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Juvolan koulu opiskelee leirikoulussa Linnansaaressa ensi to-pe 13.-14.9.2018. Lähtö 

tapahtuu koululta torstaina heti taksien saapumisen jälkeen n. klo 8.20. Oppilaan on 

mahdollista tulla kyytiin myös Oravintieltä (välitä tieto). Lähtö kotiin Linnansaaresta 

tapahtuu 0-2-luokkalaisten osalta torstaina n. klo 18.00 ja 3-6-luokkalaisten osalta pe n. klo 10. Venematkat 

tapahtuvat joko isommilla kalastusaluksilla (12hlöä) tai Saimaa Holidayn veneillä. Kaikille oppilaille tulee 

pelastusliivit. Ei siis mitään huolta. 

 

Leirikoulun tavoitteet 

- kokea mieleenpainuvia elämyksiä ja siten kehittää myönteisiä kaverisuhteita ja luontosuhdetta  

- kehittää yhteistyö- ja auttamiskykyä ja toisten huomioon ottamista 

- opetella leirielämää  

- oppia huolehtimaan omista ja yhteisistä tavaroista 

 

Majoitus ja ruokailu 

Majoittuminen tapahtuu puolijoukkueteltoissa. Torstain lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan sekä 

perjantain aamupalan kustantaa koulu. Päivällisen teemme retkikeittimellä (voit ottaa oman trangian mu-

kaan). Lisävälipalaksi voi ottaa esim. keksejä ja vaikkapa pienen saunalimpparin. Herkutteluhetkeen voi 

ottaa karkkia parilla eurolla (ei kuitenkaan sipsejä eikä paperikarkkeja)  

 

Kustannukset 

Leirikoulusta ei aiheudu oppilaille omien eväiden lisäksi mitään kustannuksia. Osa vanhemmista on luvan-

nut avustaa venekuljetuksissa. Muut kulut katetaan vanhempainyhdistyksen varoista. Omaa rahaa ei tarvita.   

 

Yhteystiedot  

Kari Niittymäki 044-4174585 ja opettajat 044-4174586. 

Oman puhelimen mukaan ottamista emme suosittele, mutta sen voi ottaa mukaan omalla vastuulla. Yhtey-

denottojen toivomme pysyvän maltillisina suuntaan ja toiseen koti-ikävän takia.   

Mikäli oppilas ei erityisestä syystä voi lähteä leirikouluun, hän on velvollinen osallistumaan koulussa järjes-

tettävään muuhun opetukseen normaalin viikkotuntimääränsä puitteissa erikseen suunniteltavan henkilökoh-

taisen ohjelman mukaan. 0-2-luokkalaisilla on perjantaina normaali koulupäivä, kuten myös niillä 3-6-

luokkalaisilla, jotka eivät yövy Linnansaaressa. 

Mikäli oppilaalla on leirikoulun aikana jatkuva tai tilapäinen lääkitys tai taipumusta allergiaan, pyydän il-

moittamaan siitä omalle opettajalle. Varmistin vielä tänään, että vakuutukset ovat kunnossa. 

 

Leirikouluvarustus 

- säänmukainen ulkoiluvaatetus (ehdottomasti sadevaatteet, jos sateen vaara) 

- lämmintä vaatetta 

- villasukat ja kengät, jotka kestävät kosteutta ja johon jalka mahtuu villasukan kanssa (kumisaap-

paat/goretex-kengät)  

- vaihtovaatekerrasto ja –sukat 

- ohut pipo yöpymistä varten (käsineet) 

- makuupussi tai peitto 

- telttapatja (ilmoita, jos ei ole) 

- henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniavälineet: hammasharja ja -tahna, (saippua), pieni saunapyyhe, uikkarit  

- vapaa-aikaa varten halutessaan pikkupelejä tai lehti/kirja 

- taskulamppu (otsa) ja heijastin! 

- unilelu?   ;-) 

- Puhelin? 

- runsaasti ”retkimieltä” ja myönteisyyttä! 

 

Muista: Pakkaa tavarat yhdessä vanhemman kanssa. Näin tiedät mistä ne löytyvät - myös hämärässä! 

Ei irtotavaroita, vältä useampia nyssäköitä. Kannattaa nimetä omat tavarat! 
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Alustava ohjelma 

 

Torstai 13.9. 

8.20 Lähtö koululta 

9.00 Venematka Oravista Linnansaareen 

9.30 Saapuminen perille, paikkaan tutustuminen + säännöt 

10.00 Telttojen pystytys 

10.30 Tutustuminen torppaan + pihaleikkejä 

11.00 Lounas + omaa aikaa 

12.00 Patikkaretki Linnansaaren kansallismaisemaan/luontopolku 

15.00 Välipala + omaa aikaa  

15.30 Pihaleikkejä (lipunryöstö tms) 

17.00 Ruoka retkikeittimellä (3-6lk) tai makkaran ja tikkupullan paistoa (0-2lk.)  

18.00 0-2lk kotiin + sauna (tytöt) + pojilla omaa aikaa 

19.00 Sauna (pojat) + tytöillä omaa aikaa 

20.00 Valopiilosta 

21.00 Iltapalaa (makkaran ja tikkupullan paistoa)  

21.30 Iltatoimet 

22.00 Iltasatu ja hyvätyöt  

22.30 Hiljaisuus  

 

Perjantai 14.9. 

8.00 Herätys, aamutoimet 

8.30 Aamupala 

9.00 Omien tavaroiden pakkaus, telttojen purku ja siivous 

10.00 Venematka 

10.30 Lähtö autoilla kotia kohti 

11.00 Kotiintulo 

-> Kotiläksynä retkipäiväkirjan tekeminen… 

 

Savonlinnassa 9.9.2018, Juvolan koulun väki 

 

      

 

Palautetaan viimeistään ke 12.9.18 TAI voi vastata myös wilmassa  

 

 

________________________________ saa osallistua leirikouluun Linnansaaressa 13.-14.9.2018.  
                                  (oppilaan nimi) 

 

Muuta tiedotettavaa (lääkitys, allergiat, muut huolet yms.): 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
Oppilas ei saa uida  

Oppilas tarvitsee pelastusliivit (ei ole omia)  

Oppilas nousee kyytiin koulun ja Oravin väliltä  

Oppilas hyppää kyytiin Oravintieltä  

Oppilas tarvitsee kyydin paluumatkalla  

Oppilas ottaa mukaan oman retkikeittimen  

 
                                                                                                   __________________________________________  

     huoltajan allekirjoitus 


