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Leiri tarjoaa tauon arjesta
TERHI KÄÄRIÄINEN

PUKKILAN
LEIRIKESKUS
Punapöksyinen pikkutyttö laskee liukumäestä ainakin kymmenettä kertaa. Lierihatun alta
katsovat tutkivat silmät.
Viereisellä nurmikolla istuu
kasvonsa aurinkoon kääntänyt
nainen, Roosa-tytön äiti Tuuli
Kohonen.
Eilen Pukkilan perheleirillä vanhemmat miettivät
haaveitaan.
– Omaan unelmakarttaani
laitoin talo- ja kodinsisutushaaveita, kertoo Tuuli iloiten
siitä, että leirillä vanhemmat
jakavat avoimesti murheitaan.
PERHELEIRI ON hänelle hyvä
hengähdyspaikka: Roosan isä
kuoli maaliskuussa, ja täällä
ikävät asiat ovat kaukana.
– Äidille parasta on ympäristö: tykkään luonnosta, ja
täällä ei ole autojen melua.
Kun on valmis ruoka viisi
kertaa päivässä, tulee syötyä
enemmän kuin kotona. Paljon
on ohjattua toimintaa. Sekin
on hyvä, että lapset ovat välillä
ohjaajien kanssa.
Tuuli Kohoselle leirin elävä monikulttuurisuus on vain
plussaa.
– Täällä saa tuttavuuksia,
luulen, että pidetään yhteyttä
leirin jälkeenkin.

Kun on valmis ruoka
viisi kertaa päivässä,
tulee syötyä
enemmän kuin
kotona.

Roosa Sarlin ja Tuuli Kohonen vetävät henkeä Helsingin arkielämästään Pukkilan leirikeskuksessa.

n Fakta
Parasta Lapsille

POURUNTIE LL Ä SIJAITSE VAN Pukkilan leirikeskuksen

omistaa Parasta Lapsille ry.
Toiminnanjohtaja Sari Nikula-Heino kertoo, että siellä
järjestetään tänä kesänä kaksi
lastenleiriä ja seitsemän perheleiriä. Jokaiselle lastenleirille
pääsee noin 35 lasta ja perheleirille 50 lasta ja aikuista. Syksyisin ja keväisin järjestetään
viikonloppuleirejä.
Leirin tärkein merkitys
on hänen mielestään se, että
aikaa pitää olla myös ilolle –
jokaisella on oikeus lomaan.
Yhdessäolo perheen kesken ja
arkirutiineista poikkeaminen
tuovat rennon kesäfiiliksen.
Toiminnanjohtaja arvioi,
että noin kaksi kolmasosaa
leiriläisistä on maahanmuuttajataustaisia. He saavat täällä
usein ensikosketuksen suomalaiseen luontoon järvessä uimisineen ja nuotioruokailuineen,
hyttysineen ja sadepäivineen.

Illalla ohjelmassa on Kota-rock, jota malttamattomasti
odotellaan. Siitä vastaavat vapaaehtoiset ohjaajat Mika
ja Matias sekä leiriläisistä kuvan kitaristi Joel.

Olisi hienoa saada
vapaaehtoisia myös
lähistöltä.

SARI NIKUL A- HEINO kiik-

kuu pihakeinussa, jolle kymmenvuotias Maia antaa kovaa
kyytiä.
Helsinkiläinen tummakutrinen Maia kertoo napakasti
olevansa suomalainen, vaikka
äiti on Romaniasta ja isä Intiasta. Hän lomailee Pukkilassa äidin, isän ja pikkuveljen kanssa.
Mieluista tekemistä ovat piirtäminen, korujen tekeminen
ja ulkoleikit, mutta hauskinta
on ollut soutuveneen kyydissä.
Toisaalla pienen sairauskohtauksen saanut Ala Khalidi
lepää huoneessaan. Laajasa-

Sari Nikula-Heino perheleirillä Maian vauhdissa.
lon Palloseuran 13-vuotias
jalkapalloilija tuli Pukkilaan
leiriläisenä äitinsä ja pikkuveljensä kanssa, mutta on ryhtynyt tomerasti ohjaajien avuksi
varsinkin pallokentällä.

LE I R ITO I M I N N AN
M AH DOLLISTAVAT vapaaehtoiset,

joita Sari Nikula-Heinon mukaan olisi hienoa saada myös
lähistöltä.
– Edellytyksenä on, että ha-

luaa toimia lasten ja perheiden
kanssa. Järjestämme tehtävään
peruskoulutuksen. Tarjoamme
täysihoidon ja matkakorvauksen. Vaatimuksena on esteettömyys toimia lasten ja perhei-

den kanssa sekä täysi-ikäisyys,
tosin harjoittelijat voivat olla
17-vuotiaita. Meillä on ohjaajina niin eläkeläisiä kuin
opiskelijoita.
Leirin ohjaaja Ninni Perko
on ensikertalainen Pukkilassa. Koreografin työt väistyivät,
kun tuli tunne, että lasten hyväksi pitäisi kantaa painavampi
korsi kekoon.
Perkon lisäksi palkattua
henkilöstöä on keittiöllä. Leirikeskusjohtaja Suvi TikkanenKoskinen on keskuksen ainoa
ympärivuotinen työntekijä.
LEIRIKESKUS SIJAITSEE Virtain puolella, mutta yksi tontin
kolkka on Ruovedellä ja pos-

n Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastensuojelujärjestö, perustettu 1945.
n Toiminta nojaa vapaaehtoisuuteen.
n Erityishuomion kohteena
heikommassa asemassa olevat lapset ja perheet.
n Keskeisin toimintamuoto
leirit, joita järjestetään Rahaautomaaattiyhdistyksen
(RAY) tuella Pukkilassa ja
Haukiputaalla. Osallistujat
valitaan sosiaalisin, taloudellisin ja terveydellisin
perustein.
n Pukkila hankittiin RAY:n
avustuksella kesäleiripaikaksi
1960-luvun lopulla. Tilojen
vuokraus ulkopuolisille aloitettiin 1970-luvun lopulla.
tiosoite Visuvedelle. Näin on
kokki Seija Virtasen mukaan
myös ohi kulkevan Pouruntien laita: joka toinen talo on
Ruovedellä ja joka toinen Virroilla. Hän asuu muutaman kilometrin päässä Pourussa, tuli
Pukkilaan töihin ensimmäisen
kerran jo 1976, käväisi välillä
muualla, mutta palasi takaisin.
Ruuhijärven rannalla sijaitseva leirikeskus on avoinna
myös vuokraajille. Tarjolla on
kanootteja, 50 hengen kota,
rantasauna, palloiluhalli ja
kahdeksan vuotta sitten peruskorjatut majoitushuoneet.
Terhi Kääriäinen

