
JÄRJESTÄ LEIRIKOULU 
TUNTURISSA!

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte
– Luomme yhdessä kasvutarinoita –

Leirikoululaisille 

laskettelulippu vain 

10 €
/päivä



LEIRIKOULU PIKKU-SYÖTTEELLÄ 
ON KOKO LUOKAN YHTEINEN SEIKKAILU

Pikku-Syöte on yksi Suomen yhdeksästä opetus- ja kulttuuriministeriön 
hyväksymistä nuorisokeskuksista. Nuorisokeskusten tehtävänä on tukea 
lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Pikku-Syöte tarjoaa elämyksellisen, turvallisen 
ja kehittävän toimintaympäristön leirikouluille 
jo 20 vuoden kokemuksella. Nuorisotyön ja 
kasvatuksen erityisosaamisellamme tuemme 
nuorten osallisuutta, kasvua ja kehitystä kohti 
aktiivista kansalaisuutta.

Leirikoulumme tukevat perusopetuksen ope-
tussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. 
Pedagogisissa leirikouluissa ryhmät voivat 
muun muassa ratkoa haasteita yhdessä ja 
saavat itseluottamusta elämysten lomassa 
vaikkapa melomalla tai kiipeämällä. Leirikoulum-
me antavat myös opettajalle loistavan tilai-
suuden tutustua oppilaisiinsa paremmin aivan 
uudessa ympäristössä.

Leirikoulu tukee erinomaisesti opetusta ja antaa vaihtelua 
koulutyöhön. Parhaimmillaan leirikoulu tarjoaa ikimuistoi-
sia elämyksiä lisäten opiskelumotivaatiota ja kohottaen 
luokkahenkeä. 

Lue lisää: pikkusyote.fi/leirikoulut

”Hyvätasoinen palvelu, hyvät huoneet ja 
ruoka sekä myös ohjelma on kokonaisuus, 
johon me ollaan voitu vaikuttaa ja ollaan 
oltu todella tyytyväisiä. Henkilökunta on 

ystävällistä ja palvelualtista.”

Jyväskylän leirikouluryhmän opettaja

Käyttämällä
nuorisokeskuksia

TUET
NUORISOTYÖTÄ



AKTIVITEETTEJA JOKAISEEN MAKUUN 
– AMMATTITAITOISELLA OHJAUKSELLA
Pikku -Syötteen leirikoulutoiminta keskittyy ulkoiluun ja 
luontoon. Suomen eteläisin tunturialue kansallispuistoi-
neen tarjoaa ainutlaatuiset puitteet leirikouluaktivitee-
teille. Pikku-Syötteen leirikouluissa voi kokea elämyksiä 
kaikkina vuodenaikoina. Leirikoulujen aktiviteetit pitävät 
sisällään muun muassa erätaitoja, sisäseinä-, kallio- tai 
korikiipeilyä, jousiammuntaa, taidepajoja, tiimitehtäviä ja 
patikkaretkiä. Talvisin tarjolla on muun muassa lumiken-
käilyä, lumenveistoa ja lumilautailua. 

Laskettelemaan pääsee suoraan hotellin pihasta, josta on 
suora ski-out-yhteys rinteisiin. Aktiviteettivalikoimamme 
on laaja – jokaiselle ryhmälle löytyy varmasti mieluisia 
vaihtoehtoja. Ammattitaitoiset ja kokeneet nuorisotyön-
tekijämme toimivat leiriohjaajina ja pitävät huolen, että 
jokainen leirikoulu on onnistunut elämys.

Lue lisää: pikkusyote.fi/leirikouluaktiviteetit

MITÄ LEIRIKOULU 
PIKKU-SYÖTTEELLÄ MAKSAA?
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 
Pikku-Syötteen yleishyödyllistä ja kasvatuk-
sellista toimintaa nuorille, mikä huomioidaan 
leirikoulujen hinnoittelussa. Hinta vaihtelee 
ohjelman ja sesongin mukaan. Leirikoulun 
saa edullisemmin sesongin ulkopuolella! 

Pyydä tarjous! leirikoulu@pikkusyote.fi

All-inclusive
leirikoulu 

alk. 48 €*
/oppilas/vrk!

* sis. majoitus ja ruoat

LUKUJÄRJESTYS

Maanantai Tiistai

11:00 Saapuminen 
ja lounas

12:00 Leirikouluinfo

13:00 Lumikenkäily

15:00 Seinäkiipeily

17:00 Päivällinen
Ravintola Purossa

18:00 Taidepaja

20:00 Iltapala

22:00 Nukkumaan

Keskiviikko

8:00 Hyvää 
huomenta

8:30 Aamiainen 
Ravintola Purossa

10:00 Laskettelu ja 
lumikammi

12:00 Lounas 
Ravintola Purossa

13:00 Laskettelu ja 
lumikammi jatkuu

16:30 Päivällinen
Ravintola Purossa

19:00 Iltapala 
huipun kodalla

22:00 Nukkumaan

Torstai

8:00 Hyvää 
huomenta

8:30 Aamiainen 
Ravintola Purossa

9:30 Jousiammunta

11.00 Leiripalaute 
ja loppujutut

11:30 Lounas 
Ravintola Purossa

12:15 Huskytilavie-
railu ja kotia kohti
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ESIMERKKIOHJELMA



TILAA ESITTELY
Tulemme mielellämme esittelemään 
Pikku-Syötteen leirikoulua opettajanhuoneisiin 
tai vanhempainiltoihin. Esittelyssä saatte 
koulullenne kattavan tietopaketin 
sekä esittelymateriaalin Pikku-Syötteen 
leirikouluista ja sen monista mahdollisuuksista.

Iloisin yhteistyöterveisin,

Anne Brandt
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 363 0999
anne.brandt@pikkusyote.fi

Pikku-Syöte kuuluu Vuolle Setlementti - konserniin. 
Vuolle Setlementti on voittoa tavoittelematon 
yhdistys, jonka tehtävänä on toimia laaja-alaise-
na sosiaalityön ja vapaan sivistystyön toimijana 
alueellaan.

Pikku-Syöte on Suomalaisen työn liiton jäsenyri-
tys ja Yhteiskunnallinen yritys- merkin haltija jo 
vuodesta 2012.

VINKKEJÄ LEIRIKOULUN VARAINKERUUSEEN
1. Viikko-/kuukausimaksut
Huoltajat ja opettaja voivat laa-
tia sopimuksen oppilaille siten, 
että oppilaat sitoutuvat kotona 
esimerkiksi siivoamaan maksuja 
vastaan.

2. Tapahtumien 
järjestäminen
Erilaisten tapahtumien ja tempa-
usten järjestäminen kohottaa 
samalla myös luokkahenkeä. 
Leirikoulua varten voidaan 
järjestää esimerkiksi kirpputori 
tai kouludisco. Lisäksi luokan 
kanssa on mahdollista päästä 
avustamaan erilaisiin paikal-
lisiin tapahtumiin esimerkiksi 
keräämään roskia, haravoimaan 
taloyhtiöiden pihoja tai paketoi-
maan lahjoja. 

3. Myyntityö
Nykyisin on monia yrityksiä, 
jotka tarjoavat erilaisia tuotteita 
myyntiin retkien varainkeruuta 
varten. Usein tuotteiden maksa-
minen suoritetaan vasta jälki-
käteen ja ylijäävät tuotteet saa 
palauttaa. Myyntityö, niin kuin 
yhteisten tapahtumien järjes-
täminenkin, opettavat lapsia 
työskentelemään yhteisen pää-
määrän eteen ja lisäävät heidän 
kuluttajatietoisuuttaan.

4. Pullojen kerääminen
Jos omalla paikkakunnalla järjes-
tetään varainhankinnan aikaan 
suuria tapahtumia, pulloja kerää-
mällä voi saada kokoon muka-
vasti rahaa leirikoulua varten. 
Samalla oppilaat saavat ympäris-
tökasvatusta, kun oma lähiym-
päristö saadaan puhtaaksi!

5. Yleisöksi/avustajaksi
Monet tuotantoyhtiöt etsivät 
ryhmiä yleisöksi ja avustajiksi 
tv-ohjelmiin pientä palkkaa vas-
taan. Kannattaakin ottaa suo-
raan yhteyttä tuotantoyhtiöihin. 
Luokka saa samalla hauskan 
kokemuksen ja pääsevät näke-
mään tv-ohjelman tekoa!

6. Sponsorit
Leirikouluhankkeelle voi kysyä 
sponsorointia esim. paikallisilta 
yrityksiltä. Vastineeksi yritykset 
tavallisesti haluavat logonsa 
esille hankkeen yhteydessä. 
Sponsoroinnin suhteen on 
kuitenkin otettava huomioon 
yrityksen toimialan sopivuus 
leirikouluhankkeelle.

Lähde:  
SLY – Suomen leirikouluyhdistys

Setlementti

Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
www.pikkusyote.fi | p. 08 815 4000 | myyntipalvelu@pikkusyote.fi


