
Leirin idea:
Leirin idea on kotoisin Saksasta,

Weinsbergin kaupungista. Tapahtumaa
voisi kuvata sanoilla "lasten oma

kaupunki". Tapahtuman tavoitteena on
rakentaa lasten ehdoilla toimiva

kaupunkiyhteisö, joka tarjoaa oppimisen
ja tekemisen paikkoja erilaisissa

työpajoissa ja touhupisteissä. Leiri toimii
päiväleirinä, eli aamulla aloitetaan ja

noin kello 16 kaupunkilaiset kotiutuvat
yöksi kotiin nukkumaan. PlayCityn idea
on, että lapset touhuavat ja tekevät niin
sanotusti "aikuisten juttuja" jaa pääsevät

näin kokeilemaan aikuisten maailmaa
lapsen silmin.  Ohjaajat luovat

mahdollisuudet ja puitteet lasten
ideoimalle ja toteuttamalle toiminnalle.

Playcity järjestetään joka toinen vuosi
Kauhajoen koulukeskuksen sisäpihalle
rakennettavassa telttakylässä. Leiri on
tarkoitettu 9-12-vuotiaille. Leirille pyritään
järjestämään tilaa noin 300 lapselle. 
Työpajoja on noin 50 ja ohjaajia yli 100. Leirin
järjestäjinä toimivat Pohjanmaan Liikunta ja
Urheilu sekä Kauhajoen kaupunki.

PLAYCITY-LEIRIPLAYCITY-LEIRIPLAYCITY-LEIRI



Työpajat: 
Kun kaupungin portit aukeavat aamulla, lapset

kirjautuvat kaupunkiin sisään ja menevät Playcityn
työvoimatoimistoon hakemaan itselleen

työpaikan/työpajan.Työpajoina kaupungissa on muun
muassa pankki, posti, poliisi, palolaitos, käsityöpaja,

puusepän verstas, taksi, terveyskeskus, paikallisradio,
kukkakauppa, turistikeskus, ohjelmatoimisto,

leipomo, matkatoimisto ja niin edelleen. Työpajat
vaihtelevat päivittäin, jotta lasten mielenkiinto säilyy
ja torstaina vietetään kaupunkilaisten "tyky-päivää"

jolloin puolet leiristä on kerrallaan osallistumassa itse
valitsemiinsa ohjelmapaketteihin.

Kansalaiskokous: 
Jokaisen päivän päättää kaupunkilaisten

oma kokous, eli kansalaiskokous.
Kaupunkilaisten kokousta ohjaa

ensimmäisenä päivänä valittu kaupungin
pormestari, jonka lapset ovat itse

äänestäneet. Kokouksessa käydään läpi
kuluneen ja seuraavan päivän tärkeitä
asioita ja pajat voivat esiintyä tai kertoa

päivän aikana opitusta.



Turistikeskus: 
PlayCityn turistikeskus tarjoaa kaupungin
ulkopuolisille mahdollisuuden tutustua

kaupungin toimintaan. Turistikeskus
aukeaa iltapäivisin ja sen kautta voidaan

tulla oppaan mukana tutustumaan
kaupungin toimintaan. Oppaan johdolla

kierretään kaupungissa opastettu
kaupunkikierros. 

Turistikeskus sijaitsee heti kaupungin
porttien tuntumassa.Turistit voivat ostaa

euroilla kaupungin tuotoksia
turistikeskuksen yhteydestä TaxFreestä.

Kaupungin oma raha: 
Kaupunkilaisilla on oma raha Topeeka. Lapset

saavat Topeekoja palkaksi tekemästään työstä eri
työpajoissa. Topeekat lapset voivat tallettaa

kaupungin pankkiin ja saavat sitä vastaan oman
pankkikirjan. Itse keräämäänsä rahaa voi

kaupungissa käyttää saman tien esimerkiksi
kulkemalla taxilla paikasta toiseen, käymällä

kampaajalla tai paikallisessa kahviossa
nauttimassa leipomon tuotteita, topeekoilla voi
myös ostaa matkatoimistosta matkan vaikkapa

uimaan tai ajelemaan kartingia.

LUE LISÄÄ: PlayCity -leirit - Pohjanmaan Liikunta ja
Urheilu ry/Sporttis liikuntaleirit

... ja paljon muuta! Leiri kehittyy päivittäin lasten tuottamien
ideoiden pohjalta! Leiri päättyy suureen karnevaalikulkueeseen

ja päättäjäisiin, joissa lapset esiintyvät!


