
LEIRIKOULUN OPETTAJA 

Opettajalla on tarve 20 oppilaan 
leirikoulupaikalle. Hän toivoo, että 
oppilaat saavat uusia kokemuksia ja 
oppivat uusia taitoja. Opettaja ei 
halua itse suunnitella, vaan hän tilaa 
mielellään valmiin paketin, jotta voi 
osallistua myös itse aktiviteetteihin. 

Opettaja arvostaa, että leirikoulun 
alue on turvallinen ja rauhallinen sekä 
saatavilla on hyvin erilaisia aktiviteet-
teja. Kohde ei myöskään saa olla liian 
kaukana, jotta matkakustannukset 
eivät nouse liian suuriksi.  

LEIRIKOULUN OPPILAAT

Leirikoulua on odotettu pitkään 
ja siihen on kerätty yhdessä rahaa 
pitkin vuotta. Oppilaat ovat innois-
saan, että heidän ei tarvitse istua 
tylsästi luokkahuoneessa. 

Oppilaat toivovat kivaa retkeä 
yhdessä kavereiden kanssa ja he 
arvostavat, että leirikoulukohteessa 
on paljon aktiviteetteja. 

ENNEN JÄLKEENAIKANA

PALVELUPOLKU

LEIRIKOULUASIAKAS
HUOM. Asiakkaat ja palvelupolut on luotu yhdistelemällä eri lähdeaineistoja, referenssiyritysten 
asiakashaastatteluja sekä työryhmän omia kokemuksia. Palvelukokemus ei suoraan vastaa yhden 
asiakkaan kokemusta.

PALMA -Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

3 PV.

KANAVAT

• suosittelut
• palveluntarjoajien sivut
• matkamessut 

TARJOUSPYYNTÖ

• sähköpostilla
• puhelimitse

Opettaja ottaa yhteyttä  
palveluntarjoajaan suosittelun 
perusteella. Hän pyytää 
suunnittelemaan oppilaille 
sopivan kokonaisuuden 
(hinta, majoitus, kesto, 
aktiviteetit, ruoka)

TARJOUS

• sähköpostilla
• puhelimitse

Opettaja saa tarjouksen ja 
ehdotuksen leirikoulun 
ohjelmasta s-postilla. Hän 
vahvistaa varauksen joko 
samantien tai myöhemmin 
s-postilla / puhelimitse.

RAHOITUS

Opettaja lähettää vanhemmil-
le tiedon leirikouluun valmis-
tautumisesta. Oppilaat 
keräävät luokkana rahaa 
esimerkiksi myymällä erilaisia 
tuotteita. Myös oppilaiden 
vanhemmat osallistuvat 
matkan rahoittamiseen. 

• Voisivatko oppilaat kerätä 
rahaa myymällä tuotteita / 
markkinoimalla palveluntarjo-
ajaa tai osallistumalla kilpai-
luun?

VAHVISTUS

• sähköpostilla

Opettaja ilahtuu, että 
palveluntarjoaja vahvistaa 
vielä lähempänä leirikoulua 
kaiken olevan ok (sängyt, 
vuodevaatteet, erityisruoka-
valiot, ohjelma, aikataulu).

MATKALLA

• opasteet
• taukopaikat

Opettaja kertoo matkan 
aikana leirikoulun ohjelmasta 
ja säännöistä. Oppilaita 
ärsyttää, kun he kuulevat, 
että puhelimia ei saa käyttää 
leirikoulussa illalla ja ne 
kerätään pois ennen nukku-
maanmenoa. 

TILOJEN ESITTELY

• henkilökunta
• fasiliteetit
• ympäristö
• kartta (selkeästi merkityt 
rakennukset)

Oppilaat ovat levottomia, 
koska he ovat istuneet 
pitkään bussissa ja heille on jo 
tullut nälkä. Ryhmää on 
hankala saada kuuntelemaan 
ja pysymään paikoillaan.

RUOKA

• ruuan laatu
• kohderyhmän huomioiminen
• erityisruokavaliot
• henkilökunta
• ravintolatila / kalusteet
• siisteys
• akustiikka

Leirikoululaisille tarjotaan 
joko lounas (tai välipala 
ohjelmasta riippuen). Yksi 
oppilaista on allerginen 
paprikalle ja on huolissaan, 
mitä hän voi syödä. 

AKTIVITEETIT

• ”jokaiselle jotakin”
• erikoisuudet

Illalla oppilaille on lämmitetty 
sauna ja sen jälkeen he 
paistavat nuotiolla makkaraa.
Suurin osa oppilaista ei 
koskaan ole uinut avannossa 
ja se on leirikoulun kohokoh-
ta. Leirikoululaisista on myös 
jännittävää olla illalla ulkona ja 
tehdä ruokaa nuotiolla.   

AKTIVITEETIT

• ”jokaiselle jotakin”
• erikoisuudet
• varusteet
• ympäristö

Leirikoululaiset leipovat 
ruisleivät, jotka pakataan 
tyylikkäisiin paperisiin 
pusseihin, joiden ilmeessä on 
hyödynnetty leirikoulupaikkaa 
/ sen tarinaa.

PALAUTE

• suullisesti
• paperilla

Lähtö sujuu verkkaisesti, osa 
oppilaista on vielä pelaamas-
sa jalkapalloa, vaikka bussi jo 
odottaa. Palveluntarjoajan 
edustaja kyselee pihalla 
odottavilta leirikoululaisilta 
palautetta vierailusta. 

• Miten palautteeseen 
vastataan? Miten sitä voidaan 
hyödyntää?

AAMUPALA

• ruuan laatu
• henkilökunta
• ravintolatila / kalusteet
• siisteys
• akustiikka

Opettaja käy varmistamassa, 
että leirikoululaiset heräävät 
aamupalalle. Tyttöjä väsyttää, 
sillä he juttelivat mökissään 
myöhään yöhön. He kuitenkin 
piristyvät kun kuulevat, että 
he ennen lähtöä he pääsevät 
vielä vielä leipomaan ruislei-
pää tuliaisiksi kotiin.

LOUNAS

• ruuan laatu
• henkilökunta
• ravintolatila / kalusteet
• siisteys
• akustiikka

Tarjolla on sekä tuttuja ruokia 
(ns. varmoja valintoja) että 
hieman erikoisempia herkku-
ja, jotta leirikoululaiset 
oppivat kokeilemaan uutta.

KOTIMATKA

• taukopaikat

Leirikoulussa oli niin paljon 
aktiviteettiä ja urheilua, että 
kotimatkalla leirikoululaisia 
hieman väsyttää.  

PALAUTE

• sähköpostilla
• suullisesti

Opettaja saa palveluntarjo-
ajalta sähköpostiin palautelo-
makkeen. Sähköpostin 
roskapostisuodatus siirtää 
viestin toiseen kansioon ja se 
jää opettajalta huomaamatta. 

JÄLKIMARKKINOINTI

• sähköpostilla
• kirjeellä / mainoksella

• Voisiko palveluntarjoaja 
tarjota jotain pientä etua 
sellaiselle koululle, joka 
päättää järjestää leirikoulun 
uudestaan samassa paikassa 
seuraavana vuonna?

KOKEMUKSEN 
JAKAMINEN

• vanhemmille ja tuttaville
• iso-vanhemmille
• kavereille

• Välittyykö tieto mahdollisuu-
desta mennä viettämään 
aikaa kohteeseen myös 
perheen kanssa?

PYSÄKÖINTI

• opasteet
• pysäköintitila

OHJEISTUS

Opettaja ja oppilasryhmä 
saapuvat paikalle linja-autolla.
Erityisesti linja-auton kuljetta-
ja kiinnittää huomiota 
opasteisiin ja pysäköintitilaan. 
Kuljettajalle on tärkeää, että 
linja-autolle on varattu myös 
riittävän suuri tila kääntyä.

MAJOITUSTILAT

• etäisyys
• kapasiteetti

Oppilaat on jaettu etukäteen 
ryhmiin ja heille osoitetaan 
ryhmille varatut majoitustilat.

OSALLISTAMINEN 

• varusteet
• ympäristö

Esittelyn jälkeen alkaa 
ensimmäinen aktiviteetti 
(pilkkiminen), johon kaikki 
leirikoululaiset osallistuvat.

Pilkkiminen on pojista 
kiinnostava, mutta tyttöjä 
kyllästyttää. Yksi oppilaista 
kastelee kenkänsä avannossa. 
Onneksi palveluntarjoajalla on 
varastossa ylimääräisiä 
talvivaatteita ja oppilaalle 
löytyy varakengät.

MAJOITUSTILAT

• fasiliteetit
• oma rauha
• turvallisuus

Tyttöjä mietityttää, että 
tulevatko pojat pelottele-
maan heitä yöllä. He päättä-
vät, että eivät avaa ovea, jos 
heille ei kerrota oikeaa 
tunnussanaa.
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