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Johdanto 

 
KaVahdus -16  -kesäleiri järjestettiin 8.-12.6.2016 Lempäälän Tervajärvellä, vanhassa leiriniemessä. Leiri oli 
suunnattu koko lippukunnan jäsenistölle siten, että vartioikäiset saapuivat leiriin jo keskiviikkona 8.6. ja 
sudenpennut vasta perjantaina 10.6. Leirillä ei ollut varsinaista teemaa, mutta pyrkimyksenä oli tarjota ja 
saavuttaa vanhan ajan KaVa-metsäleiri. Vartiolaiset suorittivat leirin aikana luonnontaitaja ja leirinrakentaja 
-taitomerkit, sudenpennut puolestaan vesillä liikkuja- ja leiri-jäljet. 

1. Leirin suunnittelu  

 
Jo vuosien ajan, syys-, kesä- ja talvileirit ovat järjestetty yhdessä sisarlippukunnan kanssa. Syksyllä 2015 Erä-
Pirkkojen johtajisto ilmoitti JN:ssä, ettei Roihun takia kesäleiriä järjestetä. Samoihin aikoihin, oli noussut 
KaVan aktiivijohtajien kesken ajatus, että ehkä olisi taas aika järjestää perinteinen itsenäinen kavaleiri. Jotta 
leiri tulisi varmasti järjestettyä, siitä tehtiin minun lopputyöni. Kavan itsenäisen ajan kokenut lpkja:mme 
suostui valvojakseni. 
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Kesäleiriä visioitiin pitkin kevättä erinäisissä lippukunnan tapahtumissa, kuten talvileirin saunassa, 
paraatibussissa ja Tonttuvartion retkillä. Näistä varhaisista suunnitelmista periytyi muun muassa ajatukset 
leirin rahataloudesta, telttasaunasta, lauttojen rakentamisesta ja leiriläisten jaosta leirivartioihin. 
 
Johtajien rekrytointi oli kaksivaiheinen. Käytännössä tämä tapahtui minun henkilökohtaisella 
yhteydenotolla viestitse tai lippukunnan tapahtumien yhteydessä. 4. huhtikuuta tein virallisen avauksen ja 
tiedotin johtajiston Facebook-ryhmässä leiristä, sekä kahdesta aikatauluvaihtoehdosta. Viestiketjun, 
Doodle-äänestyksen tai väkivallalla uhkailun jälkeen johtajakartoitus ja ajankohta selvisi. 25. huhtikuuta 
samaisessa ketjussa julistin ajankohdan ja leiripaikan, joksi valikoitui pitkäksi aikaa unohdettu vanha 
leiriniemi. Paikan käytön varmisti seurakunnalta Jussi Vaitniemi. 
 
Ensimmäinen virallinen leirikokous staabin kesken pidettiin vasta 2. kesäkuuta, jolloin leiriin oli aikaa enään 
kuusi päivää. Aikataulu tuntui tiukalta, mutta siinä onnistuttiin pitkin talvea tehtyjen linjanvetojen ja 
ideoinnin johdosta - käytännössä ensimmäinen leirikokous vain vahvisti aiemmin tehdyt suunnitelmat. 
Kyseisessä kokouksessa luotiin myös päiväohjelmien runko, jakamalla se neljään ohjelmahetkeen, joita 
ruokailut erottaisivat. Myös leirillä suoritettavat taitomerkit päätettin: Vartioikäiset suorittaisivat 
luonnontaitajan ja sudenpennut vesillä liikkujan. Leirin ja leirinrakentajan suorittaisivat myös ne partiolaiset, 
joilta kyseinen merkki vielä puuttui. Kokouksessa vahvistettiin myös osa-aluevastuu sudenpentu- ja 
vartiolaisten leiriohjelman ohjelmahetkien osalta – ohjelmasta vastaisivat lähtökohtaisesti lippukunnan 
luonnolliset lauma- ja vartionjohtajat. Ohjelmavastuussa olevat henkilöt toimivat itsenäisesti valmistellen 
vastuualuettaan. 
Toinen leirikokous oli jo saman viikon sunnuntaina 5. kesäkuuta. Kokouksessa viimeisteltiin päiväohjelma, 
joka oli ollut vapaasti muokattavissa Google Drive-dokumenttina. Tarkistimme myös leiriläisten ohjelman 
etenemisen. Tiukasta aikataulusta huolimatta kaikki tuntui etenevän ja olevan hyvällä mallilla. 

1.2 Leirin yleiset vastuutehtävät nimettynä 

 
Leirinjohtaja ............................... Nääjärvi Oskari Varaleirinjohtaja ........................ Hakala Ville 
EA-vastaava ............................... Hakala Ville Turvallisuusvastaava .................. Vaitniemi Jussi 
1. Sudenpentuohjelmavastaava   Tanninen Salla 2. sudenpentuohjelmavastaava . Huttunen Jouko 
1. Vartio-ohjelmavastaava ......... Heikkilä Jan 2. Vartio-ohjelmavastaava ......... Nääjärvi Oskari 
Kehuvastaava ............................. Saarinen Santeri Kioskimies .................................. Saarinen Santeri 
Huoltoukko (peruuntui) ............. Kylmämetsä Jesse  Muonahuoltokuljettaja* ............ Vaitniemi Jussi 
Pääkokki* ................................... Hakala Ville Apukokki* .................................. Tanninen Salla 
* leirillä luotu hätäpesti 

2. Osallistujat 

 
Leirinjohtajana kirjoitin leirikirjeen ja loin ilmoittautumislinkin 
Kuksaan. Välitin leirikirjeen muille johtajille, jotka lähettivät sen 
edelleen omille ryhmillensä 25. toukokuuta.  
Vaikka leirikirje lähetettiin suhteellisen myöhään, vain kaksi viikkoa 
ennen leirin alkua, oli kesäleirin ajankohta tiedotettu ryhmien 
sisäiseen viestintään aikaisemmin. 
 
Leiriosallistumisen tavoitteeksi  säädettiin 50 prosenttia 
lippukunnan lapsista. Ilmoittautumisen takaraja oli sunnuntai 5.6. Päivä lähestyi, ja vartiolaisia oli 
ilmoittautunut huolestuttava yhden käden sormilla laskettava lukumäärä. Sudenpentuja oli onneksi jopa 14. 

Leirin osallistujamäärät ikäkausittain: 
IKÄKAUSI ke-su pe-su päivä 
Sudenpentu  15 2 
Seikkailija 4   
Tarpoja 3   
Vaeltaja 2   
Aikuinen 2 2 1 
Alle 7v.  2  
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Viikonlopun aikana välitin myös johtajille tiedon, että muistuttavat leiristä ryhmiänsä. Tämä tuntui 
paikotellen tepsivän. Ilmoittautumisen sulkeuduttua leirille oli tulossa 6 vartioikäistä ja 14 sudenpentua. 
Tästä määrästä olisi ollut hyvä jakaa leirivartiot omine leirivartiojohtajineen. Ikävät uutiset alkoivat, kun 
sain yhden tarpojan äidiltä viestin maanantaina, että poika ei pääsekään tulemaan. Positiivista oli kolmen 
sudenpennun ilmoittautuminen vielä ma-ke –aikavälillä. Itse olin kuitenkin pettynyt vartiolaisten 
osallistujamäärään, mutta muut johtajat vakuuttelivat, että leiristä tulee hyvä nytkin.  
 
Keskiviikkona leirin alkaessa laskin paikalle tulevia poikia – viisi kappaletta, ja yksi oli tulossa vielä 
seuraavana aamuna sovitusti! Hakalan Ville tiesi kertoa, kuinka ylimääräinen poika oli ilmoittautunut 
hänelle, mutta Kuksaan asti ei kotiväki ollut näemmä tietoa saattanut. Pojalla ei onneksi ollut allergioita, 
joten ilomielin otin hänet leirille. Toinen positiivinen uutinen oli erään ErPiläisen äidin soitto illalla, hänen 
poikansa olisi sittenkin tulossa leirille! Olihan tästäkin ollut puhetta - kaksi viikkoa aikaisemmin, yllättäen 
sitä ei vain tohinoissa ollut muistanut. Vartiolaisten määrä kasvoi lopulta varsin hyväksi. 
 
Tavoite ei aivan täyttynyt. Lopulta sudenpentuja osallistui leirille 17/30 (57%)  ja vartiolaisia 7/21 (34%). 
Kokonaisluku jäi niukasti alle tavoitteen – 47:än prosenttiin. Sudenpentuja oli leirillä varsin hyvin, mutta 
vartiolaisia olisi voinut olla muutaman enemmän. 
 
Samoajia ei KaVassa ole ainuttakaan. 

3. Ohjelma 

 
Yksi leirin pääteemoista, oli koko leirin kestävä leirivartiojako, ja siinä tapahtuva kisaaminen toista vartiota 
vastaan. Kisaan liittyi olennaisesti leirin valuutta Mtp (MassiiTuohtaPätäkkää). Vartio sai rahaa, mikäli se 
toimi reippaasti ja oma-aloitteisesti, voitti telttatarkastuksen, menestyi leirin kisoissa tai suoritti annettuja 
tehtäviä. Vartio päätti itselleen johtajan ja taloudenhoitajan, joidenka johdolla vartio sai päättää millaisia 
hyödykkeitä he halusivat ostaa leirin kioskista. Muutenkin leirivartiot vastasivat täysin itsenäisesti omasta 
majoitusalueestaan, sekä alkuleiristä ruoanlaitosta. 
 
Mutta kuten Neuvostoliitossa, ei kommunismi toiminut leirilläkään. Torstai-iltana havaittiin yhteistalouden 
passivoiva vaikutus osiin tovereista, tämä herätti keskustelua leirin politbyroossa. Perjantai aamun 
lipunnonston yhteydessä leirinjohto tiedotti käynnistyneestä perestroikasta: vartioiden talous tultaisiin 
yksityistämään, ja jokainen vastaisi tästälähin omasta taloudestaan – vartiot toimivat kuitenkin yhä, eli 
vartion menestyessä kilpailussa jokainen sai osansa palkintoa. Markkinatalouden varjopuolena oli kuitenkin 
asenne, jonka jälkeen mitään ei tehty, ellei siitä luvattu palkkaa. Innokkaat palkansaajajonot alkoivat, 
varsinkin sudenpentujen tajuttua rahatalouden hyödyt, rasittaa leirin johtoa suunnattomasti, joten teimme 
ilmoitustaululle työvoimalistan. Työstä X, luvattiin palkkaa Y Mtp:tä, jonka saattoi lunastaa sopimuksen 
mukaisesti johtajalta Z. 
 
Leirivartioiden toiminnassa oli tarkoitus antaa vastuuta lapsille. Mm. perjantaina sudenpentujen saapuessa, 
jokainen vartioikäinen sai vastuulleen 2-3 sudenpentua, jotka heidän tuli saattaa leiriin, ohjata telttoihin ja 
auttaa tarvittaessa majoituksessa. Tämä sujui huomattavasti odotettua paremmin. 
 
Perinteisen metsäleirin tarkoituksena, oli myös toimia vastapainona viimevuosien kamaripartiolle, jota 
viikonlopun mittaiset kesä”leirit” olivat olleet. Torstain lipunnostossa vartiot saivat aamun tehtäväkäskyn 
taitomerkin suorituksen mukaisista leirirakennelmista, jota omalle alueelle tuli toteuttaa. Muutenkin leirillä 
kannustettiin poikia rakenteluun. Rakentelun lopputuloksia arvosteltiin aamun telttatarkastuksessa, jossa 
hyvä suoritus poiki pisteitä. Myös sudenpennut osallistuivat tähän saavuttuaan. Jokainen poika, jolta leiri-
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jälki tai leirinrakentaja-taitomerkki puuttui, suoritti sen itselleen. Sadekelin vuoksi pojat eivät ikäväkseni 
innostuneet ihmeemmin koristelemaan teltta-alueitansa. 
 
Torstai kului vahvasti sadetta pidellen, leiri-infraa rakentaen ja leirialuetta kunnostaen. Alkuosassa leiriä 
kävimme läpi luonnontaitajan kohtia. Lauantai oli ohjelmapäivä kaikille, sudenpennut tekivät luennon ja 
rastiratojen muodossa vesillä liikkujaa ja vartiolaiset samoin loput suorituksensa. 
 
Johtajisto kokoontui iltaisin hiljaisuuden jälkeen vielä nuotiolle käymään lävitse päivän kulun, havaitut 
puutteet, risut ja ruusut. Aamuisin, kun lapset poistuivat siivoamaan telttojansa, vastaavasti pidimme 
aamupalaverin, jossa kävimme lävitse päivän ohjelman lyhyesti. 

4. Muonitus ja huolto 

 
Leirialueen sähköttömyys ja juoksevan veden puute oli hyvin tiedossa. Läheiseltä srk:n leirikeskukselta 
saimme luvan noutaa vettä tarvittaessa kanistereilla. Ruokien kylmäsäilytys hoidettiin Santerilta saaduilta 
kylmälaukuilla, joihin saimme vetää johdoilla virtaa samoin keskuksen saunalta. Johto loppui kuitenkin 
kesken, ja kun ruokaa tarvittiin, lähetettiin joku hakemaan muonat. Alueen maaperän vuoksi kylmälaukut 
todettiin kaivettavaa maakellaria paremmaksi ratkaisuksi. 
 
Leirin huollosta piti olla vastuussa kalustomajurimme Jesse Kylmämetsä, joka ei työtilanteensa vuoksi 
valitettavasti kyennyt lopulta osallistumaankaan. Tavaroiden kuljetusvastuu tuli minulle ja Janille, kävimme 
pakkaamassa drive-dokumentin pohjalta kololta muutamaa tuntia aikaisemmin tavarat perhemersuun. 
Onneksi selvimme yhdellä käynnillä. Leirin aikana havaittiin pieniä puutteita yhteisissä tavaroissa, joten 
noudimme Santerin kanssa kololta muutamia kevytpeitteitä sekä lisää kattiloita. 
 
Muonahuollon suhteen olimme päättäneet etukäteen, kuinka kuivia aineita ostetaan ”riittävästi” ja 
kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet hankittaisiin erissä. Minä ja Jan kävimme Ideaparkin Prismassa ennen 
leirin alkua keskiviikkona, ja ostimme muonat joilla tulisi pärjätä perjantaihin asti. Jussin kanssa haimme 
perjantaina sudenpentujen tuoman täydennyksen. Todellisuudessa Jussi toi unohtuneita elintarvikkeita 
mukanaan leirille saapuessaan joka päivä. Myös lauantaille tuli ylimääräinen kauppareissu, kun pojat söivät 
perjantain iltapalalla vahingossa tarjolla olleet aamupalamunat ja -leivät. Voi niitä veikkosia! 
 

5. Budjetti ja turvallisuus 

 
Leirillä pyrittiin talouden suhteen nollatulokseen. Leirimaksut, 
jotka olivat vartiolaisille 25e ja sudenpennuille 15e tuli kattaa 
kaikki kulut. Osa-aikaisille leiriläisille räätälöitiin omat maksut 
sopimuksella.  
 
KaVahduksen taloutta hoidettiin jatkuvan suunnittelun 
periaatteella, eli talousarviota ei missään 
vaiheessa tehty lopulliseksi, vaan siihen tehtiin muutoksia 
tarpeen vaatiessa. Käytännössä leirin materiaalikulut olivat 
vähäisiä, joten melkein koko raha varattiin ruokaan. Lopulliset 
kulut ohessa taulukoituna. 

Nimike: Tuotot: Menot: 

Supemaksu 240   

Vartiomaksu 175   

Sovitut alennukset   10 
Muonitus (sis. 
Johtajaeväät ja 
"kioskitavarat"   375,15 

Ohjelmatarvikkeet:   36,7 

Yht: 415 421,85 

Tulos:   -6,85 
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Leiri tuotti siis vajaa seitsemän euroa miinusta, joka olisi saatu helposti paikattua ostamalla edullisempia tai 
vähemmän tuotteita. Toisaaltaan, yli jääneet kuivat aineet kuluu kaapista kyllä syksyn mittaan. 
 
Leirin turvallisuutta vaalittiin maalaisjärjellä ja tekemällä riskiarvio turvallisuussuunnitelman muodossa. 
Turvallisuussuunnitelma noudatteli SP:n mallin mukaista ohjetta. Leirin EA-vastaava oli myös tarkistanut 
ensiapulaukun ajan tasalle, ja se oli näkyvällä paikalla jokaisen leiriläisen saatavissa tarvittaessa. 
 

6. Jälkipuinti ja päätelmät 

6.1 Johtajistopalaute 

Kiireellisestä aikataulusta huolimatta leiri sujui varsin hyvin. Johtajistopalautteen mukaan asteikoilla 
yhdestä viiteen, tulos oli 4,3. Kysymys etukäteissunnittelusta jakautui tasaisesti arvoille 3-5. Leirikokouksen 
olisi voinut järjestää kyllä jo aiemmin, omat lakkiaiseni sotkivat aikataulua, joten leiriohjelma jouduttiin 
suunnittelemaan varsin lyhyessä ajassa. Positiivista on kuitenkin, kuinka jokainen vastasi olleensa omasta 
vastuualueestaan täysin kartalla, ja myös kokeneensa olleen hyödyllinen osa projektia. Johtajat kertoivat 
myös aidosti viihtyneensä leirillä, mikä oli tietysti hieno asia kuulla näin esimiesasemassa ollessa. 
 

6.2 Oma kriittinen osuus 

Johtamistyöharjoitusuunnitelman mukaan leirin tuli toimia mahdollisimman vartiolähtöisesti, tätä piti 
edistää mm. siten, että vartiot vastaisisivat täysin omasta ruoanlaitostaan. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, 
sillä trangiasähellys alkoi vaatia suunnattomasti aikaa, joten siirryimme keskuskeittiömalliin. Vartioita piti 
myös aluksi olla useampia, ja niiden piti olla pienempiä. Kuitenkin tämä olisi vaatinut useampien, etenkin 
tarpojien, ilmoittautumista leirille.  Leiriä edeltävänä maanantai-iltana päätimme, että jako tehdään 
osallistujien määrän vuoksi kahteen. 
 
Alkuleirin rakennuspäivänä torstaina, oli tarkoitus myös rakentaa vartioiden ruoanlaittoa varten veturit 
leiriajaksi. Tämä kariutui osittain myös johtajiston haluttomuuteen ryhtyä kaivamaan savea ja läträämään 
kurassa vesisateessa. Torstaina piti rakentaa myös lauttoja riu’uista, pulloista ja kanistereista, joilla oli 
tarkoitus käydä vesitaistoa järvellä, sekä ylittää saunamatkat lahden ylitse. Totesimme, että sateen ja 
kolean ilman (8-14 astetta) vuoksi, tämä ei välttämättä ollut enään tarkoituksen mukaista. 
 
Ohjelman ja hienojen aikataulujen kariutuminen leirin aikana, (yhdistettynä haaveiltuun mielikuvaani 
romantisoidusta entisaikain partioleiristä, jossa kaikki tapahtuu tarmolla ja innolla riveissä virheettömästi) 
oli omiaan aiheuttamaan harmia minulle. Sateen aiheuttama vaikutus poikien passiivisuuteen oli hyvin 
havaittavissa, ja välillä tätä ikävää sairautta esiintyi myös johtajistossa. Kuitenkin muiden johtajien 
positiivisen asenteen ja kommenttien avulla pääsin ylitse tästä. 

6.3 Oma positiivinen osuus 

Todellisuudessahan leiri sujui erittäin hyvin. Harmeista ja vastoinkäymisistä huolimatta kaikki ongelmat 
saatiin varsin helposti ratkottua ja korvaavaa ohjelmaa kyllä keksittiin. Sadekeli ja väliin jäänyt ohjelma ei 
tuntunut lapsia haittaavaan. Eivät he tiedä mitä heiltä jäi väliin. Isommat pojat olivat varsin tyytyväisiä kun 
saivat vain ”hengata metässä ja olla tulilla” ja sudenpennut olivat ”aivan pähkinöinä kun saivat riehua 
vapaasti.” Varsinkin sudenpennut ovat erittäin tyytyväisiä ja hyvää palautetta sataa vanhemmilta, jo 
pelkästään sen vuoksi että lapset rakastivat leirillä oloa. 
 
Myös yksi leirin tavoitteista ”saavuttaa vanhan ajan kava-leiri” onnistui, ainakin mikäli on uskominen 
vanhaa lippukunnanjohtaamme Tuomas Miettistä 80-90 luvun taitteesta, joka poikkesi hakemaan lapsensa 
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sovitusti pois leiriltä lauantaina. ”Samanlaiseltahan kohellukselta tutuissa maisemissa tämä näyttää, 
mitänyt puut olivat lyhyempiä, ja kivaakin on kuulemma ollut.” 
 
Leirillä hyväksi todettiin leirivartiojako ja kisaaminen, vaikka kisoja olisi voinutkin olla useampia. Olin myös 
varsin tyyväinen havaintoon, kuinka tarpeen vaatiessa 11-14 vuotiaat vartiolaiset kykenivät ottamaan 
rohkeasti vastuuta nuoremmistaan. Yksi innokkain ”pikkujohtaja” olikin vain 11 vuotias. Suuren arvostuksen 
saavat myös silmissäni ne pojat, jotka hoitivat teltoilla yöllä yhden pojan koti-ikävä tapauksen, ilman että 
johtajia tarvitsi tulla herättämään. 
 
Tärkeintä on, että KaVahdusta ei luotu yksittäisillä teoilla, vaan johtajiston sitkeällä yhteispelillä lasten etua 
ajatellen. 
 


