
 

 

Lisätietoa järjestäjistä: 
www.omasi-hanke.fi 
www.hvvt.fi 

Minä, maailma ja tulevaisuus – leiri ohjaajille ja 
nuorille Seilin saaressa 15.–16.9.2016 
 
Järjestäjät: Omasi-hanke ja Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke 
Kenelle: Nuorten parissa ohjaustyötä tekeville ohjaajille sekä ohjauspalveluita käyttäville 
nuorille ja nuorille aikuisille (myös erityisnuoret).  
 
Sisältö: Leirin kesto on kaksi päivää, mutta nuoret osallistuvat vain ensimmäiseen päivään 
(tilauskuljetus takaisin Turkuun). Leirillä toimii ohjaajina myös Turun AMK:n 
sosionomiopiskelijoita. Leirille osallistujat yöpyvät jaetuissa huoneissa, joissa on liinavaatteet 
ja pyyhe.  
 
Torstaina ohjaajat työskentelevät yhdessä nuorten kanssa. Työskentelyä ohjaavat teatteri-
ilmaisunohjaaja Tiina Puranen ja sanataiteilija Veera Vähämaa. Sanataidetta ja teatteria 
yhdistävässä prosessityöpajassa luodaan supersankareita tulevaisuuden tarpeisiin, 
keksitään, kokeillaan ja kirjoitetaan matalalla kynnyksellä. Työskentely tarkoitus on auttaa 
nuorta pohtimaan suhdettaan tulevaisuuteen sekä hahmottamaan omaa tulevaisuutta 
koskevia asenteita ja valintoja.  
 
Perjantaina keskitytään pohtimaan ohjaajien kesken miten taidelähtöisiä ja 
tulevaisuusohjauksen menetelmiä on mahdollista käyttää omassa ohjaustyössä. Ideoimme 
myös millä tavalla menetelmiä voisi kehittää edelleen. Perjantain työskentelystä vastaavat 
Leena Jokinen (Turun yliopisto), Outi Linnossuo ja Marika Leinonen-Vainion (Turun AMK).  
 
Hinta: Leirin järjestäjät huolehtivat osallistujien matka-, majoitus- ja ruokakuluista leirin 
aikana. Osallistujat vastaavat itse muista mahdollisista kuluista. Osallistujia ei ole vakuutettu 
järjestäjien toimesta. 
 
Peruutukset: Mikäli osallistumisen joutuu perumaan, tulee se tehdä ma 12.9.2016 klo 12.00 
mennessä. Muutoin järjestäjillä on oikeus laskuttaa toteutuneet matkustus-, majoitus- ja 
ruokakulut (maks. 100 e) ilmoittautuneelta (poissulkien sairastapaukset yms. force majore 
tilanteet).  
 
Ilmoittautuminen: Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (maks. 20 nuorta ja 15 
ohjaajaa). Leirille osallistujilta edellytetään kiinnostusta ohjaustyön menetelmien 
kehittämiseen ja aktiivista osallistumista leirin ohjelmaan. Ohjaajat ilmoittavat itsensä lisäksi 
myös mukana tulevat nuoret. Mikäli nuori on alaikäinen, tulee tämän huoltajalta pyytää 
osallistumis- ja kuvauslupa ja palauttaa se sähköpostitse: sari.miettinen@utu.fi. 
 

http://www.omasi-hanke.fi/
http://www.hvvt.fi/
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HUOM! Seilin tilat eivät ole täysin esteettömät. Mikäli osallistujalla on liikkumiseen liittyviä 
esteitä, ota yhteyttä Sari Miettiseen ja tarkista onko osallistuminen mahdollista. 
 
Ilmoittautumiset webropolin kautta pe 9.9.2016 klo 12.00 mennessä:  
https://www.webropolsurveys.com/S/C6E9E36C52AEA743.par 
 
 
Ohjelma, muutokset mahdollisia! 
 
Torstai 15.9.2016 
 
klo 7.30 Lähtö Turusta (Tuomiokirkon edestä) tilausbussilla Nauvoon.  
 
Tilauslautta Nauvo–Seili, perillä n. 9.30 
 
Klo Mitä 
10 saari haltuun + tutustuminen 
10.30–12  ohjeistus päivän työskentelyyn ja aloitus 
12–13  lounas 
13–15  työskentely jatkuu 
15–15.30  tauko ja kahvit 
15.30–17  päivän purku 
17–18 päivällinen ja paluu Turkuun (nuoret)  
18 lautta Nauvoon, josta bussikuljetus Turkuun (perillä viimeistään klo 21) 
 
klo 19  sauna ja vapaata seurustelua (omat eväät) 
 
Perjantai 16.9.2016 
8.30–9 aamupala 
9–11 torstain työskentelyn purku, palaute ja kehitysideat 
11–12 lounas 
12–14 työskentely jatkuu: menetelmistä palveluiksi?  
14 lähtökahvit 
15 lautta Nauvoon, josta kuljetus takaisin Turkuun (perillä viimeistään klo 17) 
 
 
Seilin saari: 
Seilin saari sijaitsee Paraisilla, Nauvon pohjoispuolella, noin 20 minuutin merimatkan (7 km) 
päässä Nauvon kirkonkylästä. Seilin historia sairaalasaarena alkoi jo v. 1619, jolloin 
kuningas Kustaa II Adolf määräsi, että saarelle tuli rakentaa sairaala, jonne sijoitettaisiin 
leprapotilaat, mielisairaat ja muita kroonikoita. Sairaala toimi vuoteen 1962. Nykyään Seilin 
saaressa, ja sairaalan entisissä tiloissa, sijaitsee Turun yliopiston Saaristomeren 
tutkimuslaitos: www.seili.utu.fi 
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