
EHDOTUKSIA TOIMINTAPISTEISTÄ LEIRIKOULUIHIN 

Hei opettaja, alla olevista listoista voit katsoa, mitä kaikkea leirikoulussa.   Tutustu listaan ja suunnittele 

yhdessä seurakunnan yhdyshenkilön kanssa, mitkä toiminnot valitsette omaan leirikouluunne.  

Ulkotoimintapisteitä: 

• JALKAJOUSI/JOUSIPYSSY. Tapahtuu valvotulla ja rajatulla alueella. Ohjaaja kertoo jalkajousen 

rakenteesta, toiminnasta, tähtäämisestä ja ampumisesta. Jokainen pääsee valvotusti ampumaan 

harjoitusnuolilla, 10 metrin radalla. 

• JÄTTIRITSA.  Leveästä kuminauhasta rakennettu ritsa, jolla ampumiseen tarvitaan koko ryhmän apua. 

Ritsalla ammutaan palloja ja muita yllättäviäkin asioita. 

• KIRKKOVENEELLÄ SOUTU. Opetellaan yhteinen tahti veneessä turvallisesti liivit päällä ohjaajan 

opastuksella. 

• ONGELMANRATKAISUTEHTÄVIÄ RYHMISSÄ TAI KOKO PORUKALLA. Erilaisia tehtäviä, jotka ryhmä 

suorittaa ohjaajan ohjeiden mukaan. Tehtävinä voivat olla esim. ”Kuusimetsä”, ”Juoksuhiekka”, ”Laser-

seinä”. 

• LUONTORASTEJA. Rasteja erilaisten teemojen ja aiheiden mukaan. 

• RAKENTELUTEHTÄVIÄ LUONNONMATERIAALEISTA.  Ryhmä rakentaa luonnon materiaaleista tuotoksen 

esim. tietyn teeman mukaan. 

• KALASTAMINEN. Miten se mato-onki tehdään, koukku, siima, koho ja paino lisävarusteita? Mistä 

kaivetaan matoja. Virveli – mikä se on, mitä sillä saa? 

• VALKUVAUS/VIDEOINTI Tablettien avulla kuvausta ulkona erilaisten teemojen ympärillä 

• LIVE LAUTAPELIT Miten tuttuja lautapelejä voikaan pelata ulkona ilman lautaa? Hauskoja pienissä 

ryhmissä pelattavia peljä. 

 

Sisätoimintapisteitä: 

• LEIRIMUKI. Maalaa oma leirimuki, anna maalin kuivua ja poltetaan väri uunissa mukiin kiinni. Muki on 

tarkoitettu käyttöön, ei hyllylle. 

• LEIRIPAITA. Tee oma leiripaita, joita ei muilla ole. Valkoiselle paidalle suunnitellaan omat kuviot ja tekstit. 

• LEIRILIPPIS TAI HATTU. Tee itselle taatusta ainutkertainen päähine. Valkoiselle tai värilliselle pohjalle 

kangasvärein tai kohovärein koristellen. 

• ”JÄÄKAAPPI” MAGNEETTI MASSASTA TAI NAPPIKONEELLA. Mitä kaikkea voikaa kiinnittää magneetilla. 

Tehdäänkö se muovailumassasta vai taiteilenko nappikoneella?  

• SARAJKUVATAULU Sarjakuvista leikattava kollaasi, joka asetellaan kehyksiin. Mainio koriste tai lahja. 

• HEIJASTIMET Askarrellaan omat heijastimet 



       

 

 

LEIRIOHJELMIIN SAATTAA MYÖS SISÄLTYÄ SEURAAVIA TOIMINNALLISIA ASIOITA  

• RADIOPUHELIMET JA KARTTA.  Toimitaan ryhmissä, pyritään löytämään alueelle piilotettuja merkkejä 

ohjeiden mukaan (Etsivätoimisto) tai vaihtoehtoisesti  toimitaan ryhmissä ja ”metsästetään ” kettua 

(Ketunmetsästys). 

• YÖSEIKKAILURATA. Liikutaan ryhmissä taskulampun valossa. Ryhmää yhdistävää toimintaa. 

• LIPUNRYÖSTÖ. Kisailua kahden ryhmän välillä. Tavoitteena saada toisen joukkueen lippu omalle alueelle, 

menettämättä omaa ”henkeään”. 

• RYHMÄYTTÄVIÄ ULKOLEIKKEJÄ. Leikkejä ja välineitä tutustumiseen sekä ilmapiirin vapautumiseen. 

• MAKKARAA.  Leirinuotio, tunnelma ja omat paistokset. 

• ULKOPELIVÄLINEET. Leireille varataan vuodenajan ja sään mukaisia ulkopelivälineitä tarpeellinen määrä. 

• NÄYTELMIÄ. Tehdään ryhmissä lyhyet näytelmät 

• PELISALI. Leirikeskuksesta löytyy biljardi, pöytäjalkapallo ja mukaan tulee lautapelejä.  

• LEIRIOLYMPIALAISET. Lajit ovat mitä erikoisempia, niillä ei ole mitään tekemistä liikunnan kanssa, mutta 

ovat hauskoja. 

• ILTAOHJELMAT. Lauluja, leikkejä, kisailuja ja mukavaa yhdessäoloa sisällä. 

• Mahdollista yllätysohjelmaa 


