Palaute vuoden 2014 voimavaraleirista
Miten leiri koettiin?
Leiriä kuvattiin rennoksi ja turvalliseksi ja sen ilmapiiriä hyväksi. Leiri antoi voimavaroja, tuttuja ja ystäviä,
rohkeutta, uusia ajatuksia ja tietoa, omaa tilaa, lomaa sukupuolistressistä ja mahdollisuuden kokeilla omaa
identiteettiä.
Ruokaa kehuttiin tänä vuonna paljon. Erityisesti vegaanit olivat tyytyväisiä siitä, miten heidän ruokavalionsa
oli huomioitu.
Uutta leirillä oli muun muassa geokätköily, joka oli ollut osalle erityisen hyvä.

Työpajat ja ryhmät
Yleisesti ottaen työpajat ja keskusteluryhmät saivat positiivista palautetta. Kritiikkiä tuli siitä, että yhdessä
työpajassa oli aikatauluongelmia, jotka vaikuttivat ryhmän tunnelmaan.

feminiinit - maskuliinit - muunsukupuoliset - läheiset
Muunsukupuolisten ja maskuliinien ryhmät koettiin tärkeäksi, sen sijaan feminiinien ryhmää joku piti
epäonnistuneena ainakin osin siksi, että feminiinejä leirillä oli turhan vähän. Vaikka nämä ryhmät olivat
monille tärkeitä, ne myös koettiin kategorisoiviksi. Tämä kategorisointi oli joillekin selkeä pettymys.

Mitä olisi saanut olla enemmän tai vähemmän?
Enemmän olisi saanut olla











aikaa. Monet toivoivat leiristä pitempää . Myös yksittäisillä työpajoilla ja keskusteluryhmillä olisi
voinut olla enemmän aikaa
tutustumista
ohjelmaa ja yhdessä olemista, esimerkiksi pelejä tai ulkoleikkejä tai vaikka pieniä tietoiskuja
keskusteluryhmiä
toiminnallisia ryhmiä
yksi työpaja lisää, nyt niitä oli kaksi
feminiinejä ja läheisiä
pienempiä ryhmiä ja siksi myös enemmän ohjaajia
pienempiä saunomisryhmiä
turina- ja rauhoittumispaikkoja, mm. pienempiä majoitushuoneita

Vähemmän olisi saanut olla


pitkiä harjoitteita työpajoissa. Näin työpajat olisivat olleet lyhyempiä

Muita toiveita tulevaisuuteen
Toive, että leiri olisi pidempi tai että olisi useampi leiri vuodessa, on esitetty jo monena vuonna peräkkäin.
Toivottavasti se voidaan jonain vuonna toteuttaa. Jotta leireillä voitaisiin pitää pienryhmiä, toivomuksena
on suurempi vetäjien joukko.

Uni
Leirikeskuksen tilat eivät olleet parhaat mahdolliset nukkumisen ja rauhassa lepäämisen kannalta.
Ensimmäisenä yönä huoneiden suuruus eli nukkujien paljous oli häirinnyt joitakin. Kaikille sängyt eivät
olleet riittävän pitkät. Lisäksi esitettiin kaksi keskenään ehkä vähän ristiriitaista toivetta: yhtäältä
nukkumisajat koettiin holhoavaksi, toisaalta kritiikkiä esitettiin siitä, että aamulla ei saanut nukkua
rauhassa. Jatkossa on huolehdittava siitä, että sekä ilta- että aamu-unisten tarpeet huomioidaan.

