
Viisaus/elämänohje/motto: Asioilla on taipumus järjestyä.

Perheeni: Avopuoliso. Äiti ja isä, kaksi siskoa ja veli

Asun: Tampereella

Harrastan: Kuoroa, improvisaatioteatteria ja luonnossa kävelyä.
Kuntosalillekin aina välillä eksyn 
Salainen paheeni: Leipäjuusto ja ruokien liemet 

Unelmoin: Oppisin soittamaan paremmin pianoa ja saisin joku päivä
oman lapsen. 

Ensimmäinen muistoni yhdistyksestä: 
Ensimmäinen leirikesäni 19-vuotiaana, jolloin tein yhden leirin
Mertsussa ja toisen Kuuslahdessa. Molemmilla leireillä paistoi aurinko
ja haltioiduin upeista leiriläisistä täysin! Yksi elävimmistä muistoista on
kesäinen Mertsun terassi, jossa paistateltiin päivää yhdessä leiriläisten
kanssa. Vuosi oli 2006 ja Valvomon Mikä kesä biisi oli juuri julkaistu.
Kuuntelimme biisiä ja yksi murusista vilvoitteli onnellisena
puhallettavassa lasten altaassa. Tämä muisto edelleen mielessä!

Muitakin erityisiä muistoja on niiiiin paljon! Kirkkaimpana muistona on
tällä hetkellä Kuuslahdessa toteutettu seikkailu eli "larppi", jossa
haltijat ja örkit kilpailivat vastakkain. Tässä muistossa yhdistyy
mahtava yhteistyö ohjaajien kanssa, yhteinen innostuminen ja ideointi
sekä niiden toteuttaminen on todella arvokasta ja välillä tuntuu että
oman työn kiireessä tämä ei aina onnistu. Parasta kuitenkin
larppaamisessa oli leiriläisten heittäytyminen seikkailuun ja leikkiin.
Jokainen osallistui upeasti omalla tavallaan, kuitenkin niin että
jokainen oli messissä!! Meillä oli super hauskaa!! 

 

MARJUKKA
HAUKKA

Leiriohjaajat heittäytyvät ja
taipuvat monenlaisiin tehtäviin ja

rooleihin. Kuvassa Marjukka
esiintymässä Kuuslahden leirin

omalla "6STOK"-festarilla kesällä
2017. Esiintymislavana tietysti

vanhan museopirtin portaat :) 



Yhdistys merkitsee minulle: Yhdistyksessä olen tehnyt pelkästään
leirityötä, mutta sen parissa onkin vietetty paljon paljon aikaa ja
Kuuslahti ja Mertsu tulevat aina olemaan todella merkityksellisiä
paikkoja. Yhdistys merkitsee minulle jotain hyvin kodinomaista, tärkeää,
välittävää ja erilaisuuden ylistämistä. Yhdistyksen toiminnassa on jotain
ihanan kotikutoista ja ennen kaikkea lämminhenkistä! 

MARJUKKA
HAUKKA 

Edelleenkään ei ole yhtäkään vuotta, etten olisi edes yhtä viikonloppuleiriä Kuuslahdessa tehnyt, sitten
vuoden 2006. Yhdistyksen kautta olen tutustunut upeiden leiriläisten lisäksi tutustunut myös ihaniin ohjaajiin,
joista olen saanut korvaamattomia ystäviä 😊 Eli suhteellisen siistejä ja merkityksellisiä asioita se yhdistys
mulle merkitsee! 

Miten löysin yhdistyksen: Olin Kalevanpuiston erityiskoulussa töissä työmarkkinatuella lukion jälkeen. Tätä
kautta sain myös vihiä yhdistyksestä.

Minun roolini yhdistyksessä: Olen ollut ohjaajana kesä-, talvi-, syys- ja viikonloppuleireillä.

Yhdistystä tarvitaan, koska: Jokaisella meistä on oikeus saada huolenpitoa. Sekä asiakkailla, että heidän
perheillä. Yhdistystä tarvitaan, koska jokainen meistä ansaitsee harrastuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
ennen kaikkea kokemuksia siitä. Yhdistystä tarvitaan, koska muuten kaikki ikimuistoiset leirihetket, yhdessä
eletyt ilot ja surut jäisivät kokematta ja yhdistyksen välittämä viesti tasa-arvosta ja kunnioittavasta
kohtaamisesta jäisi välittämättä. 

Yhdistyksen vahvuus 5 vuoden päästä: Tarvetta yhdistyksen toiminnalle tulee varmasti olemaan paljon ja niin
kuin tähänkin asti yhdistyksen tekemää työtä arvostetaan perheiden keskuudessa paljon. 
Uskon, että yhdistyksen toiminta kehittyy koko ajan ja tulee tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia, kuten
koulutuksia, erilaisia teemapäiviä/-tilaisuuksia ja tempauksia niin asiakkaille ja heidän perheilleen ja myös
työntekijöille. Yhdistyksen vahvuus tulee edelleen olemaan aito asiakaslähtöisyys ja kunnioittava
kohtaaminen. 
Terveiseni yhdistyksen jäsenille: On ollut mielettömän hienoa seurata yhdistyksen kehitystä ja kulkua yli
kymmenen vuoden ajan. Teette hienoa ja tärkeää työtä kunnianhimoisesti, ahkerasti ja täydellä sydämellä. 
Haluan vielä sanoa: Tsemppiä alkavaan syksyyn!! 


