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LEIRIN KULKU
Leirin aloittaminen

Leirin alussa toimitetaan yleensä vedenpyhitys.
Jumalanpalveluksiin tottumattomille ja uuteen ympäristöön
tulleille leiriläisille kokemus voi olla outo.
Ensimmäinen päivä on tärkeä!
• Antaa suuntaa leirille ja vaikuttaa leirin jälkeenkin!
• Ensikohtaaminen on tärkein, siksi ohjaajien oltava “asenteella” mukana ensi hetkestä lähtien
• Ohjaaja ei ujostele!
Leiriläisten vastaanotto
• otetaan ylös henkilötiedot
• nukkumapaikka
• kerrotaan missä ja milloin tapahtuu, näytetään missä vessat jne.
Leiri-info
•
•
•
•
•
•

yleensä johtaja pitää
esitellään henkilökunta (ohjaajat, muu henkilökunta)
kerrotaan leirin ohjelmasta
kerrotaan leirin säännöt (kokoontumismerkit, kielenkäyttö, kioski, hygienia, hiljaisuus, tupakka...)
esitellään leirin alue
mahdollisesti ryhmiin jako
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Leiriläisiin tutustuminen
• alkaa ryhmiin jaosta
• ryhmät suunnitellaan etukäteen
• ryhmänohjaajat vastaavat ryhmän keskinäisestä tutustumisesta
• ensimmäisenä päivä huolella suunniteltu tutustumisillanvietto
• ohjaajien jalkautuminen sulattaa jään
Leirin eteneminen
Leirin aikana tulee olla kohokohtia, jotka luovat leiritunnelmaa ja auttavat luomaan leirin yhteisöllisyyttä.
Kohokohtia voivat olla esimerkiksi:
• Ristisaatto on sopivan rauhallinen yhteinen tapahtuma leirin alkupuolellekin.
• Luontopolku/rastirata toteutetaan usein ryhmissä ja on vähän riehakkaampi tapahtuma. Hyvä
vaihtoehto ristisaatolle, jos sen toteuttamiseen ei ole mahdollisuutta
• "Ortorock-festarit" voidaan toteuttaa, jos ohjaajien ja leiriläisten seassa on soittotaitoisia henkilöitä
ja soittimia on saatavilla. Ilman soittimiakin saadaan kyllä festarit kasaan jos mielikuvitusta riittää!
• Leiriolympialaiset tai vaikka kaaospeli ovat myös toimivia yhteyttä luovia tapahtumia, jotka voidaan
toteuttaa milloin vain leirin aikana.
• Nuotioilta on lastenleirillä vakio-ohjelmaa, kriparilla vanhemmat saattavat tulla mukaan jos niin on
sovittu. Leiriläiset valmistavat itse ohjelman ryhmänohjaajien opastuksella. Tärkeää on kiinnittää
ohjelmassa huomiota hyvään makuun ja huolelliseen valmistautumiseen. Tällöin nuotioilta auttaa
luomaan me-henkeä. Lastenleirillä se auttaa lapsia ystävystymään laajempaan yhteisöön ja
nuoret saavat kriparilla esittäytyä vanhemmilleen ja mahdollisille muille vieraille “meidän” leirinä.
• Leirin lopulla voi olla “disko”, jossa leiriläiset pääsevät juhlistamaan leirin viimeisiä päiviä. Toisaalta
luvan kanssa valvominen rauhoittaa viimeisen täyden leiripäivän tunnelmaa.
• Tunnelmaa kohottavat myös niin sanotut demot eli “kaste" ja varsinkin "häät". Kun nuoret ovat jo
tottuneet jumalanpalveluksiin, voi niihin liittyvillä asioilla pitää myös hauskaa. Yhteinen hääjuhla ja
kaste toimii paitsi opetustapahtumana, myös tunnelmanluojana.

•
•

Arkista leiriohjelmaa rytmittävät Jumalanpalvelukset, ruokailut ja oppitunnit.
Jokaiselle päivälle tulee olla myös yhteinen kohokohta – päivän peli tai leikki, joka irrottaa
oppituntien tunnelmasta ja antaa tilaisuuden purkaa paineita Jumalanpalvelusten välillä.
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Leirin viimeinen päivä

Jäähyväistunnelmia päättäjäispäivänä Puroniemessä 2008
Päättäjäispäivä on tärkeä, koska se jättää jälkimaun sekä hyvässä että pahassa.
• ohjelmassa liturgia ja sen päälle hyvä ruoka
• selkeä lopetus
• ohjaa leiriläisiä siivoamaan jälkensä ja keräämään kaikki varusteensa
• hyvästele leiriläiset
• leirin palautekeskustelu (viimeisenä iltana)
• huolehdi osaltasi leirialueen jälkitöistä:
• siivous
• majoitustilojen tarkastus (mieluummin jo ennen kuin leiriläiset lähtevät, niin
unohtuneet tavarat saadaan mukaan)
• valojen sammuttaminen
• lämmitys pienemmälle, ovien lukitseminen yms.
Ohjaajan osalta leiri päättyy vasta jälkihommien jälkeen!
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RYHMÄNOHJAAJAN TEHTÄVÄT
Leiriläiset jaetaan leirin aikana ryhmiin, joiden avulla
leiriläiset tutustuvat toisiinsa helpommin
ehkäistään klikkien muodostumista
– sisarus- ja kaveriporukat eri ryhmiin (kriparilla)
pienten ryhmien yhteenkuuluvuuden kautta kootaan koko leiri yhteen
– esim. ryhmien välisillä kilpailuilla ja tapahtumilla
ryhmänohjaaja muodostuu leiriläisen lähiohjaajaksi
– ryhmyriä helppo lähestyä jos on murheita (ryhmyri voi tarvittaessa ohjata leiriläisen vaivihkaa
papin tai leirinjohtajan puheille)
– ryhmänohjaaja välittää viestit molempiin suuntiin

•
•
•
•

Tutustu leiriläisiin – varsinkin omaan ryhmääsi!
•

•
•
•

•

varaa aiheita, joilla virittelet juttua (voi aloittaa nimien opettelusta ja tutustumisesta)
- aiheet leiriläisille läheisiä (huomioi ikäryhmä!)
- ei liikaa painostusta (”No sano nyt jotain”), kannusta osallistumaan keskusteluun
- huomioi ryhmän hiljaisetkin, älä anna äänekkäiden jäsenten viedä kaikkea huomiota
varaa muutama kiva tutustumisleikki, joilla murrat jään
muista huumori, hymyile!
kerro ensin itsestäsi
-> leiriläisetkin ehkä uskaltautuvat kertomaan itsestään (esim. lemmikit ja harrastukset hyviä
puheenaiheita)
ensisijaista on ryhmän tutustuminen, muuhun leiriin ehtii tutustua myöhemminkin

Yhteenkuuluvuudentunteen kehittäminen
•
•
•
•
•
•

keksikää yhdessä nimi ryhmälle (tärkeää etenkin lastenleirillä)
ei ketään vastaan, vaan kaikkien puolesta (ei ”yhteinen vihollinen yhdistää”-asennetta)
pyri luomaan turvallinen ympäristö ja ilmapiiri
leiriläiset tulevat heille uuteen ja outoon tilanteeseen (arkuus/riehuminen)
varsinkin lasten koti-ikävä kaipaa lohdutusta leirin alussa
kun lapsi kaipaa syliä tai “aikuisen” tukea, on se osattava antaa
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ASIAOHJAAJIEN TEHTÄVÄT
Ryhmät kiertävät leirin aika teemaohjauksissa kukin vuorollaan:
Teemoja voivat olla esimerkiksi: hartaus, diakonia, vapaa-aika, luova ja keskustelu.
Asiaohjaajien tehtävä edellyttää myös valmisteluja etukäteen:
• Ryhmän tulevia tehtäviä tulee miettiä etukäteen ja sopia niistä leirin järjestäjän kanssa
• Tehtäviä suunnitellessa pitää huomioida mitä materiaaleja on saatavilla ja mitä leirin järjestäjä voi
hankkia
• Liikunnallisia ryhmiä varten olisi hyvä tuntea leirin ympäristö ja mitä liikuntavälineitä on saatavilla
• Keskusteluryhmän vetäjän olisi hyvä hankkia materiaalia ja tietoa keskusteluaiheista ja kirkon
kannasta eri kysymyksiin
Hartaus
Hartausryhmän tehtävänä on harjoitella jumalanpalvelusveisuja, resitatiivilukemista, kellojen soittoa,
ponomarin tehtäviä ja yleensä kaikkea ortodoksiseen jumalanpalveluselämään liittyvää. Hartausryhmäläiset
valmistautuvat erityisesti päivän palveluksiin ja toimivat lukijoina ja ponomareina kaikissa päivän
palveluksissa. Tämä, niin kuin muutkin ryhmät, käyttävät aikansa myös jumalanpalveluselämään kuuluvien
mieltä askarruttavien kysymysten pohtimiseen. Ryhmän vetäjänä voi olla pappi tai kanttori.
Diakonia

Diakoniaryhmä valmistautuu töihin Valamon luostarissa Heinävedellä
Tämän ryhmän tehtävänä on harjoittaa diakoniatoimintaa käytännössä. Toteutus voi tapahtua esim. siten, että
ryhmä käy vanhusten luona siivoamassa tai pilkkomassa puita, tai auttaa muita ihmisiä jollakin tavoin.
Tarkoitus on oppia käytännön kristillisyyttä ja samalla oppia huomaamaan, ettei se niin kovin mahdotonta
olekaan. Nuori huomaa varmasti myös vanhusten luona käydessään heidän kiitollisuutensa, vaikka itse
palvelutyö olisikin vähäinen. Lisäksi he huolehtivat leirikeskuksen ja sen ympäristön siisteydestä.
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Vapaa-aika / harraste
Ryhmä keksii itselleen mielekästä tekemistä ja opettelee pelejä ja leikkejä. Ryhmän tehtäviin kuuluu valmistaa
päivittäin koko leirille jokin leikki tai peli sekä ohjata ja toteuttaa suunnitelmansa sille erikseen varattuna
aikana.
Vapaa-aikaryhmän tarkoitus on, että nuoret pääsevät välillä irrottautumaan opiskelusta ja samalla purkamaan
kertynyttä energiaansa leikeissä ja peleissä. On muistettava, että vaikka nuoret usein näyttävätkin koviksilta ja
luoksepääsemättömiltä, heidän elämäänsä liittyy vielä mm. leikkiminen, vaikka he pyrkivätkin kasvamaan siitä
pois. Siksi ohjaajien esimerkki ja heittäytyminen rohkaisee leiriläisiä osallistumaan leikkeihin.
Luova
Ryhmä harrastaa askartelua tai muuta luovaa toimintaa, riippuen ryhmän vetäjän harrastuneisuudesta ja
leiripaikan suomista mahdollisuuksista. Ryhmän tarkoituksena on tarjota harrasteryhmän tavoin vaihtelua
leirin muuhun ohjelmaan.
Keskustelu
Ryhmä keskustelee ja miettii leiriläisten omaan elämään, päivänpolttaviin kysymyksiin, ortodoksiseen kirkkoon
ja elämännäkemykseen liittyviä asioita. Ryhmän opetuksellinen puoli toteutetaan joko ryhmätöin tai
keskustellen samalla karttaen opettajakeskeistä toimintatapaa.

Ryhmät toimivat myös lastenleireillä. Kilpailussa menestynyt ryhmä palkitaan,
mikä vahvistaa varsinkin pienempien itsetuntoa
Yleisohjaaja
Lisäksi leirillä on yleisohjaaja, joka hoitaa leirin juoksevia asioita. Hän vastaa kioskista, paikkaa sairastuneen
ohjaajan tehtäviä, lämmittää saunaa, antaa apua tukea tarvitsevalle ohjaajalle. Iltapalan kattaminen ja iltapalaastioiden pesu voivat myös olla yleisohjaajan tehtäviä yms. Parhaassa tapauksessa yleisohjaaja toimii
ensiapuvastaavana. Usein yleisohjaaja on myös leirin varajohtaja.
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PÄIVYSTÄJÄN TEHTÄVÄT
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Herättää leirin
Nostaa lipun (mikäli sellainen on)
Huolehtii että ohjelma alkaa ajallaan ja että kaikki ovat paikalla
Antaa uimaluvat ja luvat leirialueelta poistumiseen
Huolehtii käsienpesuvesistä ja pyyhkeistä
Laskee lipun
Soittaa kirkonkelloja kun ohjelma alkaa kirkossa, muuten ruokalan
kelloa
On päivän ajan "pomo", tietää koko ajan mitä tapahtuu ja on
tilanteiden tasalla
Huolehtii yleisavaimista
Jakaa ruokailuvuorot
YÖVYSTÄJÄN TEHTÄVÄT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tarkastaa aika-ajoin että majoitustiloissa ollaan hiljaa
Huolehtii leirialueen yörauhasta
Lämmittää aamupesuvedet
Tekee seuraavan päivän ohjelman, jos niin on sovittu
Herättää apuvoimia mikäli tarpeen
Siivoaa ohjaajien kahvion
Jos tarpeen, herättää johtajan ja informoi tapahtuneesta
Menee nukkumaan kun tilanne alueella on rauhallinen ja sallii sen
Voi nukkua seuraavana aamuna pidempään, jos ei ole pakollista
ohjelmaa
Lukitsee paikat kun menee nukkumaan
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OHJAAJAPALAVERIT
Ennen leirin alkua pidetään aina aloituspalaveri. Palaverissa käydään läpi:
•
Leirin kulku, erityiset ohjelmanumerot
•
Leirin henkilökunta, mitkä asiat ovat kenenkin vastuulla
•
Leiriläiset, sairaudet yms. asiat jotka on hyvä tietää etukäteen
•
Jaetaan päivystys- ja yövystysvuorot
•
Orientoidutaan leiriin
Leirin aikana pidetään joka päivä ohjaajapalaveri. Usein palaveri pidetään illalla kun
leiriläiset ovat menneet nukkumaan. Ohjaajapalaveri on tärkeä koko henkilökunnalle ja
olisi hyvä, että kaikki pääsisivät mukaan palaveriin.
Palaveria johtaa leirinjohtaja.
Ohjaajapalaverit ovat turvallisia paikkoja purkaa omia tuntoja päivästä ja selvittää
mahdollisia erimielisyyksiä ohjaajien kesken.
Usein näissä palavereissa puhutaan leirin sujumisesta ja leiriläisten pärjäämisestä
leirillä, onkin tärkeää että tuot ilmi, mikäli epäilet leiriläisten keskuudessa olevan esim.
eripuraa tai kiusaamista, tai huomaat jonkun vetäytyvän syrjään. Näin muukin
henkilökunta saa tietää asiasta ja siihen voidaan puuttua tehokkaasti.
Ohjaajapalaverissa käydään läpi:
•
Kuluneen päivän onnistuminen ja fiilikset
•
Miten leiri sujuu ja onko ongelmia leiriläisten suhteen
•
Ratkotaan ongelmia
•
Suunnitellaan erilaisia ohjelmanumeroita
•
Käydään läpi seuraavan päivän ohjelmaa
•

Pistetään päivä purkkiin

HUOM! Ohjaajapalaverin asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin, jotta
kaikki voivat puhua luottamuksella ja avoimesti.
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LEIKITTÄMINEN
(erittäin lyhyt oppimäärä)
•
•
•
•

Leikkiä voi lähes missä ja milloin vain. Mielikuvitus asettaa rajat.
Karkeasti leikit voi jakaa ulko- ja sisäleikkeihin. Jakoja on kuitenkin monenlaisia; tutustumis-, laulu-,
riehumis-, rauhoittumisleikit jne.
Leikin ohjaamisella on suuri merkitys sille, kuinka leikki onnistuu
Mieti etukäteen kuinka mikäkin leikki sopii erilaisiin tiloihin

Leikin ohjaaminen
• Viesti selkeästi. Käytä ÄÄNTÄ. Ei liian kaukaa. ”Onko kysyttävää?”
• Älä edes yritä vetää leikkiä jota et ole itse leikkinyt tai ohjannut aikaisemmin. Leikin voi harjoitella esim.
ohjaajaporukalla
• Mitä ja missä. Juoksu- yms. riehumisleikit eivät sovi sisälle, ainakaan pieneen tilaan. Liikuntasali on
asia erikseen. Tukkihumalaa ei sorakentällä jne.
• Muista turvallisuus ja säännöt. Sääntöjä voi tarvittaessa soveltaa olosuhteisiin sopivammiksi.

ILLANVIETTO
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onko kyseessä tutustumisillanvietto vai perinteinen nuotioilta: Ohjelma sen mukaan
Pyri tekemään hyvä ohjelma, ohjenuorana voisi ehkä sanoa, että sellainen jossa itsekin viihtyisit. Älä
käytä ”kuluneita” ohjelmanumeroita
• Hyvä ohjelma
/
Huono ohjelma
Valmisteltu
Valmistelematon
Juontaja hallitsee asian
Juonto suunnittelematon, irrallinen ja lattea
Juonto kuuluu ja näkyy
Juonto kuuluu hädin tuskin lähimmille
Napakka ja sopivan pitkä
Löysä ja venyvä
Tiivis ja yhtenäinen
Katkeileva ja vailla punaista lankaa
Ohjelman tavoite: Tutustuminen, tunnelman vapauttaminen, kontakti.
Nolausleikkejä vältettävä koko leirin ajan
Mietin kuinka osallistujamäärä vaikuttaa ohjelmaan
Jollain tavalla ihmiset tulisi saada tutustumaan toisiinsa tai edes juttelemaan toisilleen, eli poistaa estoja
ja jäykkyyttä
Ohjelmalla on selkeä alku ja loppu
Ohjelman vetäminen: viesti selkeästi, älä ole selin kehenkään, jos porukka on ringissä, niin älä puhu
kokoajan samoille ihmisille vaan viesti kaikille.
Jos leikität, varmista osaamisesi. Eli leiki leikki aina ensin itse
Etukäteissuunnittelu paperille, selkeyttää kummasti
Panosta juontajaan, muista tässäkin ÄÄNI

Vinkkejä
•
•
•
•

Leirinohjaajan tulee pitää aina silmät ja korvat aina auki: Mistä tahansa voi saada hyvän
ohjelma- / leikki-idean
Oma innostumisesi on tärkeää, muista myös sanaton viestintä
Kirjoista kannatta joskus etsiä tietoa, vähällä vaivalla voi löytää äkkiä uusia leikkejä.
Pidä takataskussa konkreettisesti leikkejä paperilla varalla
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LEIKKEJÄ
TUTUSTUMIS-, VUOROVAIKUTUS- JA NIMILEIKIT
Rakastatko lähimmäistäsi
Leikkijät istuvat piirissä, yksi keskellä. Hän kysyy joltakin: "Rakastatko lähimmäistäsi?" Jos tämä vastaa
"Rakastan", kyselijä tiedustelee "Ketä?". Vastaajan sanoo kahden piirissä istuvan nimet, jolloin nämä
vaihtavat paikkoja keskenään. Keskellä olija yrittää ehtiä tyhjälle paikalle. Jos joku vastaa "En", on kaikkien
piirissä olevien vaihdettava paikkoja. Se, joka jää ilman paikkaa, joutuu keskelle.
Leikkelykilpa
Leikkijät jaetaan samansuuruisiin 4-6 henkilön joukkueisiin. Jokainen joukkue saa sakset ja sanomalehden.
Leikinohjaajan annettua merkin joukkueet alkavat leikellä lehdistä kirjaimia, joista kootaan jokaisen joukkueen
jäsenen etunimi. Se joukkue, jonka nimet ovat ensimmäisenä koossa, voittaa.
Hauska tutustumiskilpailu
Leikkijät muodostavat noin viiden hengen ryhmiä. Ryhmäläiset seisovat rivissä. Leikinjohtaja määrää,
millaiseen järjestykseen he rivissä asettautuvat: esim. aakkosjärjestyksen, kengännumeron, pituuden tai iän
mukaan. Ryhmän voi myös käskeä muodostamaan erilaisia patsaita, eri kirjaimia jne. Ryhmät voivat miettiä
toisilleen tutustumistehtäviä. Ryhmille annetaan nopeus- ja nokkeluuspisteitä.
Lankakeräleikki
Leikkijät istuvat piirissä ja heittelevät lankakerää ristiin rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo langanpään
sormeensa, heittää kerän seuraavalle ja sanoo: "Minä olen Marja, kuka sinä olet?". Tämä ottaa langasta kiinni
ja heittää kerän edelleen haluamalleen henkilölle. Kerää heitellään, kunnes lanka kulkee ristiin rastiin
leikkijöiden välillä. Lanka keritään takaisin käymällä heittelykierros takaperin nimien kanssa. Leikki vaatii
ryhmältä yhteistoimintaa, jottei lanka sotkeudu ja kerä pysyy koossa.
HOKSAAMISLEIKIT
Katsotko minua?
Leikkijät valitsevat itselleen parin. He seisovat hetken vastakkain ja katsovat toisiaan tarkkaan päästä
jalkoihin. Tämän jälkeen he kääntyvät toisistaan poispäin ja vaihtavat kaksi asiaa ulkonäöstään, esim. avaavat
paidan napin tai vaihtavat kellon toiseen ranteeseen. Hetken kuluttua parit kääntyvät toisiinsa päin ja yrittävät
keksiä muutokset.
Käsimurhaaja
Leikkijät istuvat piirissä kädet käsissä ja silmät kiinni. Leikinohjaaja kiertää piiriä ja tekee jollekin ristin selkään.
Tämä on murhaaja. Kaikki avaavat silmänsä ja peli alkaa. Murhaaja lähettää joko oikealla tai vasemmalla
puolellaan istuvalle muutaman puristuksen. Puristukset saanut lähettää eteenpäin yhden puristuksen
vähemmän, seuraava taas yhden vähemmän jne. Se, joka saa yhden puristuksen, kuolee eli tulee piiristä
pois. Murhaaja lähettää uudet puristukset. Kaikki tarkkailevat toisiaan ja yrittävät saada selville, kuka on
murhaaja. Kuka tahansa voi esittää epäilyksensä murhaajasta. Jonkun toisen on kuitenkin tultava todistajaksi.
Epäilijä ja todistaja menevät neuvottelemaan. Heidän pitää olla samaa mieltä asiasta. Jos eivät ole, he
palaavat piiriin. Leikki jatkuu, kunnes murhaaja löytyy tai kunnes kaikki on murhattu.
Puhekilpailu
Leikinohjaaja antaa jollekin leikkijälle aiheen tai sanan (esim. mansikanpoiminta, runebergintorttu,
kerroshampurilainen), josta tämän täytyy pitää noin minuutin mittainen puhe. Aiheen nimeä ei saa mainita
puheessa. Muut koettavat arvata, mikä aihe on kyseessä.
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Lauseviesti
Leikkijöistä muodostetaan vähintään kaksi joukkuetta, jotka asettuvat jonoon huoneen toiseen päähän.
Ensimmäiset saavat kynän, juoksevat paperin luo, kirjoittavat siihen jonkin sanan ja vievät kynän jononsa
seuraavalle. Tämä juoksee paperin luo ja kirjoittaa toisen sanan edellisen jatkoksi siten, että sanoista alkaa
muodostua lause. Lauseesta yritetään tehdä sellainen, että joukkueen viimeinen voi päättää sen viimeisellä
sanalla. Lause ei saa katketa eikä jäädä kesken. Voittajajoukkue on se, joka saa ensimmäisenä kokonaisen
lauseen valmiiksi.
LIIKUNTALEIKIT
Pitkänpitkä loikka
Tämän leikin tarkoituksena on saada leikkijät yhteistyössä hyppäämään mahdollisimman pitkälle.
Ensimmäinen hyppääjä loikkaa lähtöviivalta niin pitkälle kuin mahdollista. Seuraava hyppääjä loikkaa siitä
kohdasta, johon edellinen hyppääjä putosi. Leikkijät yrittävät parantaa kokonaistulostaan onnistuneilla
osahypyillä. Tätä loikkaleikkiä voidaan leikkiä joko sisällä tai ulkona, hypäten eteen- tai taaksepäin, joko
paikalta tai vauhtia ottaen, hyppäämällä kolmiloikkaa jne. Sitä voidaan leikkiä myös joukkueiden välisenä
kilpailuna.
Pallon kuljetus
Leikkijöistä muodostetaan kaksi joukkuetta. Joukkueet istuvat tuoleilla vastakkain rintamariveissä jonkin
matkan päässä toisistaan, jalat suoriksi ojennettuina. Joukkueen ensimmäisellä on pallo nilkkojen välissä.
Leikinohjaajan annettua merkin koettavat leikkijät jalkojen avulla antaa pallon vierustoverin nilkkojen varaan,
tämä seuraavalle jne. Ensiksi valmiiksi tullut joukkue voittaa. Jos joku pudottaa pallon, hän hakee sen ja
jatkaa leikkiä.
Wilhelm Tellin viesti
Leikkijät muodostavat joukkueita, jotka asettuvat jonoihin lähtöviivan taakse. Joka joukkueen ykkönen panee
omenan päänsä päälle. Kun leikinohjaaja antaa merkin, he lähtevät varovasti kävelemään kohti
kääntymispistettä ja kiertävät sen. Omenasta ei saa pitää kiinni. Jos se putoaa, on kulkijan pysähdyttävä ja
pantava se paikalleen. Kun ykkönen palaa lähtöviivalle, hän asettaa omenan kakkosen päähän ja menee
jonon viimeiseksi. Kakkonen lähtee kulkemaan samaa reittiä. Se joukkue voittaa, jonka jonon viimeinen on
asettanut omenan ykkösen käteen ja asettunut omalle paikalleen ensimmäisenä.
ULKOLEIKIT
Paha kuningas
Leikkijöistä valitaan paha kuningas, joka menee kuninkaan viivalle. Muut leikkijät menevät ensin kotiviivalle
keksimään kuninkaan kysymyksiin vastaukset ja siirtyvät sitten kyselyviivalle. Leikkijät sanovat "Hyvää päivää
paha kuningas!" Kuningas vastaa: "Hyvää päivää kiltit lapset! Mistä te tulette?" Lapset vastaavat sen, mitä
ovat sopineet. Kuningas kysyy "Mitä te syötte ja mitä te juotte?" Lapset vastaavat, mitä ovat sopineet.
Kuningas kysyy "Mitä te osaatte tehdä?" Leikkijät jäljittelevät liikkein aiemmin sovittua työtä. Kuningas yrittää
arvata, mitä työtä he tekevät. Kun hän arvaa oikein, lähtevät leikkijät juoksemaan kotiviivalle. Ne, jotka
kuningas saa koskettamalla kiinni, tulevat kuninkaan avustajiksi. Leikki alkaa alusta, kunnes kaikista on tullut
kuninkaan avustajia.
Polttopallo
Leikkialueelle piirretään iso ympyrä. Leikkijät seisovat ympyrässä ja yksi leikkijöistä seisoo polttajana ympyrän
ulkopuolella. Polttaja yrittää pallolla osua ympyrän sisällä olevia polven alapuolelle. Polttaja ei saa astua
ympyrän sisään. Ne, joihin osuu joutuvat myös polttajiksi. Viimeiseksi ympyrään jäänyt on voittaja.
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RIEHUMISLEIKIT
Ketunhännän ryöstö
Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään, jotka asettuvat jonoon kauas toisistaan. Ryhmien väliin asettuu leikin
johtaja ja pitää kädessään huivia eli ketun häntää. Ryhmien jonoista ensimmäiset tulevat hännän luo ja
yrittävät siepata hännän. Jos hännän siepannut ehtii karkuun oman ryhmän luo jää vastustaja siihen ryhmään,
johon häntä siepattiin. Jos hännättä jäänyt ehtii koskettaa hännän siepannutta menevät molemmat hännättä
jääneen joukkueeseen. Sitten on jonoissa seuraavien vuorot. Leikki jatkuu kunnes on yksi ryhmä jäljellä, tai
kun leikitty kylliksi.
RAUHOITTAVAT JA LOPETUSLEIKIT
Hymyn heitto
Leikkijät istuvat piiriin. Joku alkaa hymyillä, vetää kädellään hymyn pois kasvoiltaan ja osoittaa jotakuta.
Hymyn vastaanottanut henkilö aloittaa hymyilemisen ja heittää sen seuraavaksi jollekin muulle. Toiset eivät
saa nauraa eivätkä hymyillä. Se joka nauraa joutuu pelistä pois.
Ystäväpiiri
6-7 ihmistä muodostaa tiiviin piirin yhden leikkijän ympärille. Keskellä oleva leikkijä kallistuu puolelta toiselle,
eteen- ja taaksepäin ja piiri tukee häntä niin ettei hän pääse kaatumaan ja voi luottaa piiriläisiin.
Kulje kanssani
Leikkijät ovat pareittain. Toisella on silmät kiinni, toinen on ohjaajana takana. Ohjaaja painaa kädellään
kevyesti kuljetettavaa selkään lapaluiden väliin silloin, kun kuljetaan suoraan eteenpäin, vasemmalle
olkapäälle, kun on käännyttävä vasemmalle ja oikealle olkapäälle, kun on käännyttävä oikealle. Kun ohjaaja
irrottaa kokonaan otteensa, on kuljetettavan pysähdyttävä.
Mitä tiedät ystävästäni?
Yksi leikkijöistä menee pois huoneesta. Muut valitsevat hänelle "ystävän", joka voi olla elävä henkilö,
historiallinen henkilö tai satuolento. Kun ystävä on valittu, leikkijä kutsutaan sisään. Hän kysyy jokaiselta
vuorotellen "Mitä tiedät ystävästäni?" ja jatkaa jollakin tarkentavalla kysymyksellä, esim. Onko hän mies,
elääkö vielä, onko kuuluisa, onko tässä huoneessa. Vastata saa vain "Kyllä", "Ei" tai "En tiedä". Näin
kyselemällä hän lopulta arvaa ystävän. Se, kenen kohdalla hän arvaa, joutuu uudeksi kyselijäksi.

Lisää leikkejä
•
Suuri leikkikirja, Aulio, O., Gummerus
•
Jäänmurtaja, Puffett & Sheldon, Gummerus
•
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/
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MAALLIKKO KIRKOSSA
Yleensä ortodoksisilla leireillä on pappi paikalla leirin ajan. Joskus seurakuntien lyhyemmillä leireillä pappi
tulee toimittamaan vain liturgian. Tällöin maallikot eli ohjaajat vastaavat palvelusten toimittamisesta ja aterian
siunauksesta. Myös seurakuntien kerhot on hyvä aloittaa pienellä maallikkojohtoisella rukoushetkellä.
Yleisiä ohjeita
•
•
•
•
•

Palveluksen toimittaminen ei ole esiintymistä, vaan rukouksen kantamista, siksi siihen tulee suhtautua
arvokkaasti, mutta luontevasti.
Rukous ei ole kilpalukua nopeudessa tai kauneudessa. Tärkeintä on lukea selvästi ja kiirehtimättä
sekä virheet korjaten.
Palveluksen veisut luetaan mieluummin, kuin lauletaan väärin. Eli jos paikalla ei ole osaavia laulajia
ne luetaan.
Alku ja loppusiunaus maallikon lukemana “Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus
Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä!”. Perinteisesti sen lukee vanhin maallikko.
Orologionista löytyvät ohjeet aamu- ja iltarukousten täydelliseen toimittamiseen. Itse asiassa ne ovat
alun perin juuri maallikkopalveluksia. Orologion löytyy useimmista leiripaikoista ja kerhotiloista.

Aamu ja iltarukousten lyhimmistä muodoista
Jos Orologionia ei ole saatavilla, sisältyy aamu ja iltarukouksiin seuraavat rukoukset hartauskirjasta.
Aamurukoukset:
- Alkusiunaus (1)
- Taivaallinen Kuningas (2)
- Rukoukset Kolminaisuudelle (3)
- Isä meidän (4)(ilman ylistyslauselmaa)
- Tulkaa kumartakaamme ja psalmi 51 (10, 10b)
- Uskontunnustus (46)
- Aamurukouksia (5 ja 6)
- Totisesti on kohtuullista (48)
- Kunnia...nyt...
- Herra armahda x 3
- Herra siunaa
- Maallikkosiunaus (1)

Iltarukoukset:
- Alkusiunaus (1)
- Taivaallinen Kuningas (2)
- Rukoukset Kolminaisuudelle (3)
- Isä meidän (4) (ilman ylistyslauselmaa)
- Katumustroparit (11)
- Iltarukouksia (7 - 9)
- Totisesti on kohtuullista (48)
- Kunnia...nyt...
- Herra armahda x 3
- Herra siunaa
- Maallikkosiunaus (1)
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Aterian siunaus
Isä meidän, joka olet taivaissa. | Pyhitetty olkoon sinun nimesi. | Tulkoon sinun valtakuntasi. | Tapahtukoon
sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. | Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. | Ja
anna meille anteeksi velkamme, | niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. | Äläkä saata meitä
kiusaukseen, | vaan päästä meidät pahasta.
tai
8. säv (numero 12)
Kaikki katsovat odottaen sinuun, Herra, | ja sinä annat heille ruoan ajallaan. | Sinä avaat kätesi ja
hyvyydessäsi ravitset kaiken mikä elää.
(ja molemmissa tapauksessa sama lopetus)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Herra, armahda. x 3
Herra, siunaa.
(Maallikko siunaa ristinmerkillä ruoan lausuen maallikkosiunauksen:)
Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen.
Ateriasta kiittäminen
8. säv. (numero 14)
Kiitämme sinua, Kristus, meidän Jumalamme, | että olet ravinnut meidät maallisilla lahjoillasi. | Tee meidät
myös taivaallisesta valtakunnastasi osallisiksi. | Ja niin kuin sinä tulit opetuslastesi keskelle tuoden heille
rauhan, | tule meidänkin luoksemme ja pelasta meidät.
tai
8 säv. (numero 15)
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, olit pyhä ateriapöytä, | jolla oli taivaallinen Leipä, Kristus, meidän Jumalamme. |
Joka syö sitä Leipää, ei ikinä kuole, | niin kuin hän, kaikkien ravitsija, on sanonut.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi | ja serafeja verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen Jumalansynnyttäjä!
(Molemmissa tapauksissa sama lopetus kuin aterian siunauksessa.)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Herra, armahda. x 3
Herra, siunaa.
Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen.
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LEIRINOHJAAJAN TEHTÄVÄT JUMALANPALVELUKSISSA
•
•
•
•
•
•

On esimerkki suhtautumisessa jumalanpalveluksiin
On esimerkki käyttäytymisessä
Ohjaa nuoria ja lapsia jumalanpalveluksissa
Pitää yllä järjestystä
Toimivat lukijoina, etenkin alkuleiristä
Pojat ohjaavat ponomareja, yleensä joku poikaohjaajista on ponomarivastaava.

Mistä ohjaaja saa itse esimerkin?
•
•

Kanttorista ja papista
Yleisiä ohjeita:
◦ ristinmerkki tehdään ylistyslauselmissa ja jokaisessa rukousanomuksessa
◦ kun jumalanpalveluksessa kehotetaan kumartumaan, näin tehdään
◦ suitsutukselle kumarretaan
◦ suitsutusta ja saattoa väistetään, eikä niille käännetä selkää
◦ kirkkoon tullessa käydään suutelemassa keskellä olevaa ikonia ja mennään paikoilleen, muitakin
ikoneita voi käydä suutelemassa
◦ kirkon ovella tehdään mennen tullen ristinmerkki ja kumarretaan alttariin päin
◦ papilta pyydetään siunaus iltaisin iltarukousten jälkeen
◦ ikonia kannetaan arvokkaasti hyvässä ryhdissä ja rinnan korkeudella.

Leiriläisten ohjaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjaaminen tehdään rauhallisesti, ei huutamalla eikä käskyttämällä, se ei saa olla epämiellyttävää.
Kirkkoon tultaessa on tarkoitus rauhoittua, ohjaajat eivät käy keskenään rupattelemaan, vaan käyvät
eri puolille kirkkoa ohjatakseen nuoria rauhoittumaan.
Leirin alussa joku ohjaajista jää aina kirkon ovelle ohjaamaan nuoria tekemään ristinmerkin ja poikia
ottamaan hatun päästä.
Jos kanttori pyytää vapaaehtoisia lukijoita, ohjaajia ilmoittautuu vapaaehtoiseksi, loppuleiristä
etusijalla leiriläiset, mutta seassa voi olla aina joku ohjaaja esimerkkinä.
Jos häiriöitä palveluksessa esiintyy, ohjaaja menee häiriköiden luo seisomaan. Tämä jo yleensä
auttaa. Jos tilanteessa on tarvetta keskustella, sen voi tehdä kirkon ulkopuolella.
Jos joku pyörtyy tai saa sairaskohtauksen, kaikkien ei tarvitse mennä hätiin, vaan lähin ohjaajista, EAvastaava ja tarvittaessa pappi huomioi asian palveluksen lomassa.
Tärkeintä on rauhallisen tunnelman säilyminen ja se että asiat etenevät luontevasti ilman suurta
draamaa.
Ehtoolliselle tultaessa tai siunausta pyytämään tullessa tms. joku ohjaajista voi aloittaa esimerkkinä ja
jäädä tarvittaessa sen jälkeen ohjaamaan nuoria ja etenkin lapsia.
Jos joku lapsi ei yllä suutelemaan ikonia, ohjaaja nostaa sen suudeltavaksi analogilta.

Ponomarivastaavan tehtävistä
•
•
•
•

Tulee kirkkoon ajoissa ennen palveluksen alkua ponomarivuorossa olevien leiriläisten kanssa.
Sytyttää lampukat ennen palvelusta ja tarvittaessa järjestelee kirkkoa papin ohjeiden mukaan tai
hänen kanssaan, apuna ponomarivuorossa olevat leiriläiset.
Opastaa ponomareja leirin aikana saatoissa, suitsutusastian käsittelyssä jne...
Liturgiassa jakaa jälkiviinin ja leivän jne... pappi antaa ohjeita leirin alussa ja aikana.
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ENSIAPUOHJEITA
Selvitä aina leiripaikan tarkka osoite ja kunta, jossa leiripaikka sijaitsee!
Paina nämä tiedot mieleesi!
Tutustu leirin turvallisuussuunnitelmaan!

Hätäilmoituksen teko
Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112 heti kun loukkaantuneen tai sairastuneen todetaan
tarvitsevan ammattiapua.
Näin teet hätäilmoituksen
1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Nenäverenvuodon ensiapu:
•
•
•
•
•
•

Anna autettavan istua etukumarassa asennossa.
Käske autettavan niistää vuotava sierain tyhjäksi.
Paina vuotavaa sierainta nenäluuta vasten n.10–15 min.
Niistätä sierain välillä tyhjäksi hyytymistä.
Voit pitää niskassa jotakin kylmää.
Jos verenvuoto ei lakkaa, toimita autettava lääkäriin.

Nyrjähdysten ensiapu:
1. Kohota raaja.
2. Purista tai paina vammakohtaa.
3. Jäähdytä kylmällä noin 20 minuuttia.
4. Sido vammakohdan ympärille tukeva side.
5. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein.
Kolmen K:n ensiapu auttaa nyrjähdyksen lisäksi myös revähdyksiin ja mustelmien ehkäisyyn:

Kylmä, Koho, Kompressio.
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Pienet palovammat
•
•
•
•

Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä kunnes kipu häviää.
Pienen rakkulaisen palovamman voi peittää puhtaalla suojasiteellä tai palovammojen hoitoon
tarkoitetulla rasvasiteellä.
Ellei poikkeavaa ilmene, vaihda side 1-2 päivän välein ja aina jos se pääsee kastumaan.
Jos palovamma tulehtuu, mene lääkäriin.

Isommat 1. asteen, kämmentä suuremmat 2 asteen ja kaikki kolmannen asteen palovammat vaativat lääkärin
hoidon.

Kylkiasento
Kylkiasentoon laitetaan tajuttomat hengittävät potilaat.

Asetu selällään makaavan tajuttoman toiselle sivulle.
Nosta potilaan vastakkaisen puolen käsi rinnalle ja jalka koukkuun.
Käännä potilas kyljelleen ja aseta kuvan mukaiseen asentoon.
Käännä päätä hieman taakse, että hengitystiet aukeavat.
Tarkista, että tajuttoman hengitys kulkee vapaasti.

Anafylaktinen shokki
Allerginen shokki on aina vaarallinen. Kohtauksen saaneen potilaan hengitys voi tukkeutua muutamassa
minuutissa. Esitiedot riskileiriläisistä ja heidän lääkityksestään käsitellään leirin alussa. Kohtauksen sattuessa
lääkitys heti ja hätäilmoitus numeroon 112. Potilaan rauhoittelu on erityisen tärkeää.
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Mitella eli kolmioliina
Kolmioliina on monikäyttöinen, sillä voi tukea vammautuneen yläraajan ja lisäksi sitä voi käyttää
löyhänä suojana vaikka palaneen kämmenen ympärillä.
Perinteinen sitominen:

Mitellan voi taitella vaikka huivista, pöytäliinasta tms. kankaasta.
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OHJEITA OHJAAJALLE
1. Hoida työsi kunnolla
Olet töissä, et lomalla. Ohjaustyö on hauskaa työtä – hymyile! Hoida oma alueesi vastuullisesti.
2. Hoida suhteesi leiriläisiin
Tutustu leiriläisiin ihmisinä. Leiriläiset eivät ole ”alempia olioita”. Olet leirillä leiriläisiä varten.
Ohjaajat eivät saa muodostua eri ryhmäksi, vaan auttavat leiriläisiä ryhmäytymään yhdeksi leiriksi. Leiri on
kaikkien muodostama yhteinen kokonaisuus.
3. Hoida suhteesi muihin ohjaajiin
Ohjaajat ovat yksi porukka – ei kuppikuntia eikä keskinäistä kilpailua / painostusta
Ohjaajien pitää pystyä tulemaan toimeen keskenään (ei tarvitse välttämättä pitää, vaan tulla toimeen)
Ohjaajilla on eri tehtävät, mutta ei eri arvo. Kaikki TASA-ARVOISIA!
Auta muita ohjaajia, pyydä itse apua, kun tarvitset
4. Hoida työvälineesi = itsesi
Peseydy riittävästi
Nuku ja syö riittävästi
Pyydä apua tarvittaessa
Jaa murheesi ja ilosi ohjaajapalaverissa
Rukoile johdatusta ja voimia työhösi
Ole iloinen, luotettava ja esimerkki!
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