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  Loppuraportti 

Perintövarojen käyttö,  

Viranhaltijapäätös/sivistys- ja hyvinvointijohtaja, 15/2.2.2021,  

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaleiri  

16.-18.6.2021 

Perhe- ja sosiaalipalvelut / Toimintaterapeutti Katri Rouhento 

11.8.2021 
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Hevostoimintaleirille osallistui 8 lasta, iältään 9 – 12 -vuotta. Leiriläiset valikoituivat Perhe- ja 

sosiaalipalveluiden asiakkaista; varhaisen tuen perhetyöstä, perhekuntoutuksesta, palvelutarpeen 

arvioinnista ja oppilashuollosta. Ohjaajina toimivat toimintaterapeutti Katri Rouhento, 

perhetyöntekijä Kirsikka Pälä, oppilashuollon psykologit Milja Käpynen (1 päivä) ja Pihla Saikkonen 

(2 päivää), perhekuntoutuksen ohjaaja Minna Kalliainen ja yhteistyötalli Verrattoman omistaja Sari 

Kettunen sekä alku- ja lopputapaamisissa neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Will.  

Leiriläisille oli järjestetty taksikyyditys (taksipalvelu Mutta). Taksissa oli aamuin ja iltapäivisin 

mukana kuskin lisäksi yksi leiriohjaajista. 

Leiriin liittyvässä alkutapaamisessa 20.5.2021 Uppsalatalossa oli läsnä seitsemän leirille tulijaa. 

Kaikki lapset osallistuivat leirille kaikkina kolmena päivänä. Leiripäivien ohjelma toteutui 

suunnitellusti.  Jokaisena päivänä lapsia ja toimintaa valokuvattiin (vanhempien kirjallinen lupa).  

Leiriläisten perheille lähetettiin leirin loputtua palautekaavakkeet sekä infokirje päätöstapaamisesta 

Uppsalatalossa 5.8.2021. Päätöstapaamisessa lapsia oli läsnä neljä. Kaksi leiriläistä muutti kesällä 

pääkaupunkiseudulle, yksi ei voinut osallistua perheessä ilmenneen koronaepäilyn vuoksi.   Lapset 

kokosivat leirillä otetuista kuvista oman valokuvakansion sekä tekivät itse valitsemistaan valokuvista 

taulun liisteritekniikkaa käyttäen. Poissaolleet leiriläiset saivat kuvat postitse tai oman työntekijän 

kautta. 

Leiriläisten vanhemmille lähetettiin tekstiviestinä muistutus ennen alku- ja lopputapaamisia.  

Kirjallista palautetta saatiin 3 leiriläiseltä/leiriläisen perheeltä. Palaute oli positiivista, jokaisessa 

palautteessa toivottiin, että leiri olisi kestänyt pidempään kuin kolme päivää. Taksin 

aikataulutuksessa oli ollut jonkin verran viivästymää.  

Leiriläiset tulivat hyvin toimeen keskenään ja ryhmäytyivät nopeasti, eikä aikuisten ohjaamia 

tutustumisleikkejä tarvittu. Leirin yleisilmapiiri oli positiivinen. Lapset ottivat hienosti haastetta 

omalle toiminnalleen ja uskaltautuivat kokeilemaan jännittävältä tuntuvia asioita (esim. kavioiden 

putsaus, ilman satulaa ratsastus, tasapainoharjoitukset hevosen selässä, laukkaaminen liinassa). 

Normaaliarjessa sosiaalisista tilanteista vetäytyvät lapset toimivat tasavertaisina leirin jäseninä, 

rohkaistuivat vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa ja selkeästi nauttivat yhdessä 

tekemisestä ja seurasta.  Leiripäivien aikana näkyi lapsien omatoimisuuden ja –aloitteisuuden 



 Loppuraportti 11.8.2021 3 (3) 

 

 

lisääntyminen. Esim. lapsella muussa toimintaympäristössä havaittua keskittymisen tai 

tarkkaavuuden ylläpidon haastetta ei leiriolosuhteissa tullut esille, vaan lapsi pystyi toimimaan 

tasavertaisesti toisten lasten kanssa.  

Green Care ideologiaa toteutettiin hevostoiminnan ohessa, mm. tutkimalla ja havainnoimalla 

hevosten luontaista käyttäytymistä sekä tekemällä huomioita luonnosta ja sen 

monimuotoisuudesta.  Yleistä tietoisuutta hevosista opeteltiin tietovisailun avulla.  

Myös ohjaajien näkökulmasta leiri sujui kokonaisuudessaan hyvin. Riittävä ohjaajamäärä takasi 

lasten henkilökohtaisen huomioimisen ja ohjaamisen, leiriläisen kuulemisen ja tukemisen 

tarvittaessa.  Lasten aktiivisuus, iloisuus sekä rohkeus suhteessa eläimiin, toimintaan, muihin lapsiin 

ja aikuisiin kertoi leirin tavoitteiden saavuttamisesta. Oman kokemuksen ja perheiltä saadun 

palautteen rohkaisemana toivomme jatkossakin mahdollisuutta järjestää samanlaista kuntouttavaa 

leiritoimintaa.  

Kustannukset 

Leirimaksu    3324,00€ 

Taksi    750,00€ 

Tarjoilut ja tarvikkeet  192,38€ 

========================================= 

Yhteensä    4226,38€ 

 

Testamenttirahoitusta haettiin ja saatiin 4524€ 


