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Unescon kansainvälinen yleissopimus elävän kult-
tuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 
2003 ja sen piirissä on 170 valtiota, Suomi muiden 
mukana vuodesta 2013. Mitä on aineeton kulttuu-

riperintö? Se on kaikkea ihmisen toimintaan liittyvää perin-
nettä, joka on osa kulttuuria. Siihen kuuluu mm.esittävää 
taidetta, sosiaalisia käytäntöjä, rituaaleja, perinneruokia sekä 
erilaisia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Yleissopimuksen tavoit-
teena on tällaisen perinnön suojelun edistäminen ja kunnioit-
taminen. Tärkeänä pidetään myös lisätä tietoisuutta aineetto-
man kulttuuriperinnön merkityksestä. Suomessa aineettoman 
kulttuuriperinnön tavoitteista vastaa OKM ja koordinaattori-
na on Museovirasto.

Leirikoulutoiminta tarjoaa kouluille erinomaiset puitteet 
kulttuuriperinnön käsittelylle, sillä kouluissa on niin monia 
opetuksen ja kasvatuksen alueita, että kaikkeen ei ehditä riit-
tävästi syventyä. Kuitenkin tiedämme, että ihmisten perusoi-
keus on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Pidän tärkeänä 
sitä, että oppilaiden kulttuuristen taitojen kehittyminen antaa 
myös mahdollisuuden ymmärtää paremmin erilaisia muita 
kulttuureja. Varsinkin nyt, kun elämme monikulttuurisessa 
Suomessa, tämä on ensiarvoisen tärkeää. Leirikoulukeskuk-
sissa voidaan panostaa hyvin kulttuuriperintökasvatukseen, 
sillä näin voidaan ohjata oppilaita paremmin ymmärtämään 
ja kunnioittamaan sekä oman maan että muiden perinteitä. 
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on julkaissut 
vapaasti käytettävän materiaalipankin ja siihen liittyy myös 
verkkopalvelu: kultturiperintokasvatus.fi

Tämä Kulttuurin vuosikello tarjoaa päiväkodeille ja kouluille 
sekä kasvattajille kaikenlaista ajankohtaista kulttuurikasva-
tuksen materiaalia. Leirikoulukeskuksissa toimivat leirikou-
luohjaajat voivat helposti myös hyödyntää tätä materiaalia 
ja laatia yhdessä opettajien kanssa leirikoulujaksoon sovel-
tuvan kulttuurikasvatusohjelman muiden ohjelmien lisäksi 
ja tueksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi perinneruoan 
valmistaminen, vierailu paikallisen käsityöläisen verstaas-
sa, tutustuminen paikkakunnan taiteeseen tai taiteilijoihin. 
Leirikoululaiset voivat myös valmistaa itse joitakin perinne-
esineitä asiantuntijan johdolla. Ohjattu vierailu kotiseutumu-
seossa on myös kulttuuriperinnekasvatusta parhaimmillaan.
Tätä lisaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Ota yhteys 
lähimpään yhdistyksemme jäsenkeskukseen (yhteystietoja 
keskiaukeamalla) ja sovi ohjelmasta. Ei muuta, kuin toimeen 
vain!

Innokasta kulttuurikasvatuksen vuotta 2017!

Aineeton kulttuuriperintö

Unescos konvention om skydd av det immateriella 
kulturarvet godkändes 2003. 170 stater har rati-
fierat konventionen. Finland kom med 2013. Vad 
betyder ett immateriellt kulturarv? Det är kultu-

rella traditioner. Dit hör bl.a. konst, social pracis, ritualer, 
traditionell mat samt kunskap och färdigheter i praktiska gö-
romål. Målet med konventionen är att bevara och respektera 
samt att öka kunskapen och betydelsen av det immateriella 
kulturarvet. I Finland ansvarar Undervisnings- och kulturmi-
nisteriet för att målen nås. Som koordinator verkar Musei-
verket.

En lägerskola ger upperliga möjligheter för skolan att be-
handla kulturarvet. I skolan finns så många olika ämnen att 
det är svårt att gå på djupet med allt. Ändå vet vi att till indi-
videns grund rättigheter  hör rätten till ett eget språk och en 
egen kultur. Jag tycker det är viktigt att utveckla elevernas 
kulturella färdigheter för på såvis lär de sig även bättre förstå 
andra kulturer. Speciellt nu då vi lever i ett mångkulturellt 
Finland är detta ytterst viktigt. Lägerskolcentren bör satsa på 
fostran av kulturarvet ty då kan man vägleda eleverna att bät-
tre förstå och uppskatta både de egna och andras traditioner. 
Föreningen för kulturarvsfostran har publicerat en material-
bank som fritt kan användas: kulttuuriperintokasvatus.fi

Denna materialbank erbjuder aktuellt material för kulturfost-
ran till daghem, skolor och andra fostrare. Lägerskolcentren 
kan även använda detta material. Tillsammans med skolans 
lärare kan det planera flera program som baserar sig på vårt 
kulturarv. Programmen kan fungera som stöd eller som til-
lägg till de egentliga lägerskolprogrammet. Som exempel kan 
nämnas att tillreda traditionell mat, besök i en hantverkares 
verkstad och att bekanta sig med ortens konstnärer. Eleverna 
kan även själv göra något traditionellt hantverk under led-
ning av en expert. Ett guidat besök i ett hembygdsmuseum 
kan vara kulturarvsfostran som bäst. Denna lista skulle kunna 
bli hur lång som helst. Ta gärna kontakt med ditt närmaste 
lägerskolcenter (kontaktuppgifter finns på mittuppslaget) och 
kom överens om lägerskolprogrammet.

Ingenting annat, sätt i gång. 
Lycka till med kulturarvsfostran 2017!

Juha Kuronen

Det immateriella 
kulturarvet
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ESIMERKKIOHJELMA

-   Mistä Kustaanmiekka on saanut nimensä?
-   Miksi kirkon huipulla palaa valo?
-   Kuka oli Augustin Ehrensvärd? 
-   Onko hänen jäännökset täällä?
-   Kuinka paljon vettä on meressä?
-   Milloin Suomenlinna on valmistunut?

Perusopetuksen opetussuunni-
telma tähtää laaja-alaiseen oppi-
miseen opetuksen eheyttämisen 
avulla. Eheyttämisen tavoitteena 
on tehdä mahdolliseksi opiskel-
tavien asioiden välisten suhtei-
den ymmärtäminen sekä koko-
naisuuksien hahmottaminen 
oppiainerajat ylittävien projektin 
avulla. Leirikoulu voi olla yksi 
opetuksen eheyttämistä tukevis-
ta toimintatavoista.

Ilmiönä Suomenlinna

Hostel Suomenlinnassa on tilattavissa 
Ilmiönä Suomenlinna -leirikoulupaket-
ti, jossa tutkitaan Suomenlinnaa oppi-
laiden tuottamien kysymysten kautta. 
Paketti on suunniteltu kahden yön 
mittaiseksi. Leirikoulupaketissa yhdis-
tyy tutkimustyön tekeminen ja tiedon 
hankkiminen sekä leirielämä yhteispe-
lien ja -toiminnan kautta.

Ilmiönä Suomenlinna -leirikoulussa 
oppilaat pääsevät pienryhmissä suun-
nittelemaan ja toteuttamaan oman 
Suomenlinna-aiheisen tutkimuksen. 
Tutkimusprosessi pohjautuu oppilai-
den omiin kysymyksiin. Leirikoulupake-
tissa hyödynnetään soveltaen Suomen 
Metsäyhdistyksen design-suuntautu-
neen pedagogiikan menetelmiä. 
Leirikoulussa ensimmäisenä päivä-
nä tutustutaan Suomenlinnaan sekä 
rajataan tutkimuskysymykset ja muo-
dostetaan tutkimusryhmät. Ennen 
tutkimustyön aloittamista vieraillaan 
Suomenlinnamuseossa kertaamassa 
tärkeimmät tiedot Suomenlinnasta ja 
saaren historiasta, jotta kaikilla olisi 
jonkinlainen kuva paikasta ennen työs-

kentelyn aloittamista. Ilmiötyöskentely 
aloitetaan design-suuntautuneet peda-
gogiikan mukaisesti ilmiön artikuloin-
nilla ja oppimista ohjaavien kysymys-
ten laatimisella. Ilmiön artikulointina 
toimii lämmittelytehtävä, jossa oppilaat 
kiertävät pienryhmissä Suomenlinna-
aiheisten kuvien luona ja kirjoittavat 
kuvien alle kaikki asiat mitä kuvista 
tulee mieleen, mitä kuvassa näkyy, mil-
lainen tunnelma kuvassa on jne. Kun 
kaikki kuvat on kierretty, aletaan hah-
motella kysymyksiä. Oppilaat saavat 
kysyä kuviin liittyen mitä tahansa, mitä 
kuvasta herää mieleen. Kysymyksinä 
on keksitty esimerkiksi:

ILMIÖNÄ SUOMENLINNA! – 
ILMIÖTYÖSKENTELY LEIRIKOULUSSA
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näyteltyjä videotarinoita sekä tietovisoja!

Kaikki oppilaiden ehdottamat kysymykset 
kirjataan ylös. Tämän jälkeen äänestetään 
kysymyksistä mielenkiintoisimmat. Ryhmät 
pyritään muodostamaan oppilaiden mielen-
kiinnon mukaisesti niin, että jokainen saa 
äänestää yhtä mielenkiintoisinta kysymystä. 

Kun ryhmä on muodostettu, kirjoittavat op-
pilaat ryhmissä vielä tutkimussuunnitelman, 
johon merkitään valittu tutkimuskysymys, 
menetelmät, eli miten tietoa aiotaan hank-
kia, sekä alustava suunnitelma tuotoksesta, 
eli miten tutkimuksen tulokset esitellään 
muulle luokalle. 

Varsinainen tutkimustyö aloitetaan toisena 
päivänä, jolloin ryhmillä on aikaa tutki-
muksen toteuttamiselle. Ryhmät toimivat 
itsenäisesti, ohjaajat ja opettajat auttavat 
tarvittaessa. Ryhmille annetaan materiaaliksi 
mm. kirjoja sekä iPadit. Toisen päivän aikana 
ryhmät hankkivat tarvittavan tiedon ja val-
mistelevat esitykset omasta aiheestaan. Ilmi-
ötuotosten ensi-ilta on iltaohjelman aikana, 
jolloin kaikki ryhmät pääsevät esittelemään 
tuotoksensa. Ilmiötuotosten ensi-illassa on 
nähty luovia tuotoksia, kuten tietoiskuja, 

Leirikoulu mahdollistaa intensiivisen ja 
tiiviin työskentelyjakson tutkittavan aiheen 
parissa, vaikka työskentelyyn käytettäviä 
päiviä ei olisi useita. Leirikoulu voikin sopia 
hyvin esimerkiksi koulussa toteutettavan 
pidemmän ilmiötyöskentelyn yhdeksi 
osaksi. Luokkahuoneen ulkopuolella 
toteutettava leirikoulu tarjoaa tutkimustyölle 
aidon ympäristön, jossa tutkittava aihe 
on käsin kosketeltavissa. Kun oppilaiden 
omat kysymykset ja kiinnostuksen 
kohteet ohjaavat tutkimusaiheiden 
valintaa, on ilmiötyöskentely mielekästä ja 
oppilaslähtöistä.

Elina Kokko

” Ohjelmassa oli sopivasti tekemistä ja sopivasti 
   vapaa-aikaa. 
   Tutkimustehtävä oli ohjattu mukavan lapsilähtöisesti. 
   Leikit ja pelit olivat motivoivia ja monipuolisia. 
   Mainio kokonaisuus!”
-  Opettaja 6-luokka 

ILMIÖTYÖSKENTELY LEIRIKOULUSSA
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Liikunnallinen leirikoulu voi sy-
tyttää kipinän uuteen lajiin. Ee-
rikkilän leirikoulussa on sopivan 
monipuolista tekemistä kaikille. 

Valittavana on pelaajille pelejä, tiimihen-
kisiä kisoja ja luonnonystäville elämyksiä 
luonnossa. 

Mottomme on, että kaikki voivat oppia 
ja nauttia tekemisestä, kun saavat tilai-
suuden. Kukaan ei jää ilman opastusta. 
Eerikkilän leirikoulussa oppilailla on 
mahdollisuus kokea oppimisen ja onnis-
tumisen iloa ainutlaatuisessa ympäristös-
sä.  Aktiviteettien ohjauksesta vastaavat 
ammattitaitoiset liikunnanohjaajamme 
sekä luonto-ja eräoppaamme.

Eerikkilän liikuntatilat tarjoavat luke-
mattomia mahdollisuuksia omatoimiseen 
liikkumiseen. Ympäröivältä Hämeen jär-
viylängöltä löytyy upeita retkikohteita. 
Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot 
sekä Saaren Kansanpuisto tarjoavat unoh-
tumattomia elämyksiä luonnon ystäville. 
Lisäksi Forssan viihdeuimala vesihelmi 
on suosittelemisen arvoinen vierailukoh-
de koululaisryhmille.

Valmis paketti säästää vaivaa

Leirikoulun suunnittelua helpottaa Eerik-
kilän valmis leirikoulupaketti. Ryhmän 
tarvitsee vain päättää, montako päivää he 
viipyvät ja valita listalta aktiviteetit, joita 
he haluavat vierailunsa aikana tehdä. Ma-

joitus, liinavaatteet, aktiviteetit ja kehuja 
keränneet ateriat noutopöydästä sisältyvät 
kaikki pakettihintaan.
Erilaisia aktiviteetteja on yhteensä pari-
kymmentä ja sopivat vaihtoehdot löytyvät 
sekä ylä- että alaluokille. Suosituimmiksi 
aktiviteeteiksi ovat nousseet luontoliikun-
tatuotteet, kuten melonta ja jousiammun-
ta. Uusi kiipeilyseinä on ollut myös tosi 
tykätty ja monet oppilaat ovat ylittäneet 
itsensä ja kokeneet onnistumisen tunteen 
kiivetessään kahdeksan metrisen seinän 
huipulle, kertoo leirikoulujen myynnistä 
vastaava Sari Virta.

Ohjattujen aktiviteettien lisäksi ryhmät 
voivat omatoimisesti pelata vaikkapa jal-
kapalloa ja beachvolleya tai tehdä pati-
kointiretken Hämeen Luontokeskukselle.
- Paketti on helpottanut opettajien työ-
tä. Aiemmin he joutuivat varaamaan jo-
kaisen aktiviteetin erikseen, mutta nyt 
he saavat halutessaan toiveiden mukaan 
tehdyn valmiin ohjelman, Sari kertoo ja 
toivottaa samalla luokat tervetulleeksi Ee-
rikkilään.

Elämyksiä ilman kilpailua

Lisätiedot:
https://www.eerikkila.fi/
vapaa-aika/leirikoulut/
sales@eerikkila.fi, 
p. 0201 108 238
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Eerikkilän Urheiluopisto
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Leirikoulu Metsätähti
Tommilankatu 16
20300 Turku
Puh. 0400-226 454  
Fax. 02-254 6287
info@leirikoulu.net
www.leirikoulu.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. Eerikkilän urheiluopisto
Urheiluopistontie 138
31370 Eerikkilä
Puh. 0201 108 200
sari.virta@eerikkila.fi
www.eerikkila.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

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



35

30

31

29
36

Suomen 
leirikouluyhdistyksen 
jäseninä olevat 
leirikoulukeskukset 
takaavat onnistuneen 
leirikoulun!

Lägerskolcentrets 
medlemskap i 
Lägerskolföreningen i 
Finland garanterar en 
lyckad lägerskola!

5

1

2

3

11

6

4

8

9

10

12

14

15

16
17

18

24

19

25

20

21
22

23

26

7

13

27

18

        32 3334
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Pensionat Mullfjället i Åre Ab
Karolinervägen 40, 
830 15 Duved, Ruotsi
+46 647 200 04
info@mullfjallet.se

www.mullfjallet.se

Lisäksi jäsenyhdistyksemme:
Ruotsissa:  
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Leirikoululaisia Kiinasta Suomeen

Kiinalaista vesivärimaalausta ja 
uusia ystäviä Tytyrin koulussa 
Lohjalla helmikuussa 2017

Tytyrin ja Chaoyang Experimental 
Primary School attached to Capital 
Normal University –koulujen 
ystävyyssopimuksen allekirjoittivat 
juhlallisesti rehtorit Erna Huhtala ja 
Jing Tong (pöydän ääressä). 
Sopimuksen solmimista todistivat 
toimitusjohtaja Kirsi Mantua-
Kommonen, AuroraXplorer Oy

AuroraXplorer Oy on vuodesta 2014 
alkaen edistänyt suomalaisen koulu-
opetuksen tunnettuutta Kiinassa. Es-
poosta käsin toimiva yritys järjestää 
kiinalaisille koululaisille ja opetusalan 
ammattilaisille leirikouluja, opinto-
matkoja ja ystävyyskouluvierailuja 
kaikkialle Suomeen. 

Kiinassa on vahva leirikouluperinne, joka 
painottuu loma-aikoihin: kesälomaan sekä 
kiinalaisen uudenvuoden mukaan tammi-hel-
mikuun vaihteeseen ajoittuvaan talvilomaan. 
Kansainvälinen leiritoiminta on alkanut kie-
lileireistä ja painottunut englanninkielisiin 

maihin, eli Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan 
ja Australiaan. Muutaman viime vuoden ai-
kana kohteiksi on valikoitunut myös muita 
maita. Suomen valtteja ovat hieno menestys 
PISA-vertailussa, maamme korkea elintaso 
ja turvallisuus, sekä luonto vesi- ja lumiak-
tiviteetteineen. 

Leirikoulu-konseptin alla on kolmenlaisia 
ohjelmia koululaisille: ystävyyskouluyh-
teistyötä, leirikeskuksissa toteutettua ope-
tusta, sekä opintomatkoja. Lisäksi opetus-
alan ammattilaiset tutustuvat mielellään 
suomalaiseen opetusohjelmaan vastaavilla 
vierailuilla. 

Ystävyyskouluyhteistyö vie 
syvimmälle kulttuurivaihtoon 

Monet kiinalaiset koulut haluavat solmia 
”sisarus-” tai ystävyyskoulusopimuksen suo-
malaisen koulun kanssa. Lohjalainen Tytyrin 
koulu solmi syksyllä 2016 ystävyyskoulusopi-
muksen pekingiläisen Chaoyang Experimen-
tal Schoolin kanssa. 

Rehtorin vierailtua Suomessa sopimusse-
remoniassa ja yhteistyötä suunnittelemassa 
syyskuussa 2016 ensimmäinen 35 oppilaan 
ja kuuden opettajan ryhmä opiskeli jo 2017 
helmikuussa kolme päivää Tytyrin koulussa. 
Ensimmäinen päivä oli kiinalaisten opetta-
jien ohjaama, toinen päivä suomalaisten, ja 
kolmantena järjestettiin mini-gaala. Oppilaat 
pääsivät myös yöpymään suomalaiskodeissa. 
Tytyrin koulun rehtori Erna Huhtala kertoo: 
”Tämä yhteistyö avaa mahdollisuuksia ai-
nakin kahteen, uuteen opetussuunnitelmaan 
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sopivaan teemaa: ilmiökeskeisyyteen ja kan-
sainvälisyyskasvatukseen. Meitä kiinnosti li-
säksi erityisesti tämä taidekasvatusyhteistyö”. 
Elokuun lopulla Tytyrin kouluun saapuu peräti 
60 kiinalaislasta opettajineen, ja kutsu saapua 
vastavierailulle Pekingiin on voimassa. 

Kiinasta Suomeen saapuvat koululaisvieraat 
käyvät joko valtion koulua, yksityiskoulua, tai 
kansainvälistä koulua. Kansainvälisten kou-
lujen oppilaat osaavat englantia erittäin suju-
vasti, jolloin lapset pääsevät nopeasti juttuun 
suomalaisten kanssa. Muissa kouluissa puhuttu 
englanti sujuu vaihtelevasti, koska opetuksessa 
keskitytään paljolti kielioppiin. Kiinalaisten 

aksentti myös poikkeaa suomalaisesta, joten 
muut kommunikointitavat nousevat arvoon 
arvaamattomaan. 

AuroraXplorerilla olemme huomanneet, että 
esimerkiksi taide- ja taitoaineet, liikunta ja 
matematiikka ovat hyviä viitekehyksiä oppi-
laiden vieraillessa kouluissa. Etenkin veisto-
luokka on kiinalaisille suuri ihme, sillä tällai-
sia taitoja ei Kiinassa pääse harjoittamaan. 

Koripallotreenit alkamassa Kisakallion Urheiluopistolla 
tammikuussa 2016

Leirikeskuksissa opitaan suomalai-
seen tapaan 

Kiinalaisten leirikouluohjelmiin sisällytäm-
me usein kaksi leirikeskusta, yhden Etelä- tai 
Keski-Suomessa ja toisen Pohjois-Suomessa 
(esimerkiksi Oivangin leirikeskus), sekä 
valitsemme ohjelmaan myös urheiluopisto-
ja (esimerkiksi Kisakallion Urheiluopisto). 
Näin olemme onnistuneet pidentämään viipy-
mää Suomessa sen sijaan, että kiinalaislapset 
jatkaisivat matkaansa toiseen pohjoismaahan. 

Leirikouluohjelmissa pyrimme esittelemään 
suomalaista, ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja 
luovuuteen kannustavaa opetustapaa, sekä 
tuomaan esille esimerkiksi sosiaalisten ja 
ryhmätyötaitojen merkitystä. Kiinalaislapset 
kun ovat tottuneet elämään perheensä ”pik-
ku keisarina” koulujärjestelmän keskittyessä 
äidinkieleen, matematiikkaan ja reaaliai-
neisiin heti ensimmäisestä luokasta lähtien. 
Leirikoulussa syntyykin syviä kiintymyssuh-
teita leiriohjaajiin, suomalaisiin kavereihin, 
ja Suomeen, ja kotiinlähtö on poikkeuksetta 
haikea hetki. 

Opintomatkoja ja matkailukohteita 

Suomeen on jo pidempään järjestetty Kiinas-
ta opintomatkoja, joissa sisältö on verraten 
matkailupainotteista. Lapsiryhmiä kierrä-
tetään kiinalaisia kiinnostavissa matkailu-
kohteissa, kuten joulupukkia tapaamassa ja 
jäämurtajasafarilla. Lukiolaisten ohjelmassa 

Kansainvälinen päivä Kisakallion Urheiluopistolla rakensi ymmärrystä 
erilaisista kulttuureista heinäkuussa 2016
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Kirjoittaja Kirsi Mantua-Kommonen 
on AuroraXplorer Oy:n perustaja ja 
toimitusjohtaja. 

on myös tutustumisia yliopistoihin heidän har-
kitessaan, minne päin maailmaa suuntaavat 
jatko-opintoihin. 

Näiden opintomatkojen sisältö on järjestäjästä 
riippuen enemmän tai vähemmän viihteeseen 
painottuvaa, eikä opetuksellisella sisällöllä 
välttämättä ole kovin suurta painoarvoa. Au-
roraXplorerilla olemme kuitenkin pyrkineet 
tuomaan myös matkailusisältöihin pedagogis-
ta näkökulmaa. Lisäksi luomme kohtaamisia 
paikallisten ja kiinalaisten nuorten välillä jär-
jestämällä esimerkiksi kouluvierailuja, jotka 
antavat myös suomalaiskouluille kansainvälis-
tymismahdollisuuksia. 

Opetusalan ammattilaiset kiinnostunei-
ta kaikista oppiasteista 

Koululaisten lisäksi myös rehtorit, virkamie-
het, koulutusorganisaatioiden johto ja monet 
muut ovat kiinnostuneita ymmärtämään suo-
malaisen koulujärjestelmän erityispiirteitä. 
Nämä ryhmät arvostavat esitelmiä koskien 
päiväkodin, esikoulun, alakoulun, yläkoulun, 
lukion ja ammattioppilaitosten osuudesta ko-
konaisuudessa. Samoin he mielellään seuraa-
vat opetustilanteita eri oppiasteilla. Parityöskentelyä vierailulla Rukan koulussa Kuusamossa

Kiinalaisten leirikouluorganisaatioiden 
edustajat huovuttivat muumeja 
Taalintehtaan koulun oppilaiden 
opastuksella tammikuussa 2016

Kiinalaisperheet satsaavat lastensa kansainvä-
listämiseen varojansa, ja Suomi on houkuttele-
va kohde yhä useamman vanhemman mielestä. 
Mikäli koulunne tai leirikeskuksenne on kiin-
nostunut yhteistyöstä Kiinan suuntaan, toimii 
AuroraXplorerin tiimi mieluusti kulttuuritulk-
kinanne ja apukäsinänne. Haluamme olla mu-
kana luomassa suomalaislapsille ainutkertaisia 
elämyksiä ja kohtaamisia kiinalaislasten kans-
sa. Suomalaisosapuolille ei koidu Suomes-
sa toteutettavasta yhteistyöstä kustannuksia. 
“Suosittelen lämpimästi sisarkouluyhteistyö-
tä, jos sellainen on tarjolla. Tällainen globaali 

ajattelu avautuu lapsille ihan eri tavalla, kun 
he saavat henkilökohtaisia kohtaamisia ja ko-
kemuksia”, kertoo Tytyrin koulun rehtori Erna 
Huhtala ja jatkaa ”kokemukseni mukaan, mitä 
enemmän annamme itsestämme, sitä paremmin 
yhteistyö palkitsee”. 

AuroraXplorerin leirikoulutiimi 
Yan Dong, Xuejun Konttinen, 
ja Ilja Riekki. Kuvasta puuttuu 
Laura Sarikka.

leirikoulu  - 13- lägerskola



leirikoulu  - 14- lägerskola



leirikoulu  - 15- lägerskola



BAS 2 - Posti Oy
Posti Green


