huoneisto olisi ollut suurempi. Lisäksi toivottiin 

TV:tä ja keittosyvennykseen lavuaaria ja hanaa.  

Se, että kämpät ei olisi ollu rikki. (P6) 

Asuntomme olisi voinut olla isompi, siellä olisi voinut olla TV ja keittiössä olisi voinut 

olla hana. (T4) 

Toisenlaista ruokaa kategoriassa 3 ei kukaan toivonut, mutta ruokailujen organisointiin 

toivottiin parannusta. Ruokailut oli porrastettua eri kouluille, jotta tilaa riittäisi kaikille, 

ja ruokailuajoista oltiin talon puolesta tarkkoina. Muutaman kerran oli vähän jonoja, 

mutta muuten ruokailu oli mielestäni sujuvaa.  

Ruokailut olisivat voineet olla paremmin järjestetyt. Aina ei edes riittänyt vapaita paik-

koja. (P8) 

Kategoriassa 4 kaksi oppilasta eivät keksineet mitään, mikä olisi voinut olla toisin. He 

olivat tyytyväisiä kaikkeen.    

Kaikki oli hyvin. (T2) 

Taulukko 9. Kritiikkiä.     

                                     Mikä olisi voinut olla toisin ?   

1. Aktiviteetti 2. Majoitustilat   3. Ruokailu 4. Ei mikään 

1a) melonta 2a) tilojen kunto 3a) organisointi  

1b) jousiammunta 2b) tilavuus   

 2c) varustelu   

 

 

Mitä olisin itse voinut tehdä toisin ? 

Taulukkoon 10 olen koonnut asiat, joita oppilaat olisivat itse tehneet leirikoulussa toi-

sin. Tekemiseen liittyvät asiat esitän kategoriassa 1. Oppilaat olisivat parantaneet omia 

yksilösuorituksiaan frisbeen heitossa ja jousipyssyllä ampumisessa. Rohkeutta toivottiin 
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enemmän uimahyppyihin. Eräs poika olisi halunnut uskaltaa hypätä kolmannesta met-

ristä pää edellä, ja toinen olisi halunnut uskaltaa edes hypätä veteen. 

Olisin voinut hypätä sieltä kolmosesta pää edellä. (P4) 

Kommentista olisin voinut heittää curling-juttua vähän lyhemmin voi päätellä, että joko 

kivi liukui liian pitkälle tai lyhyempi aika curlingissa olisi riittänyt.  

Käyttäytymiseen liittyvät asiat olen koonnut kategoriaan 2. Oppilas, joka olisi voinut 

olla huolellisempi, ei kuitenkaan kertonut missä asioissa huolellisuutta olisi kaivannut 

enemmän.  

Olisin voinut olla huolellisempi. (P3) 

Yksi oppilas olisi voinut säästää rahaa. Piispalan kioski oli auki muutaman tunnin päi-

vässä, ja hinnat olivat korkeammat kuin kaupoissa. Myös meno- ja paluumatkoilla oli 

mahdollisuus omiin ostoksiin. Olisi myös voitu mennä aikaisemmin nukkumaan ja olla 

enemmän ulkona. Eräs poika olisi voinut mennä pelaamaan jalkapalloa naapurityttöjen 

kanssa, mutta ei ilmeisesti uskaltanut.  

Olisin voinut mennä pelaamaan jalkapalloa naapuriin tulleiden tyttöjen kanssa kun 

nämä pyysivät. (P8) 

Olisin voinut olla enemmän ulkona. (T3) 

 

Taulukko 10. Olisin tehnyt toisin. 

                                     Mitä olisin itse voinut tehdä toisin?   

1. Aktiviteetti 2. Käyttäytyminen   

1a) frisbeegolf 2a) huolellisuus 

1b) jousiammunta 2b) rahan käyttö 

1c) uimahyppy 2c) nukkuminen 

1d) curling 2d) osallistuminen 

 2e) ulkoilu 
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6 Tutkimuksen luotettavuus 

 

 

Validiteetti kuvaa tutkimuksen aineiston ja tulosten aitoutta. Aineiston aitous ilmenee jo 

aineiston hankintavaiheessa. Onko aineisto riittävän laaja, onko tutkimushenkilöillä 

ollut mahdollisuus vastata syvällisesti kysymyksiin tai ovatko tutkimushenkilöt kyen-

neet luonnolliseen toimintaan havainnoinnin aikana. (Ahonen, 1994, 152.) Leirikoulus-

sa roolini oli luonnollinen, koska olin pääasiassa valvoja. Olin myös tuttu näky koulussa 

oppilaille, koska ennen leirikoulua olin ollut harjoittelemassa kyseisessä koulussa, vaik-

kakin eri luokalla. Pidin tutkimusluokallenikin muutamia tunteja harjoitteluni aikana. 

Voin väittää, että  läsnäoloni ei estänyt oppilaiden luonnollista toimintaa leirikoulussa.  

Ennakko- ja jälkikyselyt tulivat oppilaille yllättäen. Teetin kyselyt koulussa kahden op-

pitunnin alussa. Oppilaat vastasivat kyselyihin nimettöminä, joten he uskalsivat kirjoit-

taa kyselyihin aidommin kuin nimillä varustettuihin lomakkeisiin. Ennen kyselylomak-

keiden jakamista painotin, että kyseessä ei ole koe eikä nimiä papereihin kirjoiteta. Pyy-

sin oppilaita vielä vastaamaan niin kuin ajattelevat. Valvoin luokassa kyselyihin vas-

taamista, ja oppilaat eivät keskustelleet vastauksista kyselyn aikana keskenään.   

 

Lahdenperä ym. (1986, 100) mainitsevat leirikoulupäiväkirjan kirjoittamisen yhtenä 

tapahtumien ja kokemusten dokumentointikeinona, jota voi kirjoittaa ohjatusti tai va-

paa-ajalla. Leirikoulupäiväkirjan muistiinpanoja oppilaat kirjoittivat leirikoulun aikana 

vapaa-ajallaan, jolloin heillä oli mahdollisuus keskustella keskenään. Kieltämättä joilla-

kin oli samantyyppisiä merkintöjä. Lopullisen päiväkirjan oppilaat kirjoittivat kuitenkin 

koulussa oppitunnilla, ja silloin he saivat myös apukysymykset, joihin he vastasivat 

päiväkirjan perään. Päiväkirjaa oppilaat kirjoittivat oman opettajansa kanssa ja useam-

malla tunnilla, joten en voi tietää, keskustelivatko oppilaat keskenään kirjoitettavista 

asioista. Oppilaskohtaisissa huoltajien täyttämissä tutkimuslupalapuissa olin eritellyt 

aineistolajit, joita aioin tutkimuksessani käyttää, ja niissä mainitsin myös leirikoulupäi-

väkirjat. Oppilailla saattoi siis olla tieto siitä, että minä tulen lukemaan päiväkirjat. Päi-

väkirjat eivät myöskään olleet nimettömiä. Luokanopettaja kertoi oppilaille jakaessaan 
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apukysymyksiä, että nämä ovat minun tekemiä kysymyksiä ja minä tarvitsen niihin vas-

tauksia. Mielestäni oppilaat olivat kuitenkin vastanneet ja kirjoittaneet avoimesti asiois-

ta. 

 

Tutkielmani muodosti aineiston triangulaatiota oppilaiden leirikoulupäiväkirjojen ja 

oman leirikoulupäiväkirjani osalta (Eriksson & Koistinen 2005, 27–30; Ahonen 1994, 

141). Oppilaat kirjoittivat leirikoulupäiväkirjoihinsa samanlaisia havaintoja kuin minä-

kin olin kirjannut, mutta yksi merkittävä poikkeama muistiinpanoissamme oli. Minä 

olin kirjoittanut laajasti viimeisen illan ja yön tapahtumista, koska ne olivat minulle 

merkittäviä, ja kuvittelin niiden olevan myös oppilaille merkittäviä kokemuksia. Meidän 

luokan pojat olivat tehneet tuttavuutta paritalomökkinsä naapureihin, jotka olivat vie-

raan koulun tyttöjä. Toiseksi viimeisenä iltana meidän luokan pojat olivat kuulemma 

metelöineet ja häirinneet tyttöjä niin, että heidän opettajansa oli joutunut käymään mei-

dän poikien huoneistossa. Tämä opettaja kertoi minulle tapahtuneesta vähän närkästy-

neenä seuraavana aamuna. Päätin, että tulevana yönä ainakin minä olen valppaampi ja 

käyn tarkistuskierroksilla ennen nukkumaanmenoa. Viimeisenä iltana oli kaikkien kou-

lujen yhteinen leiridisko, jonne naapurintytöt houkuttelivat meidän poikia. Meidän pojat 

eivät kuitenkaan uskaltaneet diskoon lähteä. Disko järjestettiin jäähallin alakerrassa, ja  

pojat istuskelivat pääosin jäähallin yläaulassa. Pojat vetäytyivät mökkiin heti diskon 

jälkeen. Itse menin kirjoittamaan omaa päiväkirjaani ja editoimaan valokuvia omaan 

huoneeseeni. Hiljaisuuden alettua kävin ensimmäisen tarkistuskierroksen poikien mökin 

suunnalla. Poikien ja tyttöjen pääovet olivat kiinni, valoja ei näkynyt, oppilaita ei näky-

nyt ulkona eikä kuulunut meteliä. Tilanne näytti liiankin hyvältä, ja palasin huoneesee-

ni. Ennen nukkumaanmenoa tein vielä toisen kierroksen, ja jälleen näytti hyvältä, mutta 

jostain kuului silti meteliä. Tarkemmin kuunneltuani se kantautui poikien mökin takaa. 

Oli jo melkein pimeää ja satoi vettä. Tyttöjen äänet kuuluivat kovempina kuin poikien. 

Kurkistaessani poikien mökin taakse hämmästykseni oli suuri, kun näin kaksi meidän 

poikaa vesisateessa T-paidoissa ja sortseissa tyttöjen ikkunoiden alla. Toinen pojista oli 

oma poikani. Pojat pelästyivät minua ja luikkivat kiireesti mökkiin. Sanoin, että mökistä 

ei saa enää tulla ulos eikä ikkunoista huudella. Jäin väijymään mökin liepeille, ja ikku-

noista huutelu jatkui. Tytöt ja pojat kauppasivat toisilleen eväitään ja nimiä selviteltiin 

ja huudeltiin tiettyä tyttöä tai poikaa ikkunaan. En tiennyt siinä vaiheessa minkäkokoiset 
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ikkunat olivat, ja aloin pelätä, että joku putoaisi ikkunasta. Tarkistin ikkunoiden koon 

viereisestä mökistä, ja sain mielenrauhan, kun huomasin, että ne ovat vain pienet tuule-

tusikkunat. Kello lähenteli jo keskiyötä, ja mietin, pitäisikö touhu lopettaa vai antaa 

heidän jatkaa toisaalta aika viattomalta tuntuvaa ’leikkiään’. Varmasti mieleenpainuva 

elämyshän toisiin tutustuminen oli. Päätin, että käyn lämpimässä suihkussa ja tulen sen 

jälkeen hiljentämään oppilaat. Mutta miten? Sanonko, että haen makuupussini ja tulen 

heidän lattialleen nukkumaan? Ja tekisinkö sen oikeasti?  

Palasin ulos noin klo 24.30 ja huutelu jatkui. Pian tyttöjen huoneesta yksi tyttö juoksi 

hakemaan opettajaansa, ja päätin jäädä seuraamaan tilannetta. Olihan minulla syy puo-

lustella poikiakin, jos opettaja syyttää meidän poikia häirinnästä. Opettajan ollessa vielä 

tyttöjen mökissä, kuulin poikien huutelevan taas ikkunassa. Silloin paljastin itseni ja 

kehotin oleman hiljaa ja antamaan tytöille nukkumarauhan. Opettajan tultua ulos mökis-

tä kysyin, oliko heillä ongelmia. Opettaja sanoi, että heillä oli toinenkin tyttö sairastu-

nut. Kerroin tyttöjen ja poikien välisestä huutelusta, ja hän oli nöyrempi nyt kuin en-

simmäisellä kohtaamiskerrallamme. Hän myönsi yllättyneensä tyttöjen aktiivisuudesta 

poikia kohtaan ja siitä, että heidän poikansa eivät aiheuttaneet hämminkiä. Hän oli myös 

seuraillut diskoaulassa tyttöjen harrastamaa poikien jahtaamista. Päästyäni takaisin 

mökkiin alkoi kännykkääni tulla viestejä. Pojat kyselivät olenko enää ulkona ja miksi 

heidän pitää olla hiljaa, vaikka tytöt jatkavat koputtelua. Vastasin (valehtelin), että olen 

ulkona ja että eivät vastaisi tyttöjen houkutteluun. Sitten kysyttiin, saavatko he vielä 

valvoa ja pelata korttia, jos ovat hiljaa. Vastasin, että niiden poikien, jotka jo haluavat 

nukkua, on annettava rauha nukkua, ja muistutin aikaisesta herätyksestä ja seuraavan 

päivän uinnista. Sitten viestejä tuli hampaidenpesuvaiheesta, ja kerrottiin, milloin vii-

meinenkin poika meni nukkumaan. Kello oli silloin 01.10. 

Merkillistä oli, että yön tapahtumissa osallisena oli usea poika, mutta vain yksi kirjoitti 

tapahtuneesta leirikoulupäiväkirjaansa, ja senkin yhdellä lauseella:  

Leiridiskossa ei ollut meininkiä, silti juttelimme naapurin kämpälle ikkunoitten avulla. 

(P6) 

Minun ja poikien representaatio leirikouluajasta poikkeaa viimeisen illan ja yön tapah-

tumien kohdalla. Heijastusteoreettinen lähestymistapa representaation tuottamiseen pyr-
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kii luomaan totuudellisen kuvan todellisuudesta, kuten kuvakin heijastuu peilistä sellai-

senaan (Mäkiranta 2010, 109–110). Tutkimuksen tulisi antaa mahdollisimman realisti-

nen kuva tutkimuksen kohteesta, jottei se vääristä todellisuutta (Syrjälä & Numminen 

1988, 174). Omassa tutkielmassani olen pyrkinyt totuudelliseen tulkintaan. Faircloughin 

(1997, 139) mukaan yhtä tärkeää on huomioida puuttuvia asioita, kuin tekstistä löyty-

viäkin asioita. Intentionaalinen lähestymistapa korostaa representaation tekijän tarkoi-

tusperiä. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen miksi kohdetta on kuvattu tai tulkittu juuri 

niin kuin on tulkittu? (Seppänen 2005, 94–95.) Poikien kohdalla vastaus voi olla, että 

poikia nolotti, koska he tiesivät, että minä tulen lukemaan heidän tekstinsä. Lisäksi vielä 

minua harmitti turha valvominen ja paleleminen yöllä ulkona, niin tulinpa sanoneeksi 

pojille seuraavana päivänä, että jokaisella on ainakin asiaa, mistä kirjoittaa päiväkirjaan-

sa. Ehkä tässä törmättiin sukupolvien väliseen kuiluun. 

Leiridisko ei ollut hyvä. Käytiin vain ovella katsomassa tunnelmaa ja sitten lähdettiin. 

Mökkiin, suihkuun, nukkumaan. (P1)  

Jäähallin aulaan ja nukkumaan. (P2) 

Leiridiskossa kävimme vain hetken ja lähdimme pois. Sitten vain menimme mökille ja 

nukuimme.  (P4) 

Tutkijan aineistosta muodostamien merkityskategorioiden tulee ilmaista samoja asioita 

kuin mitä tutkittavat ovat tarkoittaneet, vaikka tutkija muuttelisi kategorioiden sana-

muotoja tai antaisi kategorioille käsitteellisiä nimiä (Ahonen 1994, 154; Syrjälä & 

Numminen 1988, 136). Tutkielmassani kategorioiden löytäminen oli helppoa, koska 

aineistossa oli vain vähän tulkinnanvaraisuutta. Valitsin ja kirjoitin tutkielmaani oppi-

laiden teksteistä suoria lainauksia siten, että kategoriat tulisivat tasapuolisesti esille.   

Useat kategoriat pystyin nimeämään käyttämällä samoja sanoja kuin oppilaat. Muutama 

oppilaan lause on sellainen, josta en pystynyt päättelemään, mitä oppilas tarkoitti. Olen 

nämä kommentit kirjoittanut tuloksiin suorina lainauksina ja kirjoittanut, mitä niistä voi 

päätellä tai mitä niistä ei selviä. Kategorointia myös helpotti, että elin samat kokemuk-

set kuin oppilaat, joten minun oli helppo palata omissa muistoissani, muistiinpanoissani 

ja valokuvissa käsiteltävänä olevaan tilanteeseen. Olen kirjoittanut kategorioiden seli-

tysteksteissä kuinka monta oppilasta ilmaisi samoja asioita.   
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Tulosten uskottavuutta lisännee se, että olen tuonut esille myös oppilaiden kriittiset il-

maisut ja negatiiviset kokemukset. Tulosten ulkoinen validiteetti eli tulosten yleistettä-

vyys jää lukijan harkittavaksi. (Syrjälä & Numminen 1988, 140–142.)  En voi sanoa, 

että kaikkien koulujen oppilaat kokisivat samalla tavalla leirikoulun Piispalassa kuin 

tutkimusluokkani. Sosiaaliset kokemukset ovat pitkälti riippuvaisia luokan jo olemassa 

olevasta luokkahengestä. Piispalan aktiviteeteissa on paljon valinnanvaraa, joten harva 

luokka valitsee täysin samat aktiviteetit. Oppilaiden kokemuksista löytyi kuitenkin yh-

teneväisyyksiä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin samantyyppisistä leirikouluista, muun 

muassa Lipposen ja Paavolan yhteispohjoismaisesta leirikoulusta Norjassa. Oppilaiden 

leirikoulumääritelmät olivat tutkimusluokkalaisilla lähes samanlaisia, koska he olivat 

keskustelleet yhteisesti leirikoulusta. Oppilaat määrittelevät leirikoulun ennakkokäsitys-

tensä varassa, ja leirikoulua suunnitellaan lähes koko lukuvuosi, joten oppilaiden käsi-

tykset lienevät silloin suunnitelmien mukaisia.       

 
Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten toistettavuutta, eli pääsisikö joku toinen tutkija samassa 

tutkimuskohteessa samoilla tutkimusmenetelmillä samanlaisiin tuloksiin (Syrjälä & 

Numminen 1988, 143). Reliabiliteetin nostaisin korkealle tässä tutkielmassa. Jos ajatel-

laan teoriassa, että sama luokka ja samat oppilaat lähtisivät ilman jo koettua leirikoulua 

uudestaan Piispalaan samoilla aktiviteeteilla ja majoituksilla, niin he vastaisivat lähes 

samalla tavalla samoihin kysymyksiin ja kirjoittaisivat samoja asioita päiväkirjaansa 

kuin ensimmäisessä leirikoulussa riippumatta tutkijasta. Mutta jos oppilailla olisi jo 

ensimmäinen kokemus Piispalasta käytettävissään, niin vastaukset olisivat varmasti 

erilaisia. Mikään ei olisi enää uutta, ja montaa asiaa jo osattaisiin. Mielenkiintoista olisi 

toteuttaa samanlainen aineistonkeräys jollekin toiselle Piispalaan menevälle luokalle, 

jolla olisi samat aktiviteetit. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista nähdä oppilaiden ko-

kemuksia kaikista mahdollisista aktiviteeteista, mitä Piispalassa on tarjolla. Näkisin, että 

tutkielmani palvelee Piispalaan leirikoulua suunnittelevien opettajien ja vanhempien 

lisäksi myös Piispalan henkilökuntaa ja toiminnansuunnittelijoita. Luokan yhteishen-

keen liittyvät tulokset palvelevat tutkimusluokan luokanopettajaa ja muita luokan kans-

sa työskenteleviä aikuisia koulussa. Lähetin luokanopettajalle heti yhteishenkeen liitty-

vät tulokset, kun olin ne analysoinut. Ehdin tämän tehdä heti leirikoulun jälkeen, jolloin 

koulua oli vielä reilu viikko jäljellä.   
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Tuloksia esitellessäni liitin niitä kirjallisuuden teorioihin ja muiden tutkimusten tulok-

siin (Ahonen 1994, 123). Leirikoulun on noudatettava opetussuunnitelmaa, joten oli 

relevanttia pohtia, miltä osin leirikoulussa opetussuunnitelma ja opetushallituksen oh-

jeistus koulun ulkopuolisesta opetuksesta toteutuvat. Käytin opetussuunnitelman toteu-

tumisen pohdintaan omia havaintojani ja tietojani liikunnan erikoistumisopinnoista. 

Pedagogisessa mielessä tarkastelin elämyspedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan toteu-

tumista leirikoulussa. Oppilaiden kokemuksia tarkastelin muiden vastaavien tutkimus-

ten valossa.   
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7 Pohdinta 

 

 

Leirikoulu vai kesäleiri? Diskotrafiikkia valvoessamme jäähallin aulassa pohdimme 

luokan opettajan kanssa, mikä on leirikoulu. Oli kohde sitten tunturivaellus, kaupunki-

kohde tai leirikeskus, niin kaiken toiminnan leirikoulussa voi järjestää pedagogisesti 

antoisalla tavalla. Mikä sitten erottaa leirikoulun ohjatusta lasten kesäleiristä, joissa voi-

si olla samanlainen ohjelma? Yksi erottava tekijä on tietenkin ryhmä. Leirikoulussa on 

oma luokka ja opettaja, kesäleirille lapsi voi mennä yksin tuntematta ketään tai kave-

reidensa kanssa. Ohjaajat ja valvojat ovat myös tuntemattomia. Molemmissa voi oppia 

uusia taitoja, esimerkiksi kädentaitoja tai liikunnallisia taitoja. Kesäleiritoiminta on 

enemmänkin vapaa-ajan virkistäytymistoimintaa, jolla ei ole pedagogisia tavoitteita. 

Ryhmäyttäminen on toki tärkeää vapaa-ajan toiminnankin parissa, jotta yhteisesti vietet-

ty aika sujuisi mahdollisimman hyvin. Luokan kanssa leirikoulussa ryhmäyttämisellä ja 

yhteistoiminnalla on suora siirtovaikutus luokan yhteishenkeen luokan palattua takaisin 

kouluun, ja yhteishengen kohotus voi toimia yhtenä leirikoulun tavoitteena (Lahdenperä 

ym. 1989, 44).  

Opetushallituksen pedagogisiin perusteluihin koulun ulkopuolisesta opetuksesta kuuluu 

muun muassa vuorovaikutus koulun ulkopuolisten tahojen kanssa (Anon 2006). Piispa-

lassa oppilaat olivat vuorovaikutuksessa keittiöhenkilökunnan, aktiviteettien ohjaajien, 

kiinteistönhuoltohenkilökunnan sekä muiden koulujen oppilaiden, opettajien ja valvoji-

en kanssa. Ruokalassa tuli noudattaa esimerkiksi sovittuja ruokailuaikoja, ruoantähtei-

den ja jätteiden oikeaa lajittelua, astioiden palautusta niille varatuille paikoille ja hyvien 

tapojen mukaisia ruokailutapoja. Meidän koulun oppilaat toimivat mielestäni moitteet-

tomasti ruokalassa. Ruokala oli kaksikerroksinen, ja alakertaan sai mennä vain silloin, 

kun yläkertaan ei enää mahtunut. Pojat luikahtivat alakertaan syömään aina, kun oli 

mahdollisuus. Syynä lienee ollut pääsy pois aikuisten valvovan silmän ja korvan lähet-

tyviltä, koska me aikuiset söimme pääosin yläkerrassa. Ohjaajia tuli tervehtiä ja kuun-

nella hiljaa ohjeita sekä noudattaa annettuja sääntöjä. Havaintojeni mukaan meidän op-

pilaat käyttäytyivät jokaisessa ohjatussa aktiviteetissa moitteettomasti. He jaksoivat 

kuunnella ohjeet ja painoivat ne mieleensä, koska töihin ryhtyminen sujui kyselemättä. 
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Myös työrauha annettiin toisille, ja jokainen teki keskittyneesti omaa työtään tai harjoit-

teli uutta taitoaan. Ainoastaan jousiammunnassa alkoivat samassa tilassa olevat trampo-

liinit ja patjat houkutella poikia hyppimään. Muiden koulujen oppilaisiin varsinkin mei-

dän pojat verkostoituivat vaihdellen puhelinnumeroita toisen koulun tyttöjen kanssa. 

Tyttöjen koulun poikien kanssa meidän pojilla tosin oli pientä sanaharkkaa, joka ei siitä 

kuitenkaan yltynyt fyysiseksi.    

Opetushallituksen tiedotteessa mainitaan oppiympäristöjen monipuolistaminen ja opit-

tavalle aiheelle sopivien oppimenetelmien ja työtapojen käyttäminen (Anon 2006). Lei-

rikoulussa asioita opitaan autenttisissa ympäristöissä monin eri aistein itse kokien ja 

käsillä tehden. Melontaa ei esimerkiksi voi oppia niin hyvin luokkahuoneessa opetus-

elokuvaa katsellen kuin vesillä kanootissa meloen. Monissa aktiviteeteissa oppilaat jou-

tuivat myös käyttämään ongelmanratkaisutaitojaan. Melonnassa ei esimerkiksi ollut 

kanootissa mukana aikuista, joka olisi pitänyt kanootin oikeassa suunnassa ja vastannut 

melontavauhdista. Autenttisuus myös lisää oppimismotivaatiota ja helpottaa oppimista, 

koska asioita ei tarvitse ymmärtää pelkästään käsitteellisellä tasolla. Autenttisessa op-

pimisympäristössä annettua tietoa tai ohjetta pääsee heti soveltamaan käytäntöön. Itse 

tekemisellä on myös työn arvostusta nostattava vaikutus. Opetushallituksen tiedotteessa 

mainitaan koulun ulkopuolella annettavan opetuksen myös lisäävän oppilaiden hyvin-

vointia ja osallistuvaa kansalaisuutta.  

Leirikoulu Piispalassa oli hyvin toiminnallinen. Oppilaat oppivat uusia kädentaitoja,  

liikuntataitoja ja sosiaalisia taitoja. Mahdollisesti osa opitusta muuttui oppilaiden hiljai-

seksi tiedoksi. Polanyi (1966, 4) määrittelee hiljaisen tiedon tiedoksi, jota ihmisillä on, 

mutta jota on vaikea kielellistää. Toomin (2008, 37) mukaan kasvatustieteellinen näkö-

kulma hiljaisen tiedon kasvattamiseen ja kehittämiseen on oman toiminnan reflektointi. 

Hiljainen tietovarastomme kehittyy ja kasvaa elämänkokemuksemme myötä. Aivot kä-

sittelevät muistissa olevaa tietoa lisäten sinne uutta tietoa, muuttaen olemassa olevia 

tietorakenteita ja unohtaen osan tiedosta. Unohdettu tieto ei kuitenkaan lopullisesti hä-

viä, vaan se muuttuu hiljaiseksi tiedoksi, joka sopivalla hetkellä aktivoituu käyttöön. 

Lapsilla intuitioina ja tunteina esiintyvät aivojen osat kehittyvät järkeilytoimintoja ai-

emmin, siksi lapset toimivat impulsiivisesti ja spontaanisti, oman hiljaisen tiedon varas-

sa. (Koivunen 2000, 90 –91.)    
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Onko taito sitten hiljaista tietoa vai hiljaisen tiedon avulla saavutettua? Se voi olla kum-

paakin. Taitoa harjoitellaan formaaliin tietomuotoon kirjoitettujen sääntöjen ja ohjeiden 

mukaan. Henkilöllä voi olla hiljaista tietoa, jonka avulla toiminta rutinoituu taidoksi 

nopeammin. Toisaalta rutinoitunutta toimintaa, taitoa, voidaan kutsua myös hiljaiseksi 

tiedoksi. Aina taidon oppiminen ei etene ohjeiden noudattamisen kautta, vaan taitoa 

opitaan myös matkimalla, kokeilemalla, erehtymällä, itsereflektoinnin sekä muiden kri-

tiikin ja neuvojen avulla. Yrjönsuuren (1995, 7) mukaan fyysisiä kokemuksiakin voi-

daan reflektoida ja taito opitaan reflektoimalla. Hiljainen tieto esimerkiksi kielitaidon 

oppimisessa ilmenee siten, että kieli opitaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kans-

sa käytännön tilanteissa. Puheessa kielioppi menee oikein, mutta kielioppisääntöjen 

ilmaiseminen ei enää sujukaan. Puhutun kielen kielioppi onnistuu hiljaisen tiedon avul-

la. (Toom 2008, 38–39.) Jos taito automatisoituu rutiiniksi, sitä on vaikea kielellistää. 

Esimerkiksi tekniikkaa vaativassa urheilusuorituksessa, kuten volttihypyssä, urheilija ei 

välttämättä osaakaan selittää vaihe vaiheelta, miten hän suorituksen tekee, vaan suoritus 

tapahtuu hiljaisen tiedon avulla. Käytännön taitoja käytämme kehoomme varastoituneen 

hiljaisen tiedon avulla, mitä ei voi korvata pelkän syvällisenkään teorian opiskelulla 

(Polanyi 1966, 20).   

Jo lapsena uusiin paikkoihin tutustumisilla, elämyksillä ja kokemuksilla on vaikutusta 

myöhemmän iän matkustustaipumuksiin ja harrastustottumuksiin (Jokinen-Lacheb 

1989, 82). Piispalassa koetut onnistumiset, miellyttävät kokemukset ja saadut elämykset 

voivat herättää oppilaassa kiinnostuksen kokeilla jotakin lajia uudestaan kenties harras-

tukseksi asti. Aikuisena vapaa-ajan matkaa suunnitellessa Piispalan muistot voivat pala-

ta mieliin ja rantaloman sijasta viedäänkin perhe aktiivilomalle Piispalan kaltaiseen 

paikkaan. Monet urheiluopistot, muun muassa Vierumäki, tarjoavat toiminnallisia lo-

mia, joissa on ohjattua toimintaa koko perheelle.   

Päällimmäisinä ajatuksina leirikoulusta jäi positiivista kerrottavaa seuraaville leirikou-

luun lähtijöille. Myös Kinnusen ja Lindroosin (1996, 71) tutkimuksessa 85 prosenttia 

oppilaista koki leirikoulun myönteisenä. Oppilaat kertoivat leirikoulupäiväkirjoissaan 

suosittelevansa leirikoulua kaikille 5. tai 6.-luokkalaisille ainakin kerran. Yleisimpiä 

leirikoulua kuvailevia adjektiiveja oppilaiden teksteissä olivat hauska, mukava, kiva, 

vaihteleva.  
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Leirikoulu on mukavaa ajanvietettä ja vaihtelua tavalliseen koulunkäyntiin verrattuna. 

Suosittelen, että kaikkien 5.- 6.-luokkalaisten pitäisi käydä kerran ainakin leirikoulussa. 

(P8) 

Oppilaat neuvovat lähtemään leirikouluun hyvillä mielin, mutta myös varautumaan yllä-

tyksiin ja olemaan ystävällisiä muita kohtaan, niin itselläkin on hyvä mieli. Avointa 

suhtautumista suosittelee oppilaan (T1) kommentti kannattaa olla iloinen huonoistakin 

jutuista ja kannattaa varautua yllätyksiin ja yllättäviin pysähdyksiin. Yksi ennalta suun-

nittelematon pysähdys oli ainakin kotimatkalla, kun erään oppilaan piti päästä tarpeil-

leen vajaa puoli tuntia matkaan päästyämme. Kommentti myös kertoo siitä, että päivän 

ohjelma tulisi kertoa oppilaille niin tarkasti kuin sen itsekin tietää. Yllätyksiltä tuskin 

kokonaan pystyy millään matkalla välttymään. Eräs oppilas muistuttaa uusista opittavis-

ta asioista ja toinen puolestaan (P6) kehottaa tutustumaan vastakkaiseen sukupuoleen 

ilmauksella kanttii iskee kiinni.  

Kannattaa lähteä hyvillä mielin ja miettiä mitä kaikkea uutta voit oppia. (P4) 

Kertoisin että siellä on tosi kivaa ja kannattaa pitää kunnolla hauskaa. (T3) 

Olkaa ystävällisiä muita kohtaan. (T4)  

Mihin suuntaan leirikoulu on menossa? Tuleeko leirikoulujen järjestämisestä matkai-

luyrittäjien bisnes? 1980-luvun leirikoulussa painopiste oli monien lukuaineiden tietojen 

syventämisessä tutustumiskohteiden avulla. 1980-luvulla oli yleistä, että kunnat rahoit-

tivat osan leirikoulusta (Lahdenperä ym. 1989, 24; Sauvala 1986, 58). Edelleen sellaisia 

leirikouluja voidaan järjestää, mutta ilman kunnan rahoitusta. Monet käsittelemäni tut-

kimukset ovat osoittaneet samansuuntaisia myönteisiä tuloksia leirikouluista, mutta mi-

hin ovat hävinneet määrärahat? Kaikki oppilaat eivät edelleenkään pääse koskaan leiri-

kouluun, koska sitä ei voida rahoituksen puutteen vuoksi kirjata valtakunnalliseen ope-

tussuunnitelmaan. Oppilaat ovat täten eriarvoisessa asemassa. Myöskään opettajia ei 

voida pakottaa viemään luokkaansa leirikouluun. (Lahdenperä ym. 24, 28.) Sauvalan 

(2001, 58) mukaan opettajat kokevat leirikoulujen yleistymisen esteeksi liian suuren 

korvauksetta tehtävän työmäärän ja tiedon ja koulutuksen puutteen jopa opettajien kes-

kuudessa, mikä vaikuttaa asenteisiin leirikoulua kohtaan.  
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Kuten oppilaiden leirikoulumääritelmistä kävi ilmi, niin oppilaat odottavat leirikoululta 

hauskaa tekemistä. Piispalan ja monien urheiluopistojen toimintatarjonta täyttää haus-

kan tekemisen kriteerit, ja opetussuunnitelma toteutuu pääasiassa liikunnan ja muiden 

taito- ja taideaineiden osalta. Piispalan kaltaiset täyden palvelun leirikeskukset noudatte-

levat matkailun ja vapaa-ajan nykytrendejä tehden elämän asiakkaille hyvin helpoksi. 

Piispalassa opettaja ja valvojat pääsevät helpolla. Alue sijaitsee niemessä, jossa oppilai-

den on vaikea eksyä. Aktiviteeteista vastaavat koulutetut ohjaajat, ja tarvittavat välineet 

löytyvät talon puolesta. Räätälöity leirikoulun lukujärjestys ruokailuaikoineen on val-

miiksi tehty ja soviteltu ottaen huomioon porrastuksen muiden koulujen kanssa. Buffet-

ruokailuja on kolmesti päivässä, ja väli- ja iltapaloja ja matkaeväitä voi tilata Piispalas-

ta. Majoitustiloissa on jääkaapit ja mikrot, joten iltapalat voi tuoda myös itse mukanaan.  

Jokinen-Lachebin (1989, 83) tutkimuksessa leirikoulussa Kreikassa mukana olleet van-

hemmat käsittivät leirikoulun enemmänkin vapaa-ajan hauskanpitona, ja heidän mu-

kanaolonsa jopa haittasi oppilaiden opetustilanteita. Piispalan aktiviteetteja vanhempien 

kesken suunnitellessamme ehdotin joka päivälle tavoitteellista uinninopetusta, mutta 

eräs vanhempi torjui ehdotukseni perustelulla ’ei tehdä matkasta niin koulumaista’. He-

rää kysymys, ovatko vanhemmat nykyisin halukkaampia maksamaan lapsensa hauskas-

ta retkestä kuin tiedollisesta ja taidollisesta oppimisesta? Ilman tietoa vanhemmat eivät 

osaa vaatia leirikoululta tavoitteellista toimintaa. Lahdenperä ym. (1989, 16–18) to-

teavatkin, että leirikoulutietoutta on vähän ja että leirikoulusta on hyvin eriäviä käsityk-

siä. Suomen leirikouluyhdistys, Lägerskolföreningen i Finland ry, pyrkii jakamaan tie-

toutta leirikoulusta muun muassa julkaisemalla Leirikoulu-lehteä, pitämällä kursseja ja 

kouluttamalla. Itselleni vanhempana tämä Piispalan leirikoulu oli toinen ja vasta nyt 

kirjoitettuani tämän tutkielman ja perehdyttyäni kirjallisuuteen, tiedän mistä leirikoulus-

sa on kysymys. Uskon, että tulevana opettajana kynnykseni lähteä leirikouluun on ma-

daltunut, koska oppilaiden lisäksi myös minä sain leirikoulusta paljon hyödyllisiä ko-

kemuksia.    
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Liitteet 

Liite 1: Tutkimuslupalomake huoltajille  

Hei, 

Olen luokanopettajaopiskelija Lapin yliopistosta ja teen kasvatustieteen pro gradu –

tutkielmaa leirikoulusta. Tarkoitukseni on selvittää, millaisia merkityksiä oppilaat anta-

vat leirikoululle.   

Pyydän lupaa huollettavanne osallistumisesta tutkimukseen. Aineistonkeräykseni koh-

distuu ------------koulun 5. ja 6. -luokkalaisten toukokuun 2014 leirikouluun Piispalassa. 

Olen myös lähdössä leirikouluun mukaan valvojaksi. Aineistoni koostuu lomake-

kyselystä ennen leirikoulua, leirikoulun aikaisista omista havainnoistani, oppilaiden 

leirikoulupäiväkirjoista sekä leirikoulun jälkeisestä lomakekyselystä / kirjoitelmista.   

Aineistoa käsittelen luottamuksellisesti koulun, kaupungin sekä tutkittavien anonymi-

teetin säilyttäen. 

Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. 

Terveisin  

Nina Harju                                                                                                                         

040-5119486                                                                                                                 

nharju@ulapland.fi 

-------------------  leikkaa ja palauta alla oleva osa kouluun 30.4.2014 mennessä ----------- 

Yliviivaa toinen vaihtoehdoista ’saa’ tai ’ei saa’    

Huollettavani ______________________________________________      saa / ei saa            

osallistua tutkimukseen.       

 ___________/_______________________________________________________ 

Aika ja paikka 

Nimi ja nimenselvennys 

mailto:nharju@ulapland.fi


 

 

Liite 2: Ennakkokyselylomake 

Miten kuvailisit leirikoulua uudelle ystävällesi, joka ei tiedä leirikoulusta mitään?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Mitä sinä odotat leirikoululta? Miksi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Mikä sinua mietityttää eniten tulevassa leirikoulussa? Miksi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Liite 3: Jälkikyselylomake 

Millainen oli luokkasi yhteishenki ennen leirikoulua? Miten leirikoulu vaikutti yhteis-

henkeen? Älä vastaa pelkästään hyvin tai huonosti, vaan perustele tarkemmin.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ennen leirikoulua kerroit asioista, jotka sinua mietityttivät. Miten ne asiat sujuivat leiri-

koulussa? Älä vastaa pelkästään hyvin tai huonosti, vaan perustele tarkemmin. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Jos lähtisit uudestaan leirikouluun, haluaisitko lähteä paikkaan, jossa olisi vain oma 

luokkasi vai paikkaan, jossa olisi myös muita kouluja kuten Piispalassa? Perustele vas-

tauksesi.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

Liite 4: Ennakkokyselyn vastaukset  

Miten kuvailisit leirikoulua uudelle ystävällesi, joka ei tiedä leirikoulusta mitään ? 

 

- Kuin kävisi koulua luokkansa kanssa, mutta luokkahuoneen sijasta olemmekin 

jonkinlaisessa leiripaikassa, jossa seikkaillaan, uidaan ja liikutaan kaikella mah-

dollisella tavalla 

- toiminnallinen koulu, jossa lähdetään eri kaupunkiin 

- luokka lähtee jonnekin paikkaan ja on siellä muutaman päivän. Se on toiminnal-

linen ja siellä on hauskaa 

- sinne menee koko luokka ja siellä on kaikkia aktiiviasioita 

- siellä tehdään kaikkea hauskaa ja se on reissu, jossa ollaan yötä 

- luokkareissu, missä lähetään luokan kaa johonkin reissuun missä ollaan yötä 

- matka jonnekin koulun kanssa. Siellä vietetään pari yötä, se on tavallaan kuin 

retki kavereiden kanssa 

- paikka, jonne menet luokkasi kanssa. Olette siellä yötä ja teette kaikennäköistä 

kivaa 

- paikka, jonne lähdetään luokan kanssa. Siellä saa tehdä kaikenlaista kivaa eikä 

tarvitse olla koulussa 

- mennään jonnekin paikkaan ja ollaan luokan kanssa yötä, tehään jotaki yhessä 

koko luokan kanssa 

- paikka jossain päin Suomea. Sinne lähdetään luokan kanssa ja se kestää n 3-7 

päivää. Siellä pelataan, leikitään ja tehdään muita asioita joita on suunniteltu 

- lähtee koko luokka ja ehkä jopa koulu. Ei ole pakko lähteä jos ei halua. Etukä-

teen suunniteltuja aktiviteetteja 

    

 koko luokka, koulu 

 reissu, retki, matka, pois koulusta, paikka eri kaupunki 

 ollaan yötä, 3-7 päivää, muutaman päivän 

 seikkaillaan, uidaan, liikutaan, pelataan, leikitään, tehdään, ennalta suunniteltuja 

aktiviteetteja, toiminnallinen koulu 

 hauskaa, kivaa 

 



 

 

Mitä sinä odotat leirikoululta ? Miksi ? 

- mukavia hetkiä ja joukkuehenkeä. Haluan kaikilla olevan hauskaa enkä sitä, että 

toiset vain valittavat toisilleen. haluaisin, ettei minulle naureta, jos en osaakaan 

esim. jousiammuntaa. On mukavaa, jos toisten tekemisiin ei puututa. 

- mukavaa, hauskaa, koska siellä on paljon kaikkea mitä tehdä 

- mukavaa, hauskaa, saa ostaa karkkia 

- jousiammuntaa, koska en ole ennen ampunut jousipyssyllä. Olisipa hyvä sää. 

- mukavaa, hyvä sää, tehtäis kaikkea 

- mukavaa eikä liikaa sääntöjä. Liioista säännöistä hauskuus katoaa 

- urheiluvälineitä, uimahallia. Tykkään uimisesta ja haluan urheilla. 

- meidän valitsemia aktiviteetteja, koska haluan nähdä miten ne on järjestetty 

- oppisin jotain uutta, olisi kivaa. Ainutlaatuinen tilaisuus eikä sellaista tule joka 

päivä 

- koko luokan yhdessäoloa, koska silloin voisi parantua yhteishenki 

- urheilua 

- odotan että siellä on kivaa ja saa olla kavereiden kanssa. Vapaa-aikaa olla ulko-

na, käydä kävelyllä ja tehdä jotain kavereiden kanssa. Toivon, että siellä ei koko 

ajan vaan urheilla 

 mukavaa, kivaa, hauskaa 

 koko luokan yhdessäoloa, joukkuehenkeä, yhteishenkeä, kavereiden kanssa 

 tehdään, urheillaan, aktiviteetteja, uimahallia, jousiammuntaa, ettei koko ajan 

urheilla, vapaa-aikaa käydä kävelyllä ja olla ulkona 

 hyvää säätä 

 

Mikä sinua mietityttää eniten tulevassa leirikoulussa ja miksi ? 

 

- ei mikään, olen kokenut leiritapahtumat partiossa, tiedän miten toimitaan 

- ei mikään, kaikki on hauskaa 

- ei mikään, ettei linja-autossa tule paha olo 

- majoitus, että se ei ole mikään pikku talo 

- että siellä olisi vapaata aikaa eikä olisi koko ajan ohjattua toimintaa 

- ettei olisi liikaa sääntöjä, muuten hauskuus katoaa 



 

 

- että siellä olisi parimökkejä ettei tarvitsisi nukkua yksin 

- onko siellä mukavaa ja ettei olisi liikaa sääntöjä, että saisi tehdä mitä haluaa eikä 

tarvitsisi istua mökissä aivan hiljaa 

- että jos jotain sattuu ja leirikoulu menee osittain piloille 

- jos avain hukkuu eikä sitä löydä ja se pitää maksaa 

- tarvitseeko sisäpelikenkiä, onko yhtään vapaa-aikaa, mitä muuta varustusta 

- jos sattuu jotain 

 

 ei mikään mietitytä 

 majoitus, ettei se ole mikään pikku talo, ettei tarvitse nukkua yksin, varustus 

 ettei linja-autossa tule paha olo 

 että olisi vapaa-aikaa, ei liikaa sääntöjä ja ohjattua toimintaa, ei tarvitsisi olla 

mökissä aivan hiljaa, saisi tehdä mitä haluaa 

 jos jotain sattuu, jos avain katoaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 5: Jälkikyselyn vastaukset 

 

Millainen oli luokkasi yhteishenki ennen leirikoulua? Miten leirikoulu vaikutti yhteis-

henkeen? Älä vastaa pelkästään hyvin tai huonosti, vaan perustele tarkemmin. 

- tavallinen ja hyvä ennen leirikouluakin. En ollut kovin erikoisessa osassa luo-

kassamme, mutta leirikoulussa minusta paljastui aivan uusia puolia. Ja sen seu-

rauksena olen ollut muiden porukassa välitunneillakin. En havainnut muissa 

muutoksia, mutta ainakin itsessäni 

- yhteishenki ei ollut paras mahdollinen, mutta parani, koska teimme yhdessä asi-

oita 

- ennen leirikoulua yhteishenki ei ollut mikään paras, mutta leirikoulussa yhteis-

henki oli hyvä, koska kaikki kannusti ja teki kaikkea yhdessä 

- yhteishenkeen ei kuulunut kaikki vaan oli pieniä porukoita missä kaikki oli 

- yhteishenki oli hyvä, koska ei tullut riitoja. Leirikoulu vaikutti yhteishenkeen 

hyvin, koska koulussa ei ole tapahtunut enää haukkumista 

- yhteishenki oli oikein hyvä aluksi, koska kaikilla oli kavereita. Leirikoulu vai-

kutti hyvin, koska ihmisistä näki uusia puolia 

- yhteishenkeen ei tullut mitään eroa mun mielestä 

- ennen leirikoulua luokan yhteishenki ei oikein ollut hyvä. Toisia ei kuunneltu 

eikä kannustettu. Leirikoulussa yhteishenki parani. Kannustettiin toisia ja oltiin 

kunnolla 

- ennen osa pojista ajatteli, että osa luokasta (tytöt?) on saastaisia niin, ettei niitten 

lähettyvillä voinut edes hengittää tms. Nyt kaikki on epätavallisia eli ne kohtelee 

muita niin kuin kaikkia 

- ennen leirikoulua yhteishenki oli melko huono, koska joitain syrjittiin ja haukut-

tiin. Leirikoulussa tilanne ei muuttunut kovin paljoa 

- yhteishenki oli ihan ok ennen leirikoulua.  Minä en ainakaan ole huomannut mi-

tään kovin suurta muutosta. On se ehkä vähän parempi. 

- minusta luokan yhteishenki oli ihan hyvä, koska viikko ennen lähtöä puhuimme 

kiusaamisesta jne. 

  



 

 

 ei ollut paras, ei kuulunut kaikki, oli pieniä porukoita, ei ollut hyvä, melko huo-

no 

 parani, leirikoulussa hyvä, leirikoulussa parani, parempi, ei muutosta 

 leirikoulussa: kannustettiin toisia ja tehtiin yhdessä, näki ihmisistä uusia puolia, 

näki itsestä uusia puolia, ei tullut riitoja, kaikilla oli kavereita, oltiin kunnolla 

 olen ollut muiden porukoissa välitunnillakin, kaikki on epätavallisia eli ne koh-

telee muita niin kuin kaikkia 

 

Ennen leirikoulua kerroit asioista, jotka sinua mietityttivät. Miten ne asiat sujuivat leiri-

koulussa? Älä vastaa pelkästään hyvin tai huonosti vaan perustele vastauksesi. 

- en muista, mikä mietitytti. Kaikki asiat hoituivat helposti ei jäänyt mikään kai-

vertelemaan 

- ne asiat (liiat säännöt), sujuivat hyvin, koska ei ollut liikaa sääntöjä eikä vah-

taamista 

- hyvin, asiat onnistuivat ja meni hyvin 

- no ei ollut niin paljon sääntöjä kun luulin vaan sai mennä pelaamaan ja tehdä 

kaikkea 

- melonta sujui hyvin, koska en kaatunut veteen 

- mietin, että onko limsa kallista, mutta ei ollut, koska Piispala ei pyytänyt paljoa 

- sujui paremmin kuin odotin 

- asiat sujuivat paremmin, kaikilla oli mukavaa yhdessä, leirikoulussa olisi voinut 

keskittyä ja kannustaa toisia enemmän 

- kaikki meni niin kuin piti ja kaikki kohteli toisia hyvin ja ei pilkannut mitään 

- no asiat paranivat 

- mietitytti että jos sattuu jotain. Kaikesta oli huolehdittu eikä mitään sattunut. 

- mietin, että nukunko yksin tai haluaako kukaan nukkua minun kanssani. Mutta 

kaikki nukuimmekin samassa talossa eikä kenenkään tarvinnut nukkua yksin.  

 

 kenenkään mielestä asiat eivät menneet huonommin 

 



 

 

Jos lähtisit uudestaan leirikouluun, haluaisitko lähteä paikkaan, jossa olisi vain oma 

luokkasi vai paikkaan, jossa olisi myös muita kouluja kuten Piispalassa? Perustele vas-

tauksesi.  

- paikkaan jossa on muitakin kouluja, koska Piispalassa tutustuimme uusiin ihmi-

seen ja heistä voi saada uusia kavereita ja heihin voi sen jälkeen pitää jollakin 

tavalla yhteyttä 

- jos lähdettäisiin ulkomaille, niin paikkaan missä on vain oma luokka mutta 

Suomessa paikkaan missä on muitakin kouluja 

- paikkaan, jossa olisi vain oma luokka, koska kaikkea saisi tehdä rauhassa 

- haluaisin lähteä johonkin esim. Helsinkiin ja tietysti siellä olisi muita kouluja, 

ihan sama minulle 

- sellaiseen paikkaan, missä on myös muita kouluja, koska silloin voisi hankkia 

uusia ystäviä 

- totta kai sellaiseen paikkaan, missä on monia kouluja, koska löysin muijan. Mut 

ilman muijia on kivempi luokan kanssa. Toisinaan muijat on vaan väliaikaisia, 

koska asuu niin kaukana 

- paikkaan, missä on myös muita kouluja, koska on sitten enemmän kavereita siel-

lä 

- haluaisin lähteä paikkaan, jossa on muita kouluja, koska haluaisin tutustua mui-

hinkin kouluihin ja heidän oppilaisiin 

- ihan sama, mielummin missä olis muitakin kouluja, silloin voisi tutustua niihin 

ja saada enemmän kavereita 

- olisi kiva, jos siellä olisi muitakin kouluja, sillä sieltä voisi saada uusia kavereita 

ja muuta sellaista 

- toisaalta haluaisin, että pelkkä oma luokka olisi siellä, toisaalta eivät toiset kou-

lut siellä mitenkään haittaakaan. Pelkän luokan kanssa olisi silloin parempi että 

kaikki olisi tuttuja eikä toisesta koulusta tulisi ainakaan sanomista (saattoi olla 

tilanteessa läsnä, jossa toisen koulun opettaja tuli valittamaan meidän pojista). 

Toisaalta toisen koulun kanssa siellä ei olisi niin ”autiota”. 

- haluaisin lähteä paikkaan, jossa olisi muitakin kouluja, sillä saisi tutustua uusiin 

ihmisiin  

 



 

 

 olisi muitakin kouluja (9), ihan sama (2), pelkkä oma luokka (1) 

 tutustua, uusia kavereita, uusia ihmisiä, ei olisi niin autiota, enemmän kavereita 

 saisi tehdä rauhassa asioita  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 6: Oppilaiden leirikoulupäiväkirjoista kootut toisen päivän ajatukset ja apukysy-

myksen 1 (mistä pidin ja miksi?) vastaukset   
 
Oppilaiden toisen päivän ajatuksia 

P1: Aamulla väsytti. Aamupala oli hyvä. Leirikoulun avaus, kerrottiin sääntöjä ja pai-

kasta. Korukivenhionnassa oli kunnon hiomakoneet, jossa me hiottiin omavalintaiset ja 

–muotoiset kivet. Ruokailussa oli hyvää ruokaa. Jousiammunta oli mukavaa, kun oli 

kunnon jousipyssyt. Curlingissa laitoimme kypärät päähän ja toiseen jalkaan semmoisen 

jutun mikä liukuu jäällä hyvin. Eka harjoiteltiin ja sitten pelattiin. Se oli mukava laji. 

Päivällinen. Olin vähän aikaa punttisalilla ja sitten mentiin keilaamaan. Luetteli, keitä 

oli samalla radalla. Sain yhden täyskaadon. Makkaranpaistoa laavulla ja kiekonheittoa. 

(frisbeen) Huoneeseen, suihkuun, säädin puhelimella ja nukkumaan. 

P2: Aamupala, leirinavauksessa kerrottiin jotain Piispalasta, korukivenhionta oli muka-

vaa. Siellä hiottiin kivanpalasesta koru. Lounas, jousiammunnassa ammuimme kilpaa ja 

meidän joukkue voitti kaikki kisat. Curlingissa harjoiteltiin ensin liukumista ja sitten 

pelattiin. Päivällisellä oli tärkeää olla oikeaan aikaan, ettei tule ruuhkia. Keilausta odo-

teltiin kaksi tuntia mökissä. keilauksessa oli kolme rataa. P4 voitti keilauksen ylivoimai-

sesti. Makkaranpaisto laavulla, frisbee ja mökkiin. 

P3: Aamupala, korukivenhionnassa tehtiin korut hiomakoneella. Se oli mukavaa. Lou-

nas oli ihan hyvää. Jousiammunta oli tosi mukavaa. Sama ohjaaja piti meille myös cur-

lingia, joka oli myös mukavaa. Syömään, keilaamaan, makkaransyönti. Illalla emme 

tehneet enää mitään ihmeellistä.  

P4: Ammupalalla oli puuroa ja muroja. Joku leirikouluavaus. Korukivenhionnassa 

saimme tehdä omat kaulakorut. Lounas, jousiammunnan opettaja oli liettualainen, joka 

puhui ”huva suomi”. Curlingissa meillä oli sama latvialainen opettaja. Jää liukui hyvin 

ja opimme pelaamaan sitä. Päivällinen, kierros frisbeegolfia, mökille, kortinpeluuta ja 

nukkumaan.  

P5: Aamujuttuja, aamupala, korukivenhionta. Saimme valita kivet, joita hioimme hio-

makoneella. Minun kiveni oli kvartsi. Syömään, jousiammunta. Meidät jaettiin kahteen 

ryhmään ja otimme kisan. Ryhmä, jossa minä olin, voitti 2 kertaa ja 1 tasapeli. Curlin-



 

 

gissa ensin harjoiteltiin, sitten pelattiin. Syömään, mökkeihin, keilaus, makkaranpaisto, 

frisbee.  

P6: Ei ollut vaikea herätä. Olin nukkunut patjalla, virhe nro 2. Aamupala oli huono, 

koska ei ollut sokeria puuroon, virhe nro 3. Leirikoulun avaus, säännöt, korukivenhion-

ta. paljon vapaa-aikaa. Lounas oli ihan hyvä. Jousiammunta oli hauskaa kun osasi am-

pua. Jousiampuminen oli varmaan paras ohjelma leirikoulussa. En sano kuitenkaan, että 

paras tapahtuma leirikoulussa. Jousiampumista olisi pitänyt kokeilla kauempaa, virhe 

nro 4. Kurlinki oli hauskaa, mutta todella vaikeaa. Olisin halunnut, että ohjaaja olisi 

ollut enemmän osaava ja huutanut kun pitää harjata ainakin aluksi, virhe nro 5. Päivälli-

nen oli ihan hyvä. Keilaus oli hauskaa. Olin keilannut ennenkin. Keilaus oli yksinker-

taista. Nakata vaan siihen keskelle. Laavulla makkarat. Saunassa ei voinut käydä, virhe 

nro 6.  

P7: Aamupala, korukivenhionta. Kun hiottiin kiveä koneella, testattiin sattuuko jos sor-

men laittaa siihen hiomakoneeseen. No ei se kyllä sattunu. Se oli helppo aktiviteetti ja 

aikaa jäi yli runsaasti. Lounas, jousiammunta oli siistiä ja hauskaa. Curling, päivällinen. 

Keilauksessa oli vain meidän luokka. Laavulle, en muista enempää siitä illasta.  

P8: Heräsin virkeänä, koska en ollut valvonut yhtä pitkään kuin muut pojat. Söin mauk-

kaan aamupalan: puuroa hillosydämellä ja leivällä. Hirsirakennuksessa yksi ohjaaja ker-

toi mitä kaikkea tekisimme leirikoulun aikana. Sama ohjaaja ohjasi korukiven hionnan. 

Saimme hioa omat korukivemme. Minun korustani tuli keihäänkärjen muotoinen. Jou-

siammunta oli kivaa, koska pidän kaikesta keskiaikaan liittyvästä. Curling oli mukavaa, 

mutta hankalaa. Sain hyviä kierreheittoja, mutta silti minun joukkueeni hävisi 1-15. 

Laavulla makkaranpaistoa, pillimehua ja kauniita maisemia. Keilaus, sain ainakin kolme 

kaatoa. Kämpillä vietettiin aikaa, coka colaa ja karkkia. Sinä päivänä ei voinut pelata 

tennistä, koska kaatosade oli muuttanut tenniskentän lätäkköjä täynnä olevaksi rämeek-

si.  

P9: Aamupala, korukivenhionta, lounas, jousiammunta. Ensin harjoittelimme ottamaan 

oikean otteen jänteestä. Lopussa meillä oli muutamat kisat. Curlingissa harjoiteltiin en-

sin liukua ja sitten oli kisa. Päivällinen, keilaus, laavulla makkaraa, frisbee.  



 

 

T1: Leirikoulun avaus, korukivenhionnassa hioimme kiviä sopivankokoisiksi ja –

muotoisiksi. Sitten ne annettiin ohjaajalle, joka liimaisi ne ”kruunuihin”. Lounas, jou-

siammunta, joka oli itse asiassa kivaa ja aika helppoa. Sain pari napakymppiä ja kerran 

nuoli ei osunut edes tauluun. Curlingia opetti sama opettaja kuin jousiammuntaa. Cur-

ling oli aika helppoa, jossa piti osata säädellä voimia. Curlingissa kilpailtiin neljällä 

joukkueella. Keilauksessa meidän rata sammui 10 minuutiksi, mutta saatiin lisäaikaa. 

Laavulla makkaraa ja otettiin kuvia.  

T2: Aamupala, leirikoulunavauksessa kerrottiin Piispalan alueista ja pari sääntöä. Pajas-

sa tehtiin korukiviä. Ensin meille näytettiin mitä pitää tehdä ja sen jälkeen saimme vali-

ta kivet. Hiominen oli hauskaa, mutta siinä meni aikaa. Ehdin kuitenkin tehdä kaksi. 

Lopuksi näimme, minkä nimisiä kivet olivat. Toinen kivistäni oli dalmadialainen, toista 

en löytänyt. Lounas. Kaksi päivän kivointa lajia olivat jousiammunta ja curling. Jou-

siammunta ei ollut kovin vaikeaa, mutta sitäkin tarkempaa.  Kolmen kisan tuloksena 1-

3. Curling oli hankalaa, mutta hauskaa. Ensin harjoiteltiin ja sitten pelattiin. Päivällinen, 

keilaus. Keilaus oli kivaa, mutta ratamme sammui vartiksi. Ekassa pelissä olin toinen, 

toista ei ehditty pelata loppuun. Laavulla makkaraa. 

T3: Aamupala, leirikoulunavaus, korukivenhionta. Korukivenhionta oli kivaa, mutta 

essuani pitkin valuva vesi, joka oli roiskunut hiomakoneesta, kasteli kenkäni. Kivestä 

tuli kuitenkin ihan hieno. Lounas, jousiammunta, mikä oli kivaa, mutta vaikeaa. Cur-

ling, päivällinen, koko luokka keilaamaan. Keilaus oli kivaa, vaikka heitin keilapallon 

melkein aina ränniin. Laavulle makkaraa. 

T4: Aamupala, leirikoulunavaus, korukivenhionta, jonka piti Elina. Korukivenhionnassa 

oli monta vaihetta. Lounas, jousiammunta, jota piti latvialainen mies, jonka nimeä en 

muista. Jousiammunta oli kivaa ja hieman vaikeaa, mutta onnistuin tosi hyvin. Curling, 

vähän aikaa vaihtaa vaatteet. Curlingissa kypärät, kengät ja toiseen jalkaan kengänpoh-

ja. Curlingia ohjasi sama mies kuin jousiammuntaa. Onnistuin saamaan kiekon (kiven) 

toiselle puolen kenttää. Ope oli varannut meille keilaradan. Rata meni pois päältä vartti 

sen jälkeen kun oli alettu pelaamaan. Ope oli varannnut laavun, jossa paistoimme mak-

karaa.      

 



 

 

Oppilaiden leirikoulupäiväkirjoista kootut vastaukset apukysymykseen 1. 

1. Mistä pidin ja miksi? 

P1: Pidin jousiammunnasta ja curlingista, koska ne olivat uusia lajeja                                                                        

P2: Pidin jousiammunnasta, koska en ollut harrastanut sitä 

P3: Pidin jousiammunnasta, koska osuin aika keskelle 

P4:  Pidin jousiammunnasta, koska siinä ei tarvinnut voimaa ja se oli helppoa 

P5: Pidin melonnasta, jousiammunnasta ja curlingista, koska ne oli uusia lajeja 

P6: Pidin jousiammunnasta, koska oli kiva arvioida, että ossuuko 

P7: Pidin jousiammunnasta, koska se oli uutta 

P8: Pidin melonnasta, sillä olin ennakkoluuloinen sitä kohtaan aluksi, koska luulin sen 

olevan kovinkin hankalaa. Sitä (hankalaa) se ei kuitenkaan ollut. 

P9: Pidin jousiammunnasta, koska siinä oli hauska osua keskelle taulua 

T1: Pidin jousiammunnasta, koska se oli aika helppoa 

T2: Pidin melonnasta, koska sitä ei oppinut heti 

T3: Pidin varsinkin melomisesta ja kankaanpainannasta. Melonta oli kivaa, koska en 

ollut ennen melonut ja kankaanpainanta oli kivaa, koska pidän erityisen paljon käsitöis-

tä 

T4: Pidin jousiammunnasta, melonnasta ja käsitöistä, koska opin uusia asioita, tein teh-

tävät kunnolla ja onnistuin 


