
 

 

 

LYKE-verkoston ja Suomen Leirikouluyhdistyksen yhteinen tapaaminen Turussa  

12.-14.3.2015 

Ilmoittautuminen helmikuun loppuun mennessä. 

LYKE-verkostolaisten lisäksi tapaamiseen toivotaan osallistumaan myös niitä leirikouluja, jotka eivät ole LYKE-
verkoston jäseniä. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan kaikkiin ohjelman osioihin, mutta voit myös valita, 
mihin osaan osallistut. 

Ohjelma 

Torstai 12.3. 

Juna Turussa idästä 8:50/ etelästä 9:00 

9:00 Bussi noutaa rautatieasemalta 

9:30-10.30 Vierailu Vihreä lippu -koulussa: Turun normaalikoulu -Järjestetään yhteistyössä 
Vihreä Lippu -edistäjäverkoston kanssa. Ruokailu koululla. 

Bussi kuljettaa Valonian tiloihin Ratapihankadulle 

12-14:30 Toiminnallisessa esittelyssä Valonian toiminta, Tammenterhon luontokoulun 
Ympäristöpolku ja Turun Seudun Jätehuollon kouluille tarjoama toiminta. Valonian/ Varsinais-
Suomen liiton tilat, Ratapihankatu 36 (rautatieaseman vieressä) 

Bussi kuljettaa leirikoulu Metsätähden leirikoulupaikalle http://www.leirikoulu.net/alueet.htm 

15:30 Kahvi ja letut nuoition äärellä: Metsätähden tervetuliaissanat, LYKEn kuulumiset ja 
Osallistujien Helmet -tuo mukanasi sinulle ajankohtainen asia toiminnastanne 

18:00 Illallinen 

Sauna, yhdessä olemista, verkostoitumista 

Perjantai 13.3.  
 
8:00 Toiminnallinen lipunnosto ja aamupala 

9:00 Keskusteleva LYKKY-kevätkokous + LYKE-keskustelu, LYKE-verkostoon kuulumattomille 
leirikoulukeskuksille omaa ohjelmaa 

http://www.leirikoulu.net/alueet.htm


11:00 Lounas 

12:00 Metsätähden ohjelmaa 

14:00 Kahvi 

14:30 Turvallisuus koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mukana OAJ:n terveiset: 
erityisasiantuntija Jaakko Salo 

15:30 Pois lähtijöille yhteiskuljetus rautatieasemalle - Juna itään 16:05/ etelään 16:00 
etelään 

Leirikouluyhdistyksen juhlaohjelma: 

15.30 Leirikouluun sopivia toiminnallisia ja sosiaalisia aktiviteetteja: ryhmäytymisharjoituksia 
ja geokätkeilytoiminta 

19.00 Leirikouluyhdistyksen juhlaillallinen ja lyhyitä katsauksia Suomen Leirikouluyhdistyksen 
hiostoriaan. 

Lauantai 14.3. 
 

09.00 Aamiainen 

10.00 Leirikouluohjelmaa: ryhmäytymisleikki ja luontopolulle suunniteltu jätevisa. Keskustelua 
Suomen leirikouluyhdistyksen tulevaisuuden haasteista. 

12:00 Kotiin - kuljetus järjestetään joukkoliikenteen äärelle 

Tapaamisen hinta koostuu osallistujan valinnan mukaan yhteen laskettuna seuraavista 
osioista 
(max 110 €): 

• Vihreä lippu -kouluvierailuun torstaina 12.3. klo 9-12 (10 € sis. bussikyydit ja 
ruokailun) 

• Ohjelma torstaina 12.3. klo 12-21 (25 € sis. bussikyydin, ruokailut ja ohjelman) 
• Yöpyminen 12.-13.3. (20€) 
• Ohjelma perjantaina 13.3. klo 8-16 (25 € sis. bussikyydin, ruokailut ja ohjelman) 
• Leirikouluyhdistyksen juhlaohjelma 13.3. klo 15:30 - 14.3. klo 12:00 (25 € sis. 

yöpymisen ja aamupalan) 

 

Lisätietoja 



Niina Mykrä 
niina.mykra@luontokoulut.fi 
044 700 2505 
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