TAAVINKYLÄN KOULU 6T LEIRIKOULUSUUNNITELMA
AIKA:

6. – 8.9.2017

PAIKKA:

KISAKALLION URHEILUOPISTO
Kisakalliontie 284, 08360 Lohja
p. 019-315 11
www.kisakallio.fi
Y-tunnus 0128756-8

YHTEYSHENKILÖ:

Veera Keränen
Liikunnanohjaaja
veera.keranen@kisakallio.fi

VASTUUOPETTAJAT: Jere Päivölä / Miihkali Haverila

VANHEMPAINTOIMIKUNNAN VASTUUHENKILÖT:
Minna Tornikoski ja Ilona Piiroinen

MUKAAN LÄHTEVÄT LUOKKATOIMIKUNNAN VALVOJAT
Nimi ja yhteystiedot:
1. Hanne Hento (Atte Saaren huoltaja)
2. Lea Hinnosaar (Heili Hinnosaaren huoltaja)
MAJOITTUMINEN 3 – 4 HENGEN HUONEISSA
Majoitusasioista vastaa Kisakallion vastaanotto, joka tekee huonekartat
nimilistan mukaan n. viikkoa ennen saapumista.
Pääsääntöisesti oppilaat majoittuvat 3-6 hengen huoneisiin.
Lopulliset huonejaot päätetään elokuussa 2017.
Oppilaat saavat esittää toiveita huonetovereistaan, mutta lopullisen jaon tekee
luokanopettajat.

LEIRIKOULUN YLEISET KASVATUSTAVOITTEET:
Leirikoulun keskeinen tavoite on luokan yhteishengen ja luokkahengen
kohottaminen. Toisena tärkeänä tavoitteena on viedä oppilaat sellaiseen
oppimisympäristöön, jossa heillä on mahdollisuus kokea ja tuntea
onnistumisen elämyksiä, oppimista ja kehittymistä niin henkilökohtaisella kuin
ryhmänkin tasolla.
Luokkatoimikunta on yhteisesti valinnut kokouksessa kohteekseen liikuntaan
ja yhdessä tekemiseen painottuneen kohteen, joka näin ollen mahdollistaa
myös opetussuunnitelman suoran toteuttamisen esimerkiksi sosiaalisten
taitojen ja liikunnallisten perustaitojen osalta. Luokan oppilaat ovat myös hyvin
liikunnallisia ja aktiivisia, joten tämä kohde olikin heille hyvin mieluisa
vaihtoehto.
Kahden yön leirikoulun ohjelmaan kuuluu Kisakalliossa yhteensä ainakin
kymmenen liikunnallista aktiviteettia. Oppilaat ovat äänestäneet lajeista ja
päätökset on tehty yhdessä opettajien kanssa. Ennen oppilaiden äänestystä
luokanopettaja on poistanut lajivalikoimasta lisämaksulliset lajit sekä
muutaman ”liian tutun” lajin (esim. jalkapallo, sähly, koripallo). Näin on saatu
valittua aktiviteetteja, joihin jokainen oppilas lähtee suunnilleen samalta
viivalta.
LEIRIKOULUN PELISÄÄNNÖT:
Leirikoulun aikana tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa opettajan sekä
opiston henkilökunnan ohjeita.
Kännykän voi ottaa mukaan leirikouluun. Vanhempiin voi olla yhteydessä
illalla ja välillä voi ottaa kuvia. Pelaaminen on kielletty.
Vasta päivällisen jälkeen saa ostaa herkkuja kahviosta. Rahaa voi ottaa
mukaan mukaan max 20 euroa.
Kisakallio on savuton urheiluopisto. Tupakointi on ehdottomasti kielletty.
Saleissa liikutaan sisäliikuntaan tarkoitetuilla kengillä ja liikuntaan sopivilla
vaatteilla. Ruokalassa liikutaan ja keskustellaan rauhallisesti.
VALVONTA JA VASTUU:
Oppilaat ovat leirikoulun ajan luokanopettajien vastuulla. Leirikouluun lähtee
mukaan luokanopettajien lisäksi myös kaksi huoltajaa luokkatoimikunnasta.
Luokkatoimikunta on budjetoinut kahden aikuisen osallistumisen leirikouluun.
Mahdollisten hätätilanteiden (tapaturmat yms.) varalta on urheiluopistolla
olemassa oma toimintamallinsa, jota myös leirikoululaiset noudattavat.
Kaikki opiston ohjaajat (koulutetut liikunnanohjaajat) ovat saaneet
ensiapukoulutuksen.
Oppilaat kuuluvat koulun vakuutuksen piiriin koko leirikoulun ajan.

Mahdollisissa sairastapauksissa katsotaan tilannetta tapauskohtaisesti. Jos
oppilas joutuu lähtemään kesken leirikoulun, ilmoitetaan siitä ensin huoltajille,
jotka järjestävät oppilaalle kuljetuksen kotiin.

Liitteet:
Kisakallion lähettämät leirikoulumateriaalit sekä alustava leirikouluohjelma

Paikka: Espoo
Allekirjoitukset:

Aika: 19.5.2017
Jere Päivölä

Miihkali Haverila

ALUSTAVA LEIRIKOULUOHJELMA (Aika, paikka ja vastuuhenkilö):

KESKIVIIKKO

6.9.2017

9.00- 11.00

Lähtö valmistelut ja ruokailu koululla

n.11.00

Lähtö Taavinkylän koululta Busmo Oy:n linja-autolla

n. 12.00

Saapuminen Kisakallioon ja majoitus

14.00

Tervetuloa Kisakallioon!
Leirin avaus ja infotilaisuus

14.30

Majoittuminen

15.00-16.00

OHJATTU AKTIVITEETTI
esim. Volttimonttu

16.00-17.00

Päivällinen

17.30-18.30

OHJATTU AKTIVITEETTI
esim. Jousiammunta

19.30-20.30

Oman open toimintatuokio:
esim. uintia ja saunat

23.00

Hyvää yötä!

TORSTAI

7.9.2016

07.30-08.30

Aamiainen

08.30-10.00

OHJATTU AKTIVITEETTI

10.30-11.30

Lounas

12.00-13.00

OHJATTU AKTIVITEETTI

15.00-16.00

OHJATTU AKTIVITEETTI

16.00-17.00

Päivällinen

17.00-18.00

OHJATTU AKTIVITEETTI

18.00-19.00

Oman open toimintatuokio:

19.00-21.00

Oman open toimintatuokio:

23.00

Hyvää yötä!

PERJANTAI

8.9.2017

07.30-08.30

Aamiainen

08.30-10.00

OHJATTU AKTIVITEETTI

10.00-10.30

Tavaroiden pakkaus &
huoneiden luovutus

11.00-12.00

Lounas

n. 12.00

LÄHTÖ KOTIMATKALLE!

n. 13.00

Paluu Taavinkylän koululle ja kotiutuminen

Tarkennuksia:
Tarkempi päiväohjelma (liikuntapisteet yms. aktiviteetit) saadaan selville
urheiluopiston ohjaajien toimesta lähempänä leirikouluajankohtaa. Tiedot
valituista lajeista on toimitettu Kisakallioon toukokuussa 2017.

