
 

 

 

 

 

 

 

 

LEIRITOIMINNAN MALLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leiritoiminnan malli 

Tämä malli on kaikkien toimijoiden käyttöön. Tästä saat ideoita ja vinkkejä käytännönjärjestelyihin 

sekä muistilistaa siitä, mitä kaikkea on hyvä muistaa leiritoiminnan perusteissa. Kuvaamme 

leiritoiminnan alusta loppuun eri vaiheineen. Lomakkeista ja esityksistä voit muokata toimintaanne 

sopivan kokonaisuuden. 

Leireillä pidetään yhdessä hauskaa ja kerrytetään yhteisiä muistoja kavereiden kanssa. Leireillä 

pääset tutustumaan uusiin ihmisiin rennon ja mukavan puuhailun merkeissä. Leirien ohjelman 

sisältöön otetaan huomioon lasten ja nuorten keksimiä ideoita ja toiveita. Leiripaikat sijaitsevat 

yhteistyökumppaneiden tiloissa/ vuokratiloissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To do list – toimenpiteet 

Aluksi: 

Tee leiribudjetti ja päätä ajankohta sekä kuinka isosta leiristä on kyse (tässä esimerkissä leiri 

pidetään kesäkuussa ja leirille otetaan max. 14 leiriläistä) 

Joulu-tammikuu: 

Varaa leiritilat hyvissä ajoin, kartoita mahdolliset yhteistyökumppanit (saako tilat ilmaiseksi, 

halvemmalla tai vuokralla? Muita toimijoita/palveluita yhteistyössä?) 

Helmi-maaliskuu: 

Leiriohjelman suunnittelu, palautekyselyiden teko, turvallisuussuunnitelma, leiripaikkaan 

tutustuminen ja leiriesitteen teko. Opiskelijoiden sekä vapaaehtoisten haku. 

Päävetäjinä 1-2 työntekijää 

Vapaaehtoiset ja opiskelijat: 

- yövahteja 2 hlö 

- Apuohjaajat 1-2 hlö 

- Ruokavastaavat 1-2 hlö (hygieniakortti) 

- Erikoisohjelmanumeroiden pitäjät, esim melontaosuuden vetäjä 1-2 hlö 

Huhti-toukokuu: 

Huhtikuun alusta leirin mainostaminen. Sosiaalinen media, paikallislehti ja yhteistyöverkostot, kuten 

koulut. Toukokuun lopulla viimeinen ilmoittautuminen ja valmistellaan leirikirjeet, joissa leiristä 

tarkemmin tietoa. (Leiripaikan osoite ja leirin vetäjien yhteystiedot, Leiriohjelman aikataulut, 

muistilistaa leirille otettavista tavaroista, leirisäännöt, liitekartta leirille) 

Kesäkuu: 

Leirikirjeiden lähettäminen viikkoa ennen leiriä. Leirille hankittavat tavarat sekä ruokalistan 

mukaiset hankinnat leirille meno päivänä. Leirin päätteeksi palautekyselyiden jako leiriläisille ja 

vanhemmille sekä vapaaehtoisille. 

Heinäkuu: 

Leirin jälkeen kiitoskirjeet leiriläisille, vapaaehtoisille sekä yhteistyökumppaneille. 

  



Leiriesite 

Mitä? Missä? Milloin? Kenelle suunnattu? Kenelle ilmoittautuminen ja miten ilmoittaudutaan? Mitä 

ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä kysyä? Ilmoittautumisia varten on hyvä tehdä esim. Excel-

taulukko, johon merkataan osallistujan nimi ja ikä, vanhemman nimi, yhteystiedot, 

allergiat/sairaudet. 

 

Mielenkiintoinen ilme esitteeseen! Päästä luovuus valloilleen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opiskelijat/ vapaaehtoiset: 

 Opiskelijat lähihoitajia/ nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja / yhteisöpedagogi / sosionomi tai muu 

alaan liittyvä 

 Opiskelijat voivat toteuttaa harjoitteluun liittyviä opintoja tai kerätä opintoihinsa pisteitä 

vapaaehtoistoiminnan kautta (opiskelija itse selvittää miten kannattaa toimia) 

 Opiskelijat/vapaaehtoiset perehdytetään leirin eri toimintoihin: 

- Ruokavastaaville ruokalistan suunnitelmaa ja leirin aikataulutusta sekä leiripaikan 

tarvikkeista ja välineistä tietoa. 

- Yövahdeille EA1 – koulutus vaatimus, turvallisuussuunnitelman perehdytys sekä leiripaikan 

esitteleminen. 

- Apuohjaajat ja ohjelmanumeron pitäjille pidetään leiripaikan esittely, sisällön suunnitteluun 

osallistuminen, vastuun jako, leiriohjelman rungon läpikäynti. 

Leirikansio: 

- Leiriläisten ja vanhempien yhteystiedot 

- Leirillä toimivien työntekijöiden, vapaaehtoisten ja opiskelijoiden yhteystiedot 

- Leiriohjelma, leirisäännöt, ruokalista, ohjelmanumeroiden suunnitelmat, palautelomakkeet 

 

Turvallisuussuunnitelma: 

- Nimetty leirivastaava, leiripaikan osoite selkeästi esillä, kaikkien yhteystiedot valmiina 

leirikansiossa 

- Ensiapulaatikko, jossa välttämättömät tarpeet (ensiapuohjeet, laastarit, siteet, 

desinfiointiaine, sakset ym.) Soitto 112 

- Sammutusvälineiden olinpaikat selkeästi kaikille työntekijöille, vapaaehtoisille ja opiskelijoille 

tietoon 

- Riskien arviointi ja ennaltaehkäisy 

 

  



Tervetuloa James – Leirille! 

16. - 18.6.2015 

Leiripaikan nimi tähän 

Tässä leirikirjeessä haluamme toivottaa sinut oikein 

tervetulleeksi Jameksen leirille! Ohessa on muistilistaa siitä, 

mitä leirille kannattaa ottaa mukaan. 

Leiri alkaa 16.6 KLO 14.00 – 14:30 

Leiri päättyy kahvitteluihin 18.6 KLO 14:30 - 15.00 

Ajo-ohje saariniemen majalle: leirin osoite tähän kts. Liitekartta 

Leirin ohjaajat: esimerkki 1 ja esimerkki 2 ja leirillä on myös yövalvojat. 

Muista ottaa mukaan: 

- Liinavaatteet (aluslakana, tyynyliina)  

- Makuupussi 

- Uimapuku/ Pyyhe   

- Saappaat 

- Huivi/lippis 

- Ulkokengät / Lenkkarit  

- Ulkoilupuku 

- Vaihtovaatteita (Alusvaatteita, sukkia, vaihtopaitoja jne) 

- Yöasu 

- Hammasharja ja tahna 

- Hygieniatarvikkeet, Lääkkeet (jos on) 

- Hyttysmyrkky, aurinkorasva 

- Omia karkkeja voit ottaa mukaan kohtuudella  

- Reipas ja iloinen mieli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestävän toimijan logo 

tähän/ tai jokin kiva kuva 

 

Lisää toimijoiden logoja tähän 

Tämä on esimerkki, voit tästä ottaa mallia ja tehdä tämän pohjalta omannäköisen version. 



 

LEIRIOHJELMA 

16.6. Tiistai 

14.30  Saapuminen leirille 

14.30 - 15.00  Majoittuminen 

15.00  Tervetulotilaisuus, leirin säännöt ja välipala. Tutustumista leiripaikkaan. 

16.00  Ohjattua toimintaa, omaa aikaa 

17.30 - 18.30 Päivällinen 

18.45  Poikien sauna 

19.45  Tyttöjen sauna 

20.30  Leirinuotio/ Makkaraa, iltapalaa, yhdessäoloa 

22.00  Iltatoimet, nukkumaanmeno 

23.00  Hiljaisuus viimeistään! ZZZzzzz 

______________________________________________________________________ 

17.6. Keskiviikko 

8.00-9.00  Herätys ja aamupala 

9.30  Ohjattua toimintaa 

10:00  Leiriolympialaiset 

12.00  Lounas 

13.00 - 15.00 Melontaa 

15.00  Välipala 

15.30 - 17.00 Ohjattua toimintaa, omaa aikaa 

17.00 - 18.00 Päivällinen 

18.00 - 19.00 Poikien sauna 

19.00 - 20.00 Tyttöjen sauna 

20.00  Grillailua ja chillailua, ylläriohjelmaa ;) 

22.00  Iltatoimet, nukkumaanmeno 

23.00  Hiljaisuus viimeistään! ZZZzzzz 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

18.6. Torstai 

8.00-9.00  Herätys ja aamupala 

9.30  Ohjattua toimintaa, pelailua 

12.00  Lounas 

13.00  Mökkien / alueen siivous ja tavaroiden pakkaaminen, palkintojen jako 

14.30  Vanhempien kahvittelua ja leirin päätös 

15.00  Kotia kohti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vanhemmille! 

 

Leirillä kuvaamme valokuvia sekä videokuvaa leirin kulusta. Kuvista ja videokuva materiaalista on tarkoitus koota 

leirivideo, jonka kaikki leiriläiset saavat muistoksi leiristä. Valokuvia ja videon julkaisemme toimintamme 

nettisivuilla: nettisivut tähän / Facebook, instagram, twitter ym. tähän / Blogi – tähän 

 

Raksita haluamasi vaihtoehto: 

 

__ annan luvan kuvien ja videokuvaus materiaalien julkaisuun järjestön/hankkeen/projektin toiminnassa, 

sosiaalisessa mediassa sekä nettisivuilla. 

__ annan luvan kuvaamiseen ja videokuvaamiseen. Kuvia saa julkaista järjestön/ hankkeen/projektin sosiaalisessa 

mediassa, mutta videokuvaa ei saa julkaista julkisesti. 

__ annan luvan kuvaamiseen ja videokuvaamiseen, mutta materiaalia ei saa julkaista missään. 

__ En anna lupaa lapseni kuvaamiseen ollenkaan. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

pvm, vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

UIMATAIDOT: (Ympyröi leiriläisen uimataitoa kuvaava vaihtoehto) 

Hyvä (Osaan/jaksan uida yli 50m) Kohtalainen(Osaan/jaksan uida 50m) Huono 

 

 

 

 

 

 

Palauta tämä sivu leirille tultaessa. 

 

 

 



 

LEIRISÄÄNNÖT 

   Olen ystävällinen muita kohtaan, kannustan, en nimittele. 

 

 Noudatan leiriohjelmaa sekä aikataulua 

          Kuuntelen ohjaajia ja teen yhteistyötä muiden 

leiriläisten kanssa 

 Huolehdin omasta hygieniastani pesemällä kädet aina 

ennen ruokailua 

 Noudatan leirillä siisteyttä mm. viemällä aina roskat 

roskiin 

 En poistu leirialueelta ilman lupaa 

 Huolehdin omista tavaroistani 

 Kännykkää käytän ainoastaan vapaa-ajalla 

 Kännykät laitetaan yöksi säilytyslokeroon  

” kännykkähotelliin ”             

 LEIRI ON SEKÄ SAVUTON ETTÄ PÄIHTEETÖN!! 

- Viimeisen säännön rikkominen johtaa leiriltä 

poistamiseen ! 

 

 

 

 

 

 



RUOKALISTA 
Tiistai 16.6 

Klo 15:00 Välipala: Grahamlihis, mehu 

Klo 17:30 Päivällinen: Lihamureke, 

           perunat, salaatti, leipä 

           maito, mehu 

Klo 20:30 Iltapala makkara, mehu, banaani-suklaa 

 

Keskiviikko 17.6 

Klo 8:00 - 9:00 Aamupala: Murot, leipä, juusto, leikkele, kurkku, 

            salaatti, maito, tee, kaakao 

Klo 12:00 Lounas: Makaroonilaatikko, kasviksia, 

       leipä, maito, mehu 

Klo 15:00 Välipala: Hedelmä, leipä, maito, mehu 

Klo 17:00 Päivällinen: Nakkikeitto, leipä, maito, mehu 

Klo 20:00 -> Iltapala: Lämpimät leivät, mehu 

 

Torstai 18.6 

Klo 8:00 - 9:00 Aamupala: Murot, leipä, juusto, leikkele, kurkku, 

            salaatti, maito, tee, kaakao 

 

Klo 12:00 Lounas: Nakkikeitto, leipä, maito, mehu 

Klo 15:00 Välipala: Hedelmä, leipä, maito, mehu 

Klo 16:30 Kahvittelu, mehu, jotain makeaa! 

Hyvää ruokahalua! 
 

 



 

 

 

 

 

 

Järjestävän toimijan logo tähän/ 

tai jokin kiva kuva 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


