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MIKÄ ON LEIRIKOULUKESKUS?
ETT LÄGERSKOLCENTRUM,
VAD ÄR DET?

T

ämä Leirikoulu-lehden kakkosnumero ilmestyy
yhdistyksemme jäseninä olevien leirikoulukeskusten luettelona. Tämä tarkoittaa niitä keskuksia, hostelleja ja muita majoituspalveluiden tuottajia, jotka ottavat vastaan myös leirikouluryhmiä. Tässä
luettelossa ovat kuitenkin vain ne, jotka ovat Suomen
leirikouluyhdistyksen jäseniä. Tällä hetkellä yhdistykseen
kuuluu 36 yritystä, joita kutsumme leirikoulukeskuksiksi.
Ne sijaitsevat eri puolilla Suomea, joten valinnanvaraa
on runsaasti. Leirikoulun pääasia ei ole matkustaa kauas, joten opettajalla on mahdollisuus valita aina koulua
lähinnä oleva leirikoulukeskus.
Yritys tai toimija, jota voidaan kutsua leirikoulukeskukseksi, on sitoutunut tarjoamaan leirikouluryhmille sellaisia palveluita, joita he tarvitsevat. Tämä tarkoittaa
majoitus- ja ruokapalveluiden lisäksi ennen kaikkea
ohjelmapalveluita. Maassamme on tosin myös sellaisia
kohteita, joissa ollaan omatoimisesti ja hoidetaan kaikki
itse. Toimijalta saadaan käyttöön vain tilat. Useissa leirikoulukeskuksissa on kuitenkin palkattuna erityinen leirikouluopettaja tai -ohjaaja, joka huolehtii koko leirikoulun
ajan ryhmän ohjelmatarpeesta.
Leirikoulu on osa koulun ulkopuolista toimintaa ja se on
opetusmenetelmä. Sen olennaisin piirre on, että opetus
toteutetaan eri työtavoilla, kuin luokkahuoneessa. Siihen
kuuluu eri oppiaineiden lisäksi leirikoulupaikkakunnan
luontoon, kulttuuriin, historiaan ja elinkeinoelämään
tutustuminen. Kasvatuksellisten ja sosiaalisten tavoitteiden painopiste on oppilaiden omatoimisuuden ja sosiaalisuuden kehittämisessä. Osallistujien on voitava tuntea
onnistumisen iloa. Tämä kaikkien leirikoulukeksusten tulee ottaa huomioon.
Yhdistyksemme jäsenkeskukset ovat saaneet alusta alkaen sellaista informaatiota, joka helpottaa heidän kykyä
oivaltaa leirikoulun idea ja olemus. Tärkeää on esimerkiksi ottaa huomioon leirikoulun kolme tasoa: oppiminen, kasvaminen ja viihtyminen. Näiden tarpeiden ymmärtäminen ja puitteiden luominen niille, on jokaisen
hyvän leirikoulukeskuksen ensisijainen tehtävä.
On myös huomattava, ettei yksikään leirikoulukeskus
maassamme toimi pelkästään leirikouluryhmiä varten.
Sehän ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska leirikoulukausi kattaa vain lyhyen osan vuodesta. Tämän vuoksi
jokainen keskus toimii myös muilla matkailun aloilla. Leirikoulukausi antaa kuitenkin hyvät mahdollisuudet jatkaa matkailukautta ja täyttää majoituskapasiteettia hiljaisina aikoina. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että
leirikoulut olisivat vain ”tilan täytettä”. Jokainen leirikouluryhmä on poteniaalinen asiakas ja erittäin vaativakin.
Toivotan kaikille leirikoulukeskuksille antoisaa ja vilkasta
toimintakautta ja sadoille leirikouluryhmille onnistuneita
ja aktiivisia opiskelupäiviä!

Å

rets andra lägerskoltidning är en katalog över
föreningens lägerskolcentra. I praktiken innebär
detta de centra, hostel och andra som står till
buds med inkvartering och som tar emot lägerskolgrupper. I denna katalog publiceras dock endast de
som är medelemmar i Lägerskolföreningen i Finland. Till
föreningen hör idag 36 företag, som vi kan kalla lägerskolcentra. De ligger spridda runt om i Finland så urvalet
är stort. Huvudsaken med en lägrskola är aldrig den, att
man skall åka så långt bort som möjligt. Läraren kan alltid välja det närmaste centret.
De företag som vi kan kalla lägerskolcentra har förbundit
sig att erbjuda lägerskolgrupper sådana tjänster som de
är i behov av. Detta innebär inkvartering och mat men
framför allt lägerskolprogram. Vi har dock även sådana
lägerskolcentra som är utan personal. Där lägerskolgruppen skall ta hand om allt. I många lägerskolcentra
har man anställt en speciell lägerskollärare eller -ledare
som leder och hjälper gruppen under hela lägerskolperioden.
Lägerskolan är en del av uteskolverksamheten och den
är en undervisningsmetod. Det väsentliga är, att undervisningen sker med andra arbetsmetoder än i klassrummet. Förutom undervisning i olika ämnen är kännedom
om lägerskolortens natur, kultur, historia och näringsliv
viktig. Tyngdpunkten på de pedagogiska målen ligger
vid utvecklandet av elevernas egen aktivitet och sociala
färdigheter, deltagarna bör få känna glädjen av att lyckas. Alla lägerskolcentra måste ta hänsyn till detta.
De lägerskolcentra som anslutit sig till föreningen har
från första början fått information om lägerskolan som
metod, dess ide och innehåll. Speciellt viktigt är att inse
att en lägerskolvecka består av tre delmoment: att lärä,
att växa och att trivas. Den viktigaste uppgiften för alla
bra lägerskolcentra är att förstå dessa behov.
Det bör konstateras att inte ett enda lägerskolcentrum
i vårt land skulle fungera enbart för lägerskolgrupper.
Det är inte ekonomiskt lönsamt, emedan lägerskolperioden täcker bara en liten del av året. Därför fungerar alla
lägerskolcentra även inom andra delar av resebranchen.
Lägerskolorna ger dock goda möjligheter till att förlänga sesongen och fylla inkvarteringskapaciteten under
lågsesong. Detta innebär dock inte att lägerskolorna
bara skulle vara “utfyllnad” för olika centra. Varje lägerskolgrupp är en potentiell kund och dessutom en mycket
fordrande sådan.
Jag önskar alla lägerskolcentra ett givande och livligt
verksamhetsår och hundratals lägerskolgrupper lyckade
och aktiva studiedagar!

Juha Kuronen
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Apupaketti
leirikouluun lähtijöille

www.leirikoulut.com
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Talsoilan koulun matkassa Vierumäellä
Forssan Talsoilan koulun kuudennen luokan oppilaat
vierailivat Vierumäellä leirikoulussa 21.-24.3.2017.
Luokan oppilaat olivat keränneet
rahaa jo useamman vuoden yhteistä ala-asteen päätösmatkaa varten.
Idea leirikouluun oli lähtenyt opettajan ehdotuksesta. Monipuolisuuden lisäksi Vierumäki oli helposti
saavutettavissa ja matka taittui
mukavasti bussilla. Leirikoulun
järjestämistä helpottaa se, että Vierumäellä järjestetään ympärivuotisesti leirikouluja.
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Teksti ja kuvat
Taneli Salo,
Vierumäki

Luokkia oli kaksi, 6A ja 6B, ja he
pystyivät valitsemaan vielä luokkakohtaisesti sopivat lajit leirikoulun ajaksi. Aktiviteetteja ja lajeja
oli leirikoulun aikana yhteensä 1213, riippuen luokasta. Jokaisen liikuntaosion kesto oli 45 minuutista
aina puoleentoista tuntiin. Aktiviteettien ja lajien kirjo oli laaja ja
sisälsi niin erilaisia pallopelejä
kuin muun muassa kaupunkisotaa
ja sirkustelua. Kaupunkisodassa
leiriläiset saivat itse rankentaa radan ja miettiä mitä suojia kentälle
tulee ja minne suojat sijoitetaan.
Sisältöön kuului myös muun muassa vesipeuhua, pingistä, koripalloa, kinballia, parkouria ja muita
lukuisia ei ehkä vielä kovin tunnettuja lajeja. Sisällön laajuuden
kautta taattiin, että jokaiselle löyOppilaat saivat itse päättää leiri- tyy jotain mieleistä.
koulun ohjelman sisällöstä. Heille
annettiin Vierumäeltä lista eri ak- Aktiviteettien ja lajien laajavalitiviteeteista sekä lajeista ja listas- koima myös takasi, että sisältöön
ta he valitsivat heille sopivimmat. saatiin vauhdikkaita aktiviteetteja
Leirikoulun ohjelma oli hyvin
tiivis ja jokainen päivä alkoikin
varhain kahdeksan aikaan aamupalalla. Aamupalan jälkeen oli
vuorossa muutama eri lajisuoritus, jonka jälkeen oppilaat kävivät nauttimassa lounaan. Lounaan
jälkeen oppilailla oli jälleen ohjelmassa pari eri aktiviteettia ja päivän liikunnalliset osiot päättyivät
noin kello 16.30 päivälliseen. Päivän aikana leirikoululaisille tuli
jopa viisi tuntia erilaista liikuntaa.
Tämä koettiin erittäin positiiviseksi opettajien puolelta. Myös leiriohjelma oli opettajien ja mukana
olleiden valvojien mielestä hyvä
ja hyvin suunniteltu. Ryhmähenki
ja sen nostatus koettiin myös tärkeänä osana leirikoulun aikana.

ja enemmän tekniikkaa vaativia
lajeja. Mukana oli lajeja, jossa
pääsi haastamaan itseään mutta
myös kaveria. Pallopeleissä, esimerkiksi koripalossa, leirikoululaiset saivat pelata ryhmänä
toisiaan vastaan. Leirikoulun sisältöön oli saatu myös mukavasti
vaihtelua ulko- ja sisäliikunnan
välille. Ulkolajeina toimivat jalkapallo, frisbeegolf ja razorlautailu. Vierumäen tekonurmet
mahdollistivat hyvät olosuhteet
jalkapallolle ja 7-väyläisellä frisbeegolfradalla pääsivät oppilaat
pelaamaan lajia vaihetelevilla radoilla.
Vierumäen liikunnanohjaajat toimivat aina tunnin vetäjinä sekä
opettajat ja valvojat olivat liikunnanohjaajien tukena. Ohjaajat kävivät harjoitettavan lajin
säännöt läpi ennen kuin lapset
pääsivät itse toimintaan. Ohjaajat
myös näyttivät erilaisia tekniikoita liittyen lajiin. Iltaohjelmaa
oli myös leirikoululaisille järjestetty, muun muassa tiistai-iltana
niin lapset kuin aikuisetkin kävivät Valkjärven rannalla grillaamassa makkaraa ja oppilaat olivat innostuneet laulamaan myös
yhteislauluja. Tunnelmaa ei pys-

osalta oli leirikouluolympialaiset. 6A
oli päättänyt myös
lopettaa klassiseen
tyyliin ja olivat valinneet
tenniksen
viimeisekseen lajikseen. Riemua riitti
pitkin
leirikoulun
ajan ja yhdessäoloa
luokkatovereiden
kanssa. Tästä on
hyvä kerätä energiaa
tulevaa kevättä kohti
ja viimeisiä hetkiä
ala-asteajalle.
Kiinnostuitko? Vierumäen leirikouluista saat lisätietoa Vierumäen sivuilta

www.vierumaki.fi/
leirikoulut
tynyt edes latistamaan hieman kostea ja kolkko sää ja leirinuotiokin saatiin tuleen, vaikka
puut olivat hieman kosteita. Iltaohjelmassa oli
myös uimahallissa saunomista ja tietenkin uimista ja yhtenä iltana oppilaat pääsivät irrottelemaan leirikouludiscoon.

campschool@
vierumaki.fi
ville.kamppi@
vierumaki.fi
010 5777 119

Koko leirikoulun huipennuslajina 6B luokan
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Miltä kuulostaisi
leirikoulu
Lapin Rivieralla?
Palojärven lomakeskus on monipuolinen leirikoulukohde
luonnonkauniin Palojärven
rannalla Rovaniemen Songassa.
Järvi ja hyvät ulkoilumahdollisuudet sekä monipuoliset sisätilat tarjoavat elämyksiä ympäri
vuoden.

P

alojärven upeissa puitteissa on mahdollista järjestää useita ”low budjet” aktiviteetteja joko itse tai
henkilökuntamme avustuksella. Vuodenajasta riippumatta järvi, piha-alue sekä ympäröivät maastot
mahdollistavat melkein mitä vain lumikenkäretkestä rantalentiskisaan ja leirin huipentaa leiridisko suuressa tanssitalossamme.

Lomakeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee poro- ja
huskytilat. Tiloilla voi vierailla katsomassa eläimiä tai halutessaan voi lähteä safarille alueen maastoihin. Rovaniemen
keskustaan lomakeskukselta on matkaa n. 40 kilometriä, joten
leirikouluun on helppo yhdistää vierailuja esimerkiksi Joulupukin pajakylään, Arktikumiin, Korundiin, Pilkkeeseen tai
vaikkapa seikkailupuisto Huimaan.

Musiikin parissa elämyksiä leireilijöille voi tarjota yksi paikan omistajista: artisti Janne Raappana. Ryhmän käytössä on
karaokelaitteet, bändivermeet, kitara ja piano. Janne tarjoaa
paikan päällä myös monenlaisia moottoriurheilumahdollisuuksia vesijetteilystä moottorikelkkakyydityksiin.

Päivät on hyvä päättää rantasaunalla rentoutuen. Pulahtaa
voi joko järveen tai suureen paljuun. Pihalaavulla on mukava
tulistella ja viettää iltaa lettuja paistellen ja lohta loimuttaen.
Talvella voit nähdä revontulien leiskuvan järven yllä ja kesällä
yötön yö eli keskiyön aurinko ihmetyttää ja luo tunnelmaa.

Lomakeskus panostaa esteettömyyteen
Palojärvellä kaikki majoituksesta aktiviteetteihin on saman
pihapiirin ympärillä luonnonkauniin Palojärven rannalla. Leirikoulu on siis helposti valvottavissa ja ryhmä pysyy yhdessä
koossa.
Päärakennuksessa sijaitsee 23 kpl 2 hengen huoneita ja 2 kpl
1 hengen huoneita, joissa on oma wc ja suihku. Lisäksi pihapiiristä löytyy myös erillisiä 2 hengen mökkejä, yksi kuuden
hengen mökki, rantasauna ja palju, grillikota, tanssitalo, kioski
sekä kotieläinpiha. Kotieläinpihalla asustaa muun muassa vasikoita, lampaita ja kanoja.
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Palojärven lomakeskus leirikohteena soveltuu erinomaisesti
myös liikuntarajoitteisille leireilijöille ja lähes kaikki erityistarpeet on huomioonotettavissa. Lomakeskuksessa esteettömyys on huomioitu kaikilla osa-alueilla.

Ranskalaiset leirikouluryhmät hakivat
elämyksiä Lapista
Talven 2017 aikana Palojärvellä vieraili kaksi ranskalaista leirikouluryhmää. Kokemus oli Länsi-Eurooppalaisille huikea.
Ranskalaisten leirikouluohjaaja Sebastien Levigne kuvaili lomakeskusta rauhalliseksi paikaksi, jossa lapset voivat turvallisesti leikkiä metsän ja järven välimaastossa. Erityisesti hän
arvosti sitä, että aktiviteetteja voi touhuta turvallisesti kaikessa rauhassa ilman häiriötä nauttien samalla puhtaasta Lapin
luonnosta. Ison kiitoksen Levigne antaa myös henkilökunnalle
lämminhenkisestä vierailusta ja järjestetystä toiminnasta.
Vaikka leirikoulu oli rauhallinen, ei siitä puuttunut aktiviteetteja ja jännitystä. Ryhmät lumikenkäilivät, moottorikelkkailivat, saunoivat ja paljuilivat. Kohokohtina voi myös mainita
Husky-safarin lomakeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalta Husky-tilalta ja vierailun Joulupukin pajakylässä.

Miksi valita kohteeksi Palojärvi?
Palojärvellä järjestät ryhmäsi näköisen ja budjettiisi sopivan
leirikoulun, joka taatusti jää leiriläisten mieleen. Leirikouluohjelma voi koostua aktiviteeteista paikan päällä tai osin vierailuista alueen kohteisiin.

Ota yhteyttä ja räätälöidään sopiva
kokonaisuus yhdessä.
Palojärven Lomakeskus
Hoikkaniementie 19, 97240 Sonka
Puh.: 040 9321313
palojarvenlomakeskus@gmail.com
www.palojarvenlomakeskus.fi
leirikoulu -9 - lägerskola

Alla olevat leirikoulukeskukset ovat yhdistyksemme jäseniä. Lisätietoja saat toimistostamme sekä
kotisivuiltamme: www.leirikoulut.com
Följande centra är medlemmar i vår förening. Mera information fås från föreningens kansli samt
från hemsidor: www.leirikoulut.com
1. Harrinivan Lomakeskus
Harrinivantie 35, 99300 Muonio
Puh. +358 400 155 100
info@harriniva.fi
www.harriniva.fi
2. Suomen Latu / Kiilopää
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä
Puh. 016-670 0700
kiilopaa@suomenlatu.fi
www.kiilopaa.fi
3. Kuusamon keidas
Soivionjärventie 12
93600 Kuusamo
puh. 045 600 1349
toimisto@kuusamonkeidas.fi
www.kuusamonkeidas.fi
4. Virpiniemen Liikuntaopisto
Hiihtomajantie 27
90820 Kello
Puh. 08-561 4200
sirpa.pehkonen@virpiniemi.fi
www.virpiniemi.fi
5. Nuorisokeskus Syöte
Syötekylä
93280 Syöte
Puh. 08-815 4000
Fax. 08-815 4173
myyntipalvelu@syotekeskus.fi
www.pikkusyote.fi/fi/nuorisokeskus

10. Kuortaneen Urheiluopisto
PL 49
63101 Kuortane
Puh. 06-516 6111
Fax. 06-516 6229
myynti@kuortane.com
www.kuortane.com
11. Nuorisokeskus Piispala
43300 Kannonkoski
Puh. 0207 694300 Fax. 0207 694301
piispala@piispala.fi
http://virpi.recit.fi/esittely/
12. Ähtärinreitin Loma Oy
Karhunkierros 130
63700 Ähtäri
Puh. 06-539 3555 Fax. 06-539 3611
info@ahtarizoo.fi
www.ahtarizoo.fi
13. Nuorisokeskus Oivanki
Rovaniementie 62 a
93999 Kuusamo
Puh.040860 8608
oivanki@kuusamo.fi
www.oivanki.fi

19. Nuorisokeskus Metsäkartano
PL 16
73901 Rautavaara
Puh. 040-839 6350, 040-839 6354
Fax. 017-780 026
info@metsakartano.com
www.metsakartano.com/nuoret/
20. Nuorisokeskus Hyvärilä
Lomatie 12
75500 Nurmes
Puh. 013-687 2507
myynti&markkinointi
email: anu.tirkkonen@nurmes.fi
www.hyvarila.com/fi/nuoriso/
21. Idän leirikoulu Ilomantsi
Yhteyshenkilö: Tuija Lauronen
Möhköntie 210
82980 Möhkö
mohkonmanta@luukku.com
www.mohkonmanta.net
22. Rantasalmen Matkailu/leirikoulu
Ohitustie 7, 58900 Rantasalmi
puh. 050-4310525
leirikoulu@rantasalmitravel.com
www.rantasalmitravel.com/leirikoulu

14. Kiilin leirikoulukeskus
64490 Siipyy
Puh. 040 - 684 5080
Fax. 06-222 5615
info@kilen.fi
www.kiili.fi www.kilen.fi

23. Itä-Karjalan kansanopisto
Valoniementie
58450 Punkaharju
Puh. 015-572 11 Fax. 015-572 1220
ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi
www.ikko.fi

6. Nuorisokeskus Vasatokka
Angelintie 696
99870 Inari
Puh. 0400-670561
vasatokka@inari.fi
www.vasatokka.fi

15. Koivuniemen Herra
Rantatie 116
29900 Merikarvia
Puh. 02-5511663, 040-5338057
info@koivuniemenherra.fi
www.koivuniemenherra.fi

24. Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhantie 15
46910 Anjala
Puh. 020 - 6116201
nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi
www.nuorisokeskusanjala.fi/

7. Lapiosalmen erämatkailukeskus
Lapiosalmentie 9
97900 Posio
Puh. 0400-344545
lapiosalmi@saukko.fi
www.lapiosalmi.fi

16. Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16 (Perinnekylä)
34800 Virrat
Puh. 03-485 1927 Fax. 03-485 1925
leirikoulut@marttinen.fi
www.marttinen.fi/en/nuorisokeskus

25. Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9
00190 Helsinki
Puh. 09-684 7471
hostel@suokki.fi
www.hostelhelsinki.fi/fi/leirikoulut/

8. Nuorisokeskus Villa Elba
Ungdomscentra
Sannanrannantie 60
67100 Kokkola/Karleby
Puh./Tel. 06-831 3400
elba@kokkola.fi
http://villaelba.fi/leirikoulut_ja_paivaretket

17. Lomakeskus Pukkila
34870 Visuvesi
Puh. 03-472 6233
pl@parastalapsille.fi
www.lomakeskuspukkila.fi

26. Saaristomeren luontokoulu
Sähkömäki 1, 21660 Nauvo
Puh. 02-410 6600 Faksi: 02-4106601
info@luontokoulu.fi
www.luontokoulu.fi

18. Kerimaan Lomakeskus Oy
Kerimaantie 65
58200 Kerimäki
015 555 0200
kerimaa@kerimaa.fi
www.kerimaa.fi

27. Leirikoulu Metsätähti
Tommilankatu 16
20300 Turku
Puh. 0400-226 454
Fax. 02-254 6287
info@leirikoulu.net
www.leirikoulu.net

9. Pörkenäs lägergård
Pörkenäsvägen 565
68620 Jakobstad
Tel. 0500-369690
Fax. 06-729 3605
info@porkenas.net
www.porkenas.net

28. Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
(019) 223 0300
info@kisakeskus.fi
kisakeskus.fi
29. GoVuokatti
Puh. 010 389 2208
myynti@govuokatti.fi
www.govuokatti.fi
30. Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistotie 400
19120 Vierumäki
puh. 0105777111
johanna.skytta@@vierumaki.fi
www.vierumaki.fi/nuortenvierumaki
31 Naturskolan Uttern
Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå
045 880 4480
lagerskola@naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi
32. Eerikkälän urheiluopisto
Urheiluopistontie 138
31370 Eerikkälä
Puh. 0201 108 200
sari.virta@eerikkala.fi
www.eerikkala.fi
33. Kisakallion urheiluopisto
Kisakalliontie 284
08360 Lohja
019 31 511
myynti@kisakallio.fi
www.kisakallio.fi
34. Pensar Syd
Pensar Ängvik 181
21660 Nauvo
040 5764976
info@pensarsyd.com
www.pensarsyd.com
35.Palojärven Lomakeskus
Hoikkaniementie 19
97240 Sonka
040 9321313
palojarvenlomakeskus@gmail.com
www.palojarvenlomakeskus.fi
36. Wild Taiga Kuhmo & Suomussalmi
info@wildtaiga.com
www.wildtaiga.fi
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Leirikoulun suunnittelun perusajatuksia
Koululaitoksemme on 2000-luvulla kokenut monia muutoksia sekä hallinnollisesti että pedagogisesti.
Päätösvaltaa on siirretty yhä enemmän koulun tasolle ja opetussuunnitelman perusteista koulut tai kunnat voivat soveltaa omia paikallisia opetussuunnitelmiaan. Tämä antaa kouluille enetistä enemmän liikkumatilaa, mutta samalla myös vastuuta. Opetuksen tavoitteet on määritelty hyvin tarkasti, osin jopa
normein. Sisällöt ja työtavat sen sijaan jäävät koulun ja opettajan omaan harkintaan. Tiedollisten tavoitteiden lisäksi korostetaan nykyisin entistä enemmän kasvatuksellisia ja sosiaalisia tavoitteita. Luonnollisesti myös teknologian kehitys on osa kehittyvää kouluelämää. Kaikki tämä edellyttää suurta harkintaa
työtapojen valinnassa. Tässä harkinnassa nousee leirikoulu yhdeksi varteen otettavaksi vaihtoehdoksi,
jota myös opetussuunnitelman perusteissa suositetaan.
aa varmasti mahdollisuuksia erilaiseen
ympäristöseikkailuun, joka ei aina edes
vaadi mitään erityisvälineitä. Tärkeää on
kuitenkin aina huolehtia turvallisuudesta.
Pienimuotoisetkin seikkailuhetket ovat
juuri se leirikoulun suola, joka jättää oppilaille pysyvän muiston.

Leirikoulun sosiaalinen
merkitys

Mikä on leirikoulu?
Suomen leirikouluyhdistyksen käsityksen
mukaan leirikouluksi katsotaan kahden
tai useamman työpäivän mittainen opieskelujakso koulun ulkopuolella. Se voi olla
joko kotimaassa tai ulkomailla. Yhden
koulupäivän mittaiset koulun ulkopuolella tapahtuvat opiskelujaksot ovat opintoretkiä tai -käyntejä sekä luonto- ja ympäristökouluja. Leirikoulu on yöpymisestä
johtuen haasteellisempi. Sen tulee olla
hyvin valmisteltu ja sen aikana tehdään
myös opintokäyntejä tai -retkiä etukäteen
suunniteltuihin luonto-, kulttuuri- ja elinkeinoelämän kohteisiin. Tyypillistä leirikouluajatukselle on se, että oppilaat eivät
ole passiivisia kuulijoita, vaan aktiivisia
osallistujia. He eivät kopioi tietoja, vaan
etsivät niitä itse eri kohteista pienrymissä.
Leirikouluujakso tulisi mieluusti sitoa
aina osaksi eri oppiaineiden opetussuunnitelmia, jolloin se toimii tehokkaana työvälineenä sekä leirikoulun suunnitteluvai-
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heessa että sen jälkeen. Leirikoulu on yksi
parhaista keinoista tavoittaa oppiaineiden
välinen yhteistyö ja sitä kautta opetuksen
eheyttäminen. Leirikoulu on projekti,
johon osallistuvat oppilaiden lisäksi eri
aineiden opettajat sekä usein myös vanhemmat. Leirikoulu on parhaimmillaan
kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Elämyksiä ja seikkailua
Leirikoulu on jo nimensäkin mukaisesti yhdistelmä leiri- ja kouluelämää! Sen
tarkoituksena on kehittää oppilaiden henkisiä ja fyysisiä valmiuksia. Hyvin suunniteltu ja myös toteutettu leirikoulu, lyhyempikin, antaa aina oppilaille elämyksiä
ja kokemuksia, joiden avulla oppiminen
tapahtuu ilman oppikirjoja ja muuta opetusmateriaalia.
Onnistuneeseen leirikouluun kuuluu
myös opettajan ja leirikoulukeskuksen
henkilökunnan suunnittelemia yllätyksiä. Leirikoulukohteen ympäristö tarjo-

Leirikoulun yhtenä valttina on sen tarjoama sosiaalinen toiminta. Oppilaat
ovat yhdessä koko ajan ja heille annetaan vastuullisia tehtäviä. Leirikoulussa
on aina otettava huomioon oppilastoverit: sovitaan asioista yhdessä ja autetaan
muita. Leirikoulu kehittää oppilaan omaa
kokonaispersoonaa ja täyttää siinäkin
yhtä opetussuunnitelman perusteiden
keskeistä tavoitetta. Hyvin suunnitellussa leirikoulussa voidaan parhaiten nitoa
yhteen koulun kasvatukselliset ja sosiaaliset tavoitteet. Leirikoululla tulee aina
olla säännöt, mutta ei kuitenkaan pelkkiä
rajoituksia ja ohjeita. Niiden on oltava
myös toimintaa tukevia.

Mitä, missä ja milloin?
Leirikoulun suunnittelu on aloitettava
ajoissa, sillä hyvin suunniteltuna se tuottaa parhaan tuloksen. Opettajan apuna
on Suomen leirikouluyhdistyksen laaja
toimijaverkosto, josta on tietoa tässäkin
lehdessä. Nämä keskukset antavat mielellään suunnittelu- ja ohjelma-apua. Sitä
on saatavissa myös verkkosivultamme:
www.leirikoulut.com
Leirikouluja järjestetään yleisesti kevään
lopussa ja syksyn alussa. Tosin keväiset
leirikoulut ovat usein enemmän luokkaretkihenkisiä. Pitäisi kuitenkin muistaa,
etä koulun työvuoteen kuuluu myös talvi
ja silloinkin olisi syytä järjestää leirikou-

luja. Useissa leirikoulukeskuksissa on
jopa edullisemmat hinnat talviaikana.

Suunnittelu ja
etukäteismateriaali
Leirikoulua voidaan pitää työmuotona,
mutta sitä voidaan pitää myös opetusvälineenä. Sen avulla toteutetaan koulun
opetus- ja kasvatustehtävää koulun ulkopuolella. Tämän vuoksi päätös lähteä
leirikouluun on aina viime kädessä opet-

tajan. Oppilaat ja heidän vanhempansa
saattavat joskus tehdä aloitteen, mutta
lopullisen hyväksynnän tekee aina
opettaja. Leirikoulun suunnitteluun tulee kuitenkin aina kytkeä sekä oppilaat
että heidän vanhempansa. Tällä tavoin
leirikoulusta muodostuu koko luokkayhteisön yhteinen projekti. Yhteissuunnittelu helpottaa myös leirikoulun
toteuttamista ja oppilaat kokevat sen
paremmin omakseen.
Suunnitteluvaiheessa ollaan yhteydes-

sä leirikoulukohteeseen ja hankitaan siitä
tarvittavaa paikallista materiaalia, joka
auttaa ohjelman rakentamisessa. Leirikoulukeskuksien käyttäminen helpottaa
paljon suunnittelua, koska sitä kautta on
saatavissa runsaasti tärkeää tietoa kohteesta ja eri ohjelmavaihtoehdoista.

Hyvää leirikouluvuotta 2017!
Juha Kuronen
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