
VALITSE VALMIS MENU TAI 
YHDISTELE OMA 
KOKONAISUUTESI 

À LA CARTE-LISTALTA

Tule nauttimaan 
leirikouluelämyksistä 
Suomenlinnassa!  

Leirikoulumenu 2017



Leirikoulumenut
Valitse kokonaisuus, joka on valmiiksi suunniteltu. 
Jokainen menu sisältää ympäristökasvatusta, 
historiatietoa sekä ryhmädynamiikan ja sosiaalisten 
taitojen kehittämistä. Pakettien lisämausteet 
sovitaan yksityiskohtaisesti aina luokalle sopiviksi.

Menu 1: Suokki Seikkailu 
Sisältää: 2 yön majoituksen omilla liinavaatteilla, 
ateriat (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala) 
sekä yhdessä suunnitellun leirikouluohjelman.
Hinta: 160€/hlö

Yhteistoimintaa seikkaillen! Panostamme yhdessä 
tekemiseen ja ryhmädynamiikan kehittämiseen 
sekä saamme tietoa Suomenlinnasta. Tarkempi 
ohjelman sisältö suunnitellaan ryhmäkohtaisesti. 
Huom! Saattaa sisältää pimeitä tunneleita!

Suomenlinna – Seikkailu - 
Yhdessä tekeminen – elämyspedagogiikka

1. päivä
11.00 Saapuminen
Suomenlinnaan
Toiminnallinen leirikoulun
aloitus
12.00 Lounas
13-16 Yhteistoiminnallinen
saarikierros –
Ryhmätehtäviä ja
Suomenlinna tutuksi
Majoittuminen
17.00 Päivällinen
18-19.30 Ulkopelejä
Iltapala
22.00 Hiljaisuus

2. päivä
8.00 Aamiainen
9-10.30 Tykit ja tunnelit –
kierros
Ulkopelejä
12.00 Lounas
Päivällisen teko
vastuuryhmissä
17.00 Yhdessä tehty
päivällinen
18-19.30 Iltaohjelma
Kustaanmiekan tunneleila
Iltapala
22.00 Hiljaisuus

3. päivä
8.00 Aamiainen
Huoneiden siivous ja
tavaroiden pakkaus.
Leirikoulun päätös

Kotimatkalle

Esimerkkiohjelma



Sisältää: 3 yön majoituksen omilla liinavaat-
teilla, ateriat  ja yhdessä suunnitellun ohjel-
man sekä lauttamatkat Korkeasaareen ja 
Vallisaareen. Saatavilla kolmen saaren leiri-
kouluna toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Hinta: 190€/hlö

Toiminnallinen leirikoulu Helsingin saaristos-
sa! Kolmen saaren leirikoulussa tutustumme 
Helsingin saaristoluonnon helmiin, saarien 
historiaan sekä kotimaisiin ja eksoottisiin 
eläimiin ja muihin eliöihin. Muokattavissa 
myös kahden saaren leirikouluksi!

Esimerkkiohjelma

Menu 2: Kolmen saaren leirikoulu 

1. Päivä: 
Suomenlinna
11.00 Saapuminen
Suomenlinnaan
Toiminnallinen 
leirikoulun aloitus
12.00 Lounas
13-15 Toiminnallinen
luontoretki Länsi-
Mustasaarelle
Majoittuminen
17.00 Päivällinen
18-19.30 Yhteinen
iltaohjelma ja 
opitun kertaus
Iltapala
22.00 Hiljaisuus

2. Päivä: Korkeasaari
8.00 Aamiainen
10-14 Luontokoulupäivä
Luontokoulu Arkissa (Tou-
kokuussa omatoiminen 
tutkimusretki)
Eväslounas 
Paluu Suomenlinnaan
Vapaa-aikaa
17.00 Päivällinen

3. Päivä: Vallisaari
8.00 Aamiainen
9-15 Toiminnallinen
tutkimusretki
Vallisaareen
Eväslounas
Paluu Suomenlinnaan
Vapaa aikaa
17.00 Päivällinen
18-19.30 Yhteinen ilta-
ohjelma Kustaanmiekan
tunneleilla
Iltapala
22.00 Hiljaisuus

4. Päivä
8.00 Aamiainen
Huoneiden siivous, 
tavaroiden pakkaus
Yhteinen leirikoulun purku
Kotimatkalle

merellinen helsinki - saaristoluonto - historialliset kohteet - 
eliökunta - itse tutkien ja tehden

18-19.30 Yhteinen ilta-
ohjelma ja opitun kertaus
Iltapala
22.00 Hiljaisuus



Menu 3: Ilmiönä Suomenlinna 
Sisältää: 2 yön majoituksen omilla liinavaatteilla, 
ateriat (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala) 
sekä yhdessä suunnitellun leirikouluohjelman.

Hinta: 150€/hlö

Suomenlinnassa riittää tutkittavaa ja ihmeteltävää! 
Ensimmäisenä päivänä tutustumme Suomenlin-
naan ja rajaamme tutkimusaiheen ja -kysymyk-
set. Toinen päivä käytetään kokonaisuudessaan 
ilmiön tutkimiseen ja tuotosten valmisteluun. 
Illalla pidetään ilmiötuotosten ensi-ilta, jossa pal-
jastetaan tutkimustulokset oppilaiden päättämällä 
tavalla! Tarkempi ohjelma suunnitellaan aina 
ryhmäkohtaisesti. Tutkimustyön ohella vietämme 
leirielämää yhdessä toimien ja pelaillen!

Esimerkkiohjelma

1. Päivä
11.00 Saapuminen
Suomenlinnaan
Toiminnallinen leirikoulun
aloitus
12.00 Lounas
13-14 Vierailu 
Suomenlinnamuseossa
14-16 Ilmiötyöskentelyn
aloittaminen, Tutkimus-
kysymyksen rajaaminen
ja ryhmien jako
Majoittautuminen
17.00 Päivällinen
18-19.30 ulkopelejä
ja leikkejä
Iltapala
22.00 Hiljaisuus

2. Päivä
8.00 Aamiainen
9-12 Tutkimustyö
pienryhmissä jatkuu
Tuotosten valmistelua
17.00 Päivällinen
18-19.30 Iltaohjelmaa ja
ilmiötuotosten ensi-ilta
Iltapala

22.00 Hiljaisuus

3. Päivä
8.00 Aamiainen
Huoneiden siivous,
tavaroiden pakkaus
Yhteinen leirikoulun 
purku
Kotimatkalle

llmiöpohjainen oppiminen – Tutkiminen ja 
pienryhmätyöskentely – Monimuotoinen Suomenlinna



Menu 4: Talvisankarit leirikoulu

Talvellako vain pimeää ja kylmää? Ei Suokissa! 
Talvisankarit leirikoulussa leikitään taskulamppu-
jen valossa, tutustutaan eläinten talvehtimiseen 
ja tähtitaivaaseen sekä vietetään aikaa yhdessä 
talvisessa Suomenlinnassa. Paketti saatavilla 
lokakuusta helmikuuhun ja räätälöitävissä myös 
yhden tai useamman yön leirikouluksi. Yhden yön 
retkissä ei Korkeasaaren vierailua. 

Esimerkkiohjelma
1. Päivä
11.00 Saapuminen Suomen-
linnaan
Toiminnallinen leirikoulun
aloitus
12.00 Lounas
13-15 Suokin talviolympia-
laiset
Majoittuminen
17.00 Päivällinen
19-21 Tähtivasretki
Kustaanmiekalle
Iltapala
22.00 Hiljaisuus

2. Päivä
8.00 Aamiainen
10-14 Luontokoulupäivä
Korkeasaaressa “Talvisan-
karit” -ohjelmassa. 

3. Päivä
8.00 Aamiainen
Huoneiden siivous,
tavaroiden pakkaus
Yhteinen leirikoulun purku
Kotimatkalle

Sisältää: 2 yön majoituksen omilla liinavaatteilla, 
ateriat (aamiainen, lounas, päivällinen, eväspaketti 
Korkeasaareen, iltapala) sekä yhdessä suunnitellun 
leirikouluohjelman.

Hinta: 130€/hlö

Evästauko kodalla.
17.00 Päivällinen
18-19.30 Yhteinen ilta-
ohjelma: taskulamppu- 
ja
pimeäleikkejä ulkona, 
leffailta tai kum-
mitustarinatuokio - 
päätetään yhdessä!
Iltapala
22.00 Hiljaisuus

Talvileirikoulu - Yhdessä tekeminen - Eläinten talvehtiminen



Leirikoulubuffet
Rakentakaa mieleisenne leirikouluelä-
mys à la carte listalta! Valitkaa alkuruuista 
haluamanne majoitus- ja ateriapalvelut, 
pääruokalistalta ohjelmat leirikoulullenne 
ja täydentäkää kokonaisuus jälkiruokalistan 
lisäpalveluilla!

Alkuun
Majoitus täysihoidolla

huhti-toukokuu ja elo-syyskuu___48€/hlö/vrk

loka-maaliskuu_________________46€/hlö/vrk

Majoitus_______________________20,50€/hlö

Aamiainen_____________________6€/hlö

Lounas________________________8,50€/hlö

Päivällinen_____________________9€/hlö

Iltapala________________________4€/hlö

Täytteeksi
Alkupalojen täytteeksi voit valita seuraavilta si-
vuilta sopivia ohjelmia. Niistä on lyhyet kuvaukset, 
mutta tarkempaa tietoa saat ottamalla meihin 
yhteyttä.



Suomenlinnan valloitus
Saarella liikkuu huhuja, joiden mukaan Suomen-
linna olisi vaarassa. Saarelle tarvitaan pikaisesti 
apuvoimia! Suomenlinnan valloitus on toiminnal-
linen seikkailuohjelma, jossa luokka jaetaan pien-
ryhmiin. Pienryhmät suunnistavat ja suorittavat 
ongelmanratkaisutehtäviä iPadien avulla. Ohjelma 
sopii erinomaisesti leirikoulun alkuun.
Kenelle: Seikkailumielisille 3.-6.-luokkalaisille
Ryhmäkoko: 10-25 hlö

Tiimi toimivaksi
Ryhmätyötaitojen kehittämistä hauskoilla ongel-
manratkaisu- ja ryhmäytymistehtävillä! Ryhmän 
toimintaa edistetään luokan toivomilla teemoilla, 
ja tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä toiveiden 
mukaisesti. Ohjelma on opettajalle hyvä mahdol-
lisuus seurata oppilaita ja ryhmää sivustakatsojan 
roolissa.
Kenelle: Kaikille ryhmätyötaitojen kehittämisestä 
kiinnostuneille
Ryhmäkoko: Max. 30 hlö
Kesto: 2h
Hinta: 150€/ryhmä

Toiminnallinen ympäristöpolku
Toiminnallinen rastipolku lähiympäristössä, jossa 
luontoa havainnoidaan ja tutkitaan toiminnal-
lisesti pienryhmissä. Rasteilla tutkitaan lähiluon-
toa, Itämerta ja kierrätystä. Lopuksi opitut asiat 
kootaan yhdessä.
Kenelle: 2.-5.-luokkalaisille ympäristöntutkijoille
Ryhmäkoko: Max. 30 hlö
Kesto: 2h
Hinta: 150€/ryhmä

Hinta: 150€/ryhmä
Kesto: n. 2,5h



Luontoretki

Toiminnallinen tutkimusretki Itämeren luontoon! 
Retkellä tehdään erilaisia Itämeritutkimuksia ja 
luonnon havainnointia pienryhmissä. Retkellä on 
myös mahdollisuus tutustua retkikeittimien käyt-
töön. 
Kenelle: 6.-9.-luokkalaisille luonnontutkijoille
Ryhmäkoko: Max. 30 hlö
Kesto: 3h
Hinta: 200€

Tutkimusretki Vallisaareen
Viettäkää leirikoulupäivä ihmetellen ja tutkien 
ainutlaatuisessa Vallisaaressa! Tutkimusretkellä 
tutustutaan Vallisaaren luontoon ja mielenkiin-
toiseen historiaan. Tutkimuksia tehdään matkan 
aikana toiminnallisesti pienryhmissä. Päivän 
aikana pysähdytään tauolle ja valmistetaan lounas 
retkikeittimillä. Retki on mahdollinen toukokuusta 
syyskuun loppuun!
Kenelle: 5.-9.-luokkalaisille
Ryhmäkoko: Max. 25 hlö
Kesto: 5h
Hinta: 400€ (sis. vesibussiliput & retkilounaan)

Pizzapäivällinen
Valmistetaan yhdessä erikoispäivällinen! Kaikki op-
pilaat pääsevät osallistumaan pizzanteon vaiheisiin 
ja valitsemaan mieleisensä täytteet pienryhmissä.
Kenelle: 5.-9.-luokkalaisille
Ryhmäkoko: Max. 30 hlö
Kesto: 4h
Hinta: 15€/hlö



Historiapolku
Historiapolulla tutustutaan pienryhmissä Suomen-
linnan historialliseen ympäristöön sekä tärkeim-
piin rakennuksiin. Jokaiselle pienryhmälle jaetaan 
vastuukohteet, joihin he tutustuvat iPadien avulla. 
Kohteisiin tutustumisen jälkeen käydään kierros 
kokonaisuudessaan läpi, ja jokainen vastuuryhmä 
saa opettaa paikkaan tai rakennukseen liittyvät 
tärkeimmät asiat muulle ryhmälle. Esitystapa on 
vapaa, luovimmat opetusmenetelmät muistetaan 
parhaiten!
Kenelle: Luoville ja tiedonjanoisille 4.-6.-luokka-
laisille
Ryhmäkoko: Max. 30 hlö
Kesto: 2h
Hinta: 150€

Suokin leiriolympialaiset

Suokin leikkimielisissä leiriolympialaisissa eri 
taitoja mittaavat lajit ratkaisevat tiukat joukkueki-
sat. Näissä olympialaisissa ei kampailla tavallisissa 
lajeissa. Suomenlinnan mestarin tittelin saa nok-
kelin, välkyin ja vikkelin tiimi!
Kenelle: Heittäytymiskykyisille ja leikkimielisille 
porukoille ykkösestä ysiin!
Ryhmäkoko: Max. 30 hlö
Kesto: 2h
Hinta: 150€

Työpajassa painetaan t-paitaan kuva itse tehdyllä 
sabluunalla, maalaamalla tai piirtämällä. Vain 
mielikuvitus on rajana! Valmiista teoksesta saa 
mukavan leirimuiston kotiin vietäväksi.
Kenelle: Luoville porukoille ykkösestä ysiin!
Ryhmäkoko: n. 15 hlö kerrallaan (luokka voidaan 
puolittaa)
Kesto: n. 1-2h riippuen henkilömäärästä
Hinta: 12€/hlö

Leiripaitapaja



Lisukkeeksi

Opastettu kävelykierros

Vuonna 1748 käynnistyivät työt, joista alkoi 
Viaporin historia. Opastetulla kierroksella tutus-
tutaan tähän yli 250 vuotta jatkuneeseen tarinaan. 
Kierroksen aikana kuullaan linnoituksen vaiherik-
kaasta historiasta, juhlista ja juonitteluista sekä 
nykypäivästä, tutustutaan päänähtävyyksiin kuten 
Susisaaren suureen linnanpihaan ja aikoinaan 
maailman suurimpaan kuivatelakkaan. Hintaan 
sisältyy pääsylippu Ehrensvärd-museoon sen 
aukioloaikoina. Kierroksen järjestää Ehrensvärd-
seura.
Ryhmäkoko: Max. 35 hlö / opas
Kesto: 1,5h
Hinta: 115€/ryhmä

Viaporin tykit & tunnelit -kierros
Opastuksella tutustutaan Suomenlinnan joskus 
jopa epäonniseen tehtävään puolustuslinnoituk-
sena ja käydään tänä päivänä yleisöltä suljetuissa 
tunneleissa ja kasemateissa. Graniittimuurit liit-
tyivät myös kiinteästi linnoituksen arkielämään ja 
asumisolosuhteisiin. Oma taskulamppu kannattaa 
ottaa mukaan tunneleiden pimentoihin… Hintaan 
sisältyy pääsylippu Ehrensvärd-museoon sen 
aukioloaikoina. Kierroksen järjestää Ehrensvärd-
seura.
Ryhmäkoko: Max. 25 hlö / opas
Kesto: 1,5h
Hinta: 155€/ryhmä



Suomenlinna Experience

Suomenlinna kuuluu maailman suurimpiin merilin-
noituksiin, aikanaan Pohjolan Gibraltariksi nimit-
etty. Linnoituksen monivaiheisen tarinan kertoo 
”Suomenlinna Experience” – laajakangasesitys. 
Esitys on Suomenlinnakeskuksen auditoriossa. 
Ryhmällä on mahdollisuus tutustua Suomenlinna-
museoon ennen tai jälkeen esityksen.
Kesto: 30min

Pot Viapori

Pot Viaporissa pääsee tutustumaan saaren 
käsityöläisten ja savenvalajien toimintaan sekä 
valmiisiin töihin opastetulla kierroksella. Kierrokset 
toteutuvat Pot Viaporin mahdollisuuksien mukaan, 
ja ne on varattava etukäteen.
Ryhmäkoko: Max. 30 hlö
Kesto: 30min
Hinta: 50€/ryhmä

Lelumuseo
Suomenlinnan Lelumuseon lelukokoelma koostuu 
eripuolelta Suomea saaduista leikkikaluista. Nuket, 
nallet, pelit ja muut lelut kuvastavat lasten leik-
kikulttuuria aina 1800-luvun alusta 1960-luvulle 
saakka. Isojen ryhmien tulee ilmoittaa tulostaan 
etukäteen.
Hinta: 3€/hlö
Ryhmäalennus normaalina aukioloaikana yli 20 
hengen ryhmille –10%.

Leirikoulusauna
Saunomaan pääsee yhteistyöravintolamme 
tiloissa. Bastion Bistron saunan lauteille menee 
kerralla kahdeksan henkeä ja takkahuoneeseen 
mahtuu 16 henkilöä. Saunominen on mahdollista 
Bastion Bistron varaustilanteen mukaan, ja sauna 
on varattava etukäteen.
Hinta: 150€/2h

Hinta: 25€/ryhmä



Ota yhteyttä:

Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9, 00190 Helsinki   
Puh. 09-684 7471
ryhmat@suokki.fi	
www.hostelhelsinki.fi	

Suomen leirikouluyhdistys – 
Lägerskolföreningen i Finland ry
sly@suokki.fi	 	
www.leirikoulut.com 


