
KympinLapset
HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n jäsenlehti  3/2019

Kuntoutusohjaaja 
TAIKA-yksikössä 

Kympin Lapset 

joulukadun 
avajaisissa



2020
MENOVINKIT

KUORTINKARTANON  
VIIKONLOPUT JA LOMAT

Viikonlopuille ja lomille ilmoittautumista on muutettu ja ilmoittau-
tuminen tehdään netissä kaksi kuukautta ennen lomaa/viikonloppua. 
https://www.kympinlapset.fi/toiminta/perheiden_virkistystoiminta/

Lapsille ja nuorille on kevään aikana kaksi viikonloppua sekä yli 
14-vuotiaille myös kaksi. Lasten ja nuorten talvista viikonloppua vie-
tetään tammikuun lopulla (24.–26.1.). Maaliskuun alussa (6.–8.3.) on 
nuorten oma viikonloppu. Suunnittelu- ja isoskoulutusviikonloppu 
nuorille on huhtikuun alussa (3.–5.4.). Huhtikuun lopussa (24.–26.4.) 
on vielä lasten ja nuorten yhteinen viikonloppu.

Hiihtoloma on jaettu kahteen osaan. Perjantaista maanantaihin 
(14.–17.2.) pääsee infektioriskissä olevien lasten perheet lomailemaan 
Kuortinkartanoon herkkupatojen ääreen. Torstaista sunnuntaihin 
(19.–22.2.) hiihtoloma on avoin kaikille Kympin Lasten potilasperheil-
le. Maaliskuun lopulla (27.–29.3.) oleva viikonloppu on avoin kaikille 
Kympin Lasten potilasperheille.

Lapsensa menettäneiden perheiden ohjattu tapaaminen Kuortin-
kartanossa järjestetään 20.–23.3.

Äitien virkistysviikonloppua vietetään helmikuun alussa (7.– 9.2.). 
Isien ja lasten yhteistä viikonloppua vietetään Kuortinkartanossa  
13.–15.3.

Mikäli lomien omavastuuhinnat tuntuvat kohtuuttomilta,  
voi niihin hakea huojennusta yhdistyksen puheenjohtajalta. 
Lomille ja perheviikonloppuihin osallistuvien tulee myös  
muistaa, ettei kartanoon voi tulla, jos perheessä on flunssaa, 
vatsatautia tai muita tarttuvia tauteja.

Kansainvälistä lasten syövänpäivää vietetään 15.2.

HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n  
vuosikokous järjestetään 25.3. klo 18.00  
Uudessa lastensairaalassa.

Vuoden 2020 
tapahtumakalenteri 
sekä ajantasainen tieto 
tapahtumista löytyy 
nettisivuiltamme. 
Moni tapahtuma tulee 
tietoon vain parin viikon 
varoitusajalla ja siksi niistä 
ilmoitetaan ainoastaan 
Kympin Lasten nettisivuilla 
ja Kympin Lasten isät ja äidit 
Facebook -ryhmässä.  
www.kympinlapset.fi/ 
toiminta/
tapahtumakalenteri/

Muista lomista lisätietoja 
www.kympinlapset.fi tai  
suoraan Kuortinkartanosta, 
puh. 015 680 414 tai  
toimisto@kuortinkartano.fi.
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Helsinki 
040 554 3003 
hanna-mari.bennick@kympinlapset.fi

Mira Filatkin
Vantaa 
050 470 3055 
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040 901 1586 
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Työtä lapsisyöpäpotilaiden hyväksi 

Kympin Lapset on perustettu vuonna 1982 ja sen päämääränä 
on parantaa HYKS:in Lasten ja nuorten sairaalan, nykyisin Hel-
singin Uuden lastensairaalan, Taika-osastolla hoidettavien lap-
sisyöpäpotilaiden hoito-olosuhteita sekä tukea lasten kuntou-
tusta ja kehitystä.

Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä, niin vanhempia, sisa-
ruksia kuin muitakin läheisiä. Siksi työssämme korostuu perhe-
keskeisyys: annamme tukea ja tietoa lasten syöpäsairauksista, 
järjestämme yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä autamme 
perheitä arjen ongelmien ratkaisuissa.

Yhdistyksessä on jäseniä runsaat 1500, joista noin puolet on  
kokenut perheessään lapsen syöpäsairauden.

Yhdistyksen koko nimi on HYKSin lapsisyöpäpotilaiden van-
hemmat ja ystävät ry, joka vuodesta 2008 käyttää lyhyempää 
nimeä Kympin Lapset. Yhdistyksen lehti KympinLapset ilmestyy 
3 kertaa vuodessa.

www.kympinlapset.fi
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Kuva | Joonatan Mäntymaa

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Janina Mäntymaa

Päivän viimeiset auringonsäteet siivilöityivät huurteis-
ten vaahteran oksien lomasta. Auton radion rätinästä 
erotin tutun sävelen; Jukka Leppilammen Syksyn ny-
anssit. Ajoin tien sivuun, korjasin radion taajuutta ja 
kuuntelin laulun iltapäivän liikenteen lipuessa ohi. Tuo 
kymmenen vuoden takainen syksy oli ollut raskas ja 
laulun sanoissa tuntui silloisten kuukausien koko pai-
no ”Kesän tuhkaa masentavaa. Taivas tulee liian alas…
Pidättäkää tuo varas, joka vei multa hymyn ja sai pa-
lelemaan”.

Kuopuksemme sairastui viiden kuukauden iässä 
syyskuussa 2009. On haastavaa löytää sanaa tuolle 
syksylle, mutta yritän. Välitila. Välitilan käsitteellä ant-
ropologi Victor Turner kuvaa elämäntilanteita, jolloin 
ihminen on kokonaisvaltaisessa muutoksessa, eikä 
varmuutta tulevasta ole. Välitilassa ihminen riisutaan 
aiemmasta identiteetistään ja kokemus ravistaa. Olin 
hapuillut tuossa välitilassa ja tahtonut taistella. Niin 
paljon oli kuitenkin, mihin en voinut vaikuttaa; niin 
paljon sellaista, johon liittyen saattoi vain yrittää toi-
voa. Olin väsymässä juurtani myöten.

Kappaletta kuunnellessa huomasin naapuristoon 
syttyneen jouluvalot. Annoin Leppilammen laulun li-
pua korviini ja katselin keinovalojen rihmastoja. Jou-
lusiivous, lahjat, laulut; kaikki tuntuivat keinokimal-
teelta kolkkouden keskellä. En tiennyt, miten ja missä 
joulun edes viettäisimme. Toivoin lähinnä, että per-
heemme saisi olla hetken yhdessä, sillä olimme koko 
syksyn eläneet pirstoutuneena omille tahoillemme. 

Mieheni oli töissä ja hoiti iltaisin 2-vuotiasta esikois-
tamme. Itse olin pitkälti vanhan Lastenklinikan osasto 
10:llä nuorimmaisemme kanssa.

Havahduin mietteistäni Leppilammen laulun sanoi-
hin ”… valkeaa pimeyttä. Avaruutta ajatuksiin”. Sai-
rauden värittämän pimeän keskellä sekin lause tuntui 
todelta. Perhettämme ei ollut jätetty yksin pimeään, 
vaan lukuisat sukulaiset, ystävät ja sairaalan henki-
lökunta olivat olleet tukenamme. Eräänäkin päivä-
nä naapuri oli ystävällisyyttään luonut lumet myös 
meidän pihaltamme. Mieheni työpaikalla oli mones-
ti joustettu siten, että hän pääsi näkemään myös las-
tamme. Olimme myös saaneet iloisen uutisen. Lap-
semme pääsisi osastolta jouluna muutamaksi päiväksi 
kotiin.

Leppilammen laulu vaimeni radion kohinaan vii-
meisten äänenväreiden myötä. Käänsin rattia ja suun-
tasin kotiin. Istuimme pöydän ääressä mieheni kanssa 
siemaillen teetä. Hän oli päivällä jo aloitellut joulusii-
vousta ja kantanut kuusen jalan sisään. Kirjoitimme 
jouluun liittyvä muistilistaa. Arkisen lyijykynän piirrot 
lehtiön sivuilla tuntuivat kumman lohdullisilta. Kerroin 
miehelleni uutisista. Saisimme kenties sittenkin viet-
tää yhteisen kotijoulun. Leikittelimme ajatuksella ko-
tiin saapuvasta ”joulun lapsesta”, joka totisesti olisi 
saava kunniapaikan ja mietimme lahjoja. 

Avaruutta ajatuksiin ja lämpöä sinunkin joulunai-
kaan kotona, kylässä, sairaalassa tai missä ikinä sen 
tänä vuonna vietätkään.
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Kympin Lapset 
Pikku-Messinen
Messeniuksenkatu 10 a 4
puh. 044 244 1711
sähköposti:  
anu.tikka@kympinlapset.fi
Facebook: Anu Tikka

Kurkistus kuluvaan vuoteen

Alkuvuodesta 2019 Kympin Lapset etsi ensimmäistä 
kertaa toiminnanjohtajaa. Yhdistys oli toiminut  
37 vuotta täysin vapaaehtoistyön pohjalta, ja vertais-
tukeen perustuva toiminta oli kasvanut siinä määrin,  
että ammatilliselle osaamiselle oli tilausta. Ilokseni  
sain kunnian aloittaa Kympin Lasten ensimmäisenä 
toiminnanjohtajana.

Aloittaessani työskentelyni sain tutustua huikean 
hienoon vapaaehtoistyöhön. Heti alkumetreillä kävi 
selväksi, että Kympin Lasten hallituksen jäsenet teke-
vät työtä suurella sydämellä. Työskentelyyn suhtau-
dutaan intohimoisesti, ja sen päämäärä on selvä;  
kaikille potilasperheille halutaan tarjota laadukasta  
ja vaikuttavaa vertaistukea.

Keväällä sain tutustua myös Kuortinkartanoon.  
Ensimmäinen visiittini siellä oli pysäyttävä. Kartanon 
puitteet ja siellä oleva henki saivat heti arvostukse-
ni osakseen. Oli helppo ymmärtää jäsenperheidem-
me lämpöiset palautteet Kuortinkartanon tärkeydes-
tä. Kartano on lapsille, nuorille ja myös vanhemmille 
kuin toinen koti, jonne saa tulla kaikkine tunteineen, 
juuri sellaisena kuin on.

Toiminnanjohtajana työskentelyni sijoittuu enim-
mäkseen Helsinkiin. Haluan nähdä oman tehtäväni 

yhdistyksessä toiminnan mahdollistajana. Henkilönä, 
jonka tehtävä on toimia taustalla luoden vapaaeh-
toisillemme hyvät raamit toiminnan pyörittämiseen. 
Työskentelyyni on hyvät lähtökohdat, sillä Kympin 
Lasten toiminnasta suurin osa on vakiintunutta, tu-
loksellista ja vaikuttavaa työtä.

Vuoden aikana yhdistyksen toimintoihin ovat kuu-
luneet vanhat tutut toiminnat, kuten erilaiset leirit ja 
kartanon viikonloput, tiistaikahvitukset, sururyhmä, 
kesäjuhlat, joulukadun avajaiset, Erkin talkoot, Lintsi-
päivä ja monet muut tapahtumat. Uusina toiminta-
muotoina on sisarusten ryhmä ja vapaaehtoistyön 
POP UP -koulutukset. Tapahtumakalenteria ja sosiaa-
lisen median uutisvirtaa katsoessani tunnen suurta 
arvostusta vapaaehtoisina työskenteleviä jäseniämme 
kohtaan. Kympin Lapsilla on toimintaa vuoden jokai-
selle viikolle yhdessä, kahdessa tai useammassa toi-
mipisteessä. Kaikki toiminta on luotu jäsenten voimin. 
Tämä yhdistys on todellakin yhtä kuin jäsenensä.

Joulukuussa 2019 katson hymyillen yhdistyksen 
kuluneen vuoden toimintaa. Haluan kiittää itseni ja 
Kympin Lasten hallituksen puolesta kaikkia vapaa-
ehtoistyöhön tai toimintoihimme osallistuneita. Tätä 
työtä on ilo tehdä teitä varten ja teidän kanssanne.

Rauhallista joulua kaikille.
Anu Tikka
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Joulukuussa 2001 minua pyydettiin osaston uute-
na kuntoutusohjaajana kirjoittamaan Säteitä-leh-
teen jotain itsestäni ja silloisen Lastenklinikan osasto 
10:n kuntoutusohjaajan työstä. Paljon on tapahtunut 
ja moni asia on muuttunut näiden 18 vuoden aikana. 
Lastenklinikalta on muutettu Uuteen lastensairaalaan, 
Säteitä-lehti on nykyään nimeltään KympinLapset, 
oma työhuone on vaihtunut monitoimitilaan, potilaat 
eivät enää ole ainoastaan kantasuomalaisia tai suo-
menkielisiä ja syöpää sairastavien lasten hoitokäytän-
nöt ovat kehittyneet ja muuttuneet paljon vuosien 
myötä. Tällä hetkellä työskentelen TAIKA-yksikössä 
hematologis-onkologisten ja kantasolusiirtopotilai-
den kuntoutusohjaajana.  

Maailma ja Suomi ovat hyvin erilaisia paikkoja kuin 
20 vuotta sitten. Kuntoutusohjaajan toimenkuvan on 
mielestäni muututtava lääketieteellisen hoidon, hoi-
tokäytäntöjen ja yhteiskunnan muuttumisen myötä. 
Tämä sopii minulle hyvin, sillä tykkään opetella uu-
sia asioita. Ehkä tämän vuoksi olenkin viihtynyt työs-
säni syöpää sairastavien lasten ja perheiden parissa 
erinomaisesti. Koen työni merkitykselliseksi, eikä yksi-
kään päivä ole samanlainen. Tässä työssä näkee koko 
elämän kirjon, uskomattomia selviytymistarinoita ja 
paljon toivoa. Joskus myös surua ja luopumista, mi-
kä sekin kuuluu elämään. Toivon, että voin olla avuksi 
mahdollisimman monelle TAIKA-yksikössä hoidossa 
olevalle/olleelle perheelle.

Kirjoitin Säteitä-lehteen vuonna 2001, että iso osa 
työstäni on kuntoutus- ja virkistysmahdollisuuksista 
tiedottamista ja kurssien järjestämistä. Kaikki muuttui, 
kun Kelan kurssit loppuivat Kuortinkartanossa kuusi 
vuotta sitten. Nykyään kerron perheille Kela-kursseis-
ta ja yhdistysten kuntoutus- ja virkistystoiminnasta, 
kun ja jos heitä tapaan hoidon intensiivivaiheen jäl-
keen. Isossa yksikössä on omat haasteensa, eikä tieto 
aina kulje toivotulla tavalla. Kursseille, leireille ja eri-
laisiin yhdistysten järjestämiin tapahtumiin voi yleen-
sä osallistua viimeistään hoitojen päätyttyä, mutta 
usein jo hoitovaiheen aikana. Alkuvuodesta pyrin ai-
na tekemään kurssikirjeen, jonka lähetän perheille 
sähköpostilla.

Tällä hetkellä leijonanosan työajastani vievät kou-
lu- ja päiväkotikäynnit, joiden tarkoituksena on yh-
teistyössä vanhempien kanssa informoida koulua 
tai päiväkotia lapsen tilanteesta, hoidoista ja muista 
huomioon otettavista asioista. Myös luokkatovereil-
le on hyvä kertoa tilanteesta, mikä helpottaa syöpään 
sairastuneen lapsen paluuta omaan kouluun hoitojen 
aikana tai jälkeen. Hoitojen alussa lapselle tehdään 

omassa koulussa oppimissuunnitelma ja hänelle jär-
jestetään yksityis- ja etäopetusta hoitojen ajaksi, jol-
loin infektioriski estää omassa koulussa opiskelun.

Tärkeä osa työtäni on edelleen yhteistyö syöpä- ja 
vanhempainyhdistysten kanssa ja niiden toiminnas-
ta tiedottamista perheille. Vertaistuki kannattelee ja 
tukee perhettä etenkin hoitojen päättymisen jälkeen, 
kun kontaktit sairaalan työntekijöihin harvenevat.

Kympin Lapset ry:n ja Sylva ry:n kanssa yhteistyö 
on hyvin aktiivista. Molemmilla yhdistyksillä on paljon 
hienoja potilasta ja perhettä tukevia työmuotoja, joita 
perheille suosittelen. Pari kertaa vuodessa työsken-
telen isovanhempien ja lastenlasten kurssilla sekä al-
logeenisella kantasolusiirtokurssilla Kuortinkartanos-
sa. Valokuvaterapeuttisia ryhmiä olen vetänyt syöpää 
sairastavien lasten äideille vuodesta 2009 ja muuta-
man pitkän työnohjausryhmän osaston sairaanhoita-
jille. Olen myös mukana Sylva ry:n VOIMA-kahveilla 
kerran kuussa ja Kympin Lapset ry:n sisarusten ryh-
mää vedän yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Anu Tikan kanssa. Maakunnalliset syöpäyhdistykset 
avustavat perheitä rahallisesti myöntämällä alaikäisen 
lapsen vanhemmalle alkuavustuksen, jonka suuruus 
riippuu syöpäyhdistyksestä.

Kuntoutusohjaajan työ on hyvin itsenäistä ja työote 
on itseohjautuva, mutta toimiva yhteistyö kaikkien 
sairaalan sisäisten ja ulkoisten tahojen kanssa on elin-
tärkeää. Lapsi ja perhe ovat tämän työn keskiössä, ja 
kaikkien kuntoutusohjaustoimenpiteiden tavoitteena 
tulee olla lapsen ja perheen auttaminen arjessa ohja-
ten ja tukien yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa lap-
sen ja perheen kanssa. Tämä on kuntoutusohjaajan 
työn ydinsisältö, jonka toivon edelleen säilyvän yhä 
kiireisemmäksi muuttuvassa maailmassakin.

Kuntoutusohjauspalvelut ovat maksuttomia eikä lä-
hetettä tarvita. Minulle voi soittaa 050 427 1832 arki-
sin klo 8–16 ja tarvittaessa sopia tapaamisen tai ottaa 
yhteyttä sähköpostitse saila.ylonen@hus.fi.

Joulun iloa ja onnellista 
uutta vuotta 2020!

Saila Ylönen
kuntoutusohjaaja
HUS, Uusi lastensairaala

Kuntoutusohjaaja TAIKA-yksikössä
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Yhdessä 
    aina parempi
Teksti Janina Mäntymaa  Kuvat Leevi Nuuttila
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MARRASKUUN viimeisenä perjantaina Hel-
singin sää on hyinen. Koleat sadepisarat kastelevat 
kulkijoita samalla kun viima kirittää askeleita. Onnek-
si lämmin sisätila löytyy helsinkiläisen pankin oven 
auettua. Ravistellessani sateenvarjoa kuivaksi nuuh-
kaisen jo ilmassa leijuvaa hyasintin jouluista tuoksua. 
Suomen huippufloristit ovat taikoneet huoneen täy-
deltä kauneutta pimeään syksyyn.

Pankkiiri Sari Salminen on jo useamman vuoden 
ajan kerännyt hyväntekeväisyystempauksillaan va-
roja Kympin Lasten toimintaan. Hänen valloittavat 
kääpiösnautserinsa, Lumi ja Myrsky, ovat toimineet 
hyväntekeväisyyskampanjan kasvoina ja tunnuksi-
na. Mukaan Sarin ideoimaan hyväntekeväisyysiltaan 
ovat lähteneet Suomen Kukkakauppiasliitto, flo-
risti Jouni Seppänen ja Helsingin Kukkatoimitus, 
floristi Säde Alanen ja FlowerHouse Espoo, Nooa 
Säästöpankki sekä Urbaanit Kodit Anna-Maija 
Kuos masen johdolla.

Majesteetilliset kukka-asetelmat lepäilevät pöydillä. 
Punaista, sinistä, violettia – ruusua, orkideaa, neilik-
kaa sekä joulutähteä aivan upeassa uudessa oranssin 
sävyssä. Marraskuinen pimeys syttyy hetkeksi, ja aja-
tus tulevasta joulusta saa näkyvän muodon. Uteliaana 
kuljeskelen asetelmien lomassa ja nautin. Ihastuneet 
huokailut täyttävät huoneen jokaisen nurkan. Suo-
men Kukkakauppiasliiton puheenjohtaja Taina Hins-
kala kertoo kaikkien tahojen lähteneen mukaan mie-
lellään hyvän asian puolesta. Hän toteaakin omassa 
tervetulopuheessaan, että näin ”yhdessä on hyvänte-
keminen aina parempi!”. Illan päätteeksi upeat kuk-
ka-asetelmat löytävät uudet kodit hyväntekeväisyys-
huutokaupan kautta.

Aleksanterinkadun jouluvalot heijastuvat maahan 
muodostuneista lätäköistä. Viima on edelleen hyinen, 
mutta askel ei ollenkaan niin kiireinen. Kukkien kau-
neus, yhdessä oleminen ja jouluisen hetken jakami-
nen sekä ihmisten hyvyys lämmittävät. 

Kukkasidontapal-
velu Kultahehkun 
Säde Alanen ja 
Runebergin Kukka 
Dan Wardin Jouni 
Seppänen esittelivät 
upeita taideteok-
siaan. 

Floristi Säde Ala-
nen, floristi Jouni 
Seppänen, Kympin 
Lasten puheenjoh-
taja Janina Mänty-
maa, Runebergin 
Kukka Dan Wardin 
osakas Pertti Mar-
jomaa, Suomen 
Kukkakauppiasliiton 
puheenjohtaja Taina 
Hinskala, toimitus-
johtaja Anna-Maija 
Kuosmanen ja Kym-
pin Lasten hallituk-
sen jäsen Monika 
Metsälinna.

Pesulapalvelut

Ormuspellontie 13
00700 HELSINKI

Tel:+358 20 794 0950
Fax:+358 20 794 0951
laivapesu@laivapesu.fi

Jouni Seppäsen 
jouluinen asetelma 
syntyi hyasinteista, 
isoista kävyistä ja 
joulupalloista.
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Teksti ja kuvat Pete Hälvä

Ja näin alkoi matka kohti velhojen maailmaa. Mat-
ka sujui rattoisasti ja uutta ihmetellen. Pian Tylypah-
kan silhuetti siintikin jo taivaanrannassa ja Hogwarts 
Express saapui kohteeseen. Vastassa meitä oli tutut 
opettajat ja tietysti Albus Dumbledore alias Pete. Vel-
ho-oppilaat järjestäytyivät suureen saliin, jossa lajitte-
luhattu lajitteli oppilaat tupiinsa. Tämän jälkeen opet-
tajat veivät oppilaat tupiin, jotka sijaitsivat aivan eri 
lailla kuin normaalisti. Isoset olivat tulleet jo edellise-
nä iltana laittamaan paikat valmiiksi. Leikkihuone ja 
Reijonsali olivat muuntautuneet tuviksi ja koko karta-
no oli saanut muokkauksen Tylypahkaksi. Majoittumi-
sen jälkeen oli iltapalan vuoro ja sen jälkeen bingoa!

Seuraavana aamuna oli oppituntien vuoro. Opit-
tiin taikajuomia, ennustuksia, taikasauvojen tekoa se-

Harry Potter -leiri  
Kuortinkartanossa

10 KympinLapset



kä tietysti huispausta. Suuressa salissa nauttimamme 
runsaan Tylypahkan lounaan jälkeen kajahti fanfaa-
ri ja oli huispaus-turnauksen vuoro. Areenalla (lato) 
sattui ja tapahtui. Varsinkin isompien oppilaiden ja 
opettajien välinen ottelu äityi melkoiseksi taisteluksi. 
Kaikki kuitenkin säilyivät ehjinä, joten sairaanhoitaja 
Matami Poppy Pomfrey alias Pirjo sai huokaista hel-
potuksesta.

Alkoi valmistautuminen illan suureen ja odotettuun 
koitokseen; Velhorataan, jolle lähdettiin pelonsekai-
sin tuntein. Oli huhuttu, että saattaisimme kohdata 
Rubeus Hagridilta karanneen Aragog-hämähäkin se-
kä Lordi Voldemortin Nagini-jättiläiskäärmeen. Huhut 
pitivät paikkaansa… Radan jälkeen laskimme joukot 
ja kaikki olivat selvinneet. Pienen iltapalan ja hengäh-
dyshetken jälkeen oli perinteisten Tylypahkan tans-
siaisten (disco) vuoro, jonka jälkeen uupuneimmat 
menivät vähän aikaisemmin nukkumaan.

Seuraavana aamuna oli ison siivouksen vuoro. 
Aloimme pikkuhiljaa valmistautua jästimaailmaan pe-
laamalla jästien dodgeball-peliä ja ruoan jälkeen va-
litsimme jästien suositun kuljetusvälineen eli bussin ja 
suuntasimme kohti uusia seikkailuja. 
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Isoset: Riina, Samuel, Ville, Mette,  
Lassi,Tytti, Bea & Heini.

OLEN käynyt Kuortinkartanon las-
ten- ja nuorten leireillä vuodesta 2009 
lähtien, ja isosena olen toiminut rei-
lun kolmen vuoden ajan. Ensimmäi-
sestä leiristä muistan sen, kuinka läh-
din sinne hieman epäröiden enkä ollut 
kovinkaan innoissani, mutta nyt saan 
kiittää kaveria, sisarusta sekä vanhem-
pia, joiden innostamana suostuin läh-
temään testamaan, millaista leireillä on. 
Kymmenen vuoden aikana on leire-
jä kertynyt monia, monia kymmeniä ja 
korvaamattomia muistoja vielä sitäkin 
enemmän.

Parasta isosena olemisessa on haus-
kan teeman keksiminen ja sen suun-
nittelu, mutta ennen kaikkea se kun 
näemme, kuinka myös lapset lähtevät 
suunnitteluun mukaan ja ovat siitä yhtä 
innoissaan ellei jopa enemmänkin in-
noissaan kuin me. Positiivisen palaut-
teen saaminen leiriläisiltä on palkitse-
vaa ja motivoi meitä isosia keksimään 
yhä enemmän uusia teemaleirejä ja 
käyttämään vielä enemmän aikaa lei-
rien suunnittelemiseen. Leirien teemo-
ja ovat viime aikoina olleet esim. Harry 
Potter, Selviytyjät, aikamatkustus se-

telytaitoja sekä puhetaitoja. Nykyään 
on paljon helpompi puhua ison ylei-
sön edessä, eikä sitä enää stressaa niin 
paljon. Isosena oleminen saattaa jos-
kus tuntua hieman haastavalta ja vä-
lillä miettii liikaa, että mitäköhän muut 
isoset ajattelevat ideoista ja toteutus-
tyyleistä. Onneksi isosten kesken on 
rento ilmapiiri, eikä uuden isosen tar-
vitse pelätä, että kaikki asiat pitäisi heti 
ensimmäisellä leirillä omaksua. Isoseksi 
otetaan noin 15–16-vuotiaita leiriläisiä, 
jotka ovat käyneet isoskoulutuksen, ja 
leirit on hyvä tapa oppia työntekoa ja 
sitä vastuuta, mitä sitten vanhempana 
joutuu ottamaan.

Uudet leiriläiset ovat tervetullei-
ta mukaan ja heidät otetaan mielestä-
ni hyvin vastaan. Eräs lähiaikoina uute-
na tullut nuori totesikin, että on kivaa, 
kuinka nopeasti pääsee mukaan ”po-
rukkaan” ja voi olla oma itsensä. Koko 
meidän isosporukan ja varmasti myös 
leiriläisten puolesta kannustamme uu-
sia lapsia ja nuoria osallistumaan roh-
keasti leireille, olemaan oma itsensä 
ja heittäytymään leirin teemaan mu-
kaan. 

HEINI TIKKANEN:

Vuosia isosena
kä 80-luvun leiri. Lisäksi on jokavuotisia 
teemaleirejä, kuten joululeiri, joka on 
ehkä henkilökohtainen suosikkini sekä 
halloween-leiri.

Isosista sekä myös leiriläisistä olen 
saanut läheisiä ystäviä ja on mukavaa, 
että vaikka asumme eri paikkakunnilla, 
näemme usein myös leirien ulkopuo-
lella. Olemme käyneet porukalla muu-
taman kerran esimerkiksi risteilyllä tai 
olemme muuten vain viettäneet viikon-
loppuja yhdessä. Monesta on varmasti 
tullut elinikäisiä ystäviä. Hyvässä poru-
kassa on myös todella mukava suunni-
tella leirejä, eikä se tunnu pakkopullal-
ta vaan sitä tekee sen takia, että tykkää 
siitä. Joskus saatamme jutella tuntikau-
sia videopuhelua pohtien, mitähän sitä 
taas ensi leiriksi keksisi.

Isosena toimiminen on opettanut 
kantamaan vastuuta, ja se onkin ollut 
hyvää harjoittelua työelämää varten. 
Tällä hetkellä työskentelen alakoulus-
sa koulunkäyntiavustajana sekä ohjaan 
iltapäiväkerhoa ja koen, että leireistä 
on todellakin ollut apua lasten paris-
sa työskennellessä. Isosena toimiminen 
on kehittänyt myös ryhmätyösken-
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set mukana 
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isissa
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Lämmin kiitos  
tuestanne.

16 KympinLapset



Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille! 


