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Leirikoulun suunnittelu ja toteutus 

Tämän tietopaketin tarkoitus on ohjata ja auttaa vanhempia 
leirikoulun järjestämiseen ja rahoitukseen liittyviä päätöksiä 
tehtäessä. Lisäksi tätä voidaan käyttää ja täydentää käytännön 
muita järjestelyjä ajatellen. Tietopaketti on koottu vanhempien 
näkökulmasta ja sitä on täydennetty koulun toivein. 
 
Sisältö 
– Yleistä taustaa 
– Leirikoulurahan kerääminen 
– Kohteen valinta 
– Valvojien valinta 
– Leirikoulusäännöt (esimerkki) 
– Leirikoulun pakkauslista (esimerkki) 



Yleistä taustaa 

• Lintuvaaran koulussa on ollut tapana, että kuudennet luokat tekevät joko 
syksyllä tai keväällä leirikouluretken.  

 

• Viimeistään 4. luokan syksyn alussa molempien luokkien vanhemmille 
kerrotaan opettajien taholta leirikoulun järjestämisen periaatteista, mielellään 
yhteisessä tilaisuudessa, jonne opettajat kutsuvat vanhemmat. 

 

• Samassa yhteydessä sovitaan, ryhtyvätkö luokat suunnittelemaan yhteistä vai 
erillistä leirikoulua. Varainkeruu kannattanee joka tapauksessa tehdä erikseen. 

 

• Vanhempien niin tahtoessa lapsi voi jäädä pois leirikoulusta ja osallistua 
tuolloin muuhun koulun toimintaan. Tästä kannattaa keskustella hyvissä ajoin 
erikseen opettajan tai rehtorin kanssa.   

 



Leirikoulurahan kerääminen 1/4 

 

• Leirikoulun rahan kerääminen ei kuulu koululle eikä opettajalle vaan 
vanhemmille.  

• Perussääntöjä on kaksi:  

1) rahan kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen 

2) kaikki luokalle kerättävä raha on jokaiselle luokkalaiselle kuuluvaa 
riippumatta lapsen perheen panostuksesta asiaan.  

 

• Vanhempainyhdistys kannustaa ja toivoo kuitenkin, että kaikki perheet 
pyrkisivät osallistumaan rahan keräykseen mahdollisuuksiensa mukaan 
mahdollisimman tasapuolisesti. Tämä tuntuu sekä reilummalta, että toisaalta 
kasvattaa yhdessä tekemisen ja yhdessä olemisen kautta yhteisöllisyyttä 
luokalla.  

 

• Rahan keräämisen ei tulisi olla itsetarkoitus, vaan sitä kerätessä voidaan myös 
keskittyä yhdessä tekemiseen. Tätä kautta voidaan vanhempien niin tahtoessa 
pyrkiä parantamaan luokkahenkeä koko alakoulun ajan. 
 



Leirikoulurahan kerääminen 2/4 

• Jos luokka tahtoo toimia rahankeruun suhteen muuten kuin edellisellä sivulla 
esitettiin, on suositeltavaa, että rahan keräämisestä ja mahdollisesta 
jakamisesta tehdään kirjalliset sopimukset ennen kuin rahaa aletaan kerätä. 
Erilaisten päätösten lainmukaisuus kannattaa myös varmistaa. 

  

• Vanhemmat päättävät yhdessä, millä tavoin rahaa aletaan luokalle kerätä. 
Vaihtoehtoja: 

1. Perheitten vapaaehtoinen talkootyö; tempaukset/tapahtumat 
(esim.disko), tuotteiden myynnit etc.  

2. Maksamalla perheiltä suoraan luokan tillille rahasuorituksia esim. 
puolivuosittain. 

3. Kohtia 1 ja 2 yhdistelemällä 



Leirikoulurahan kerääminen 3/4 

 

•Koulun taholta taataan seuraavat rahankeruumahdollisuudet, joiden järjestys 
sovitaan vuosittain opettajien johdolla 

– 4. luokat buffetti kunkin lukuvuoden tapahtumien mukaan (esim. 
vanhempainilta, kauneimmat joululaulut, lauantaityöpäivät) 

– 5. luokat disko (Halloween- ja Vappudisko) 

 

•Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan 
jokaista leirikoulua lapsilukumäärän mukaan 10e/oppilas. Mm. vanhempien 
jäsenmaksut vaikuttavat tukimahdollisuuteen.  Tätä tukea tulee hakea 
vanhempainyhdistykseltä viidennen luokan kevään aikana ennen 
vanhempainyhdistyksen viimeistä kokousta keväällä. 



Leirikoulurahan kerääminen 4/4 

Mitä, jos luokalle tulee uusia lapsia / mitä, jos vanhoja lapsia lähtee pois? 

 

• Jos ennen leirikoulua luokalle tulee uusia oppilaita, on heillä automaattisesti 
oikeus samansuuruiseen osuuteen luokan rahoista kuin vanhoillakin luokan 
oppilailla. Uuden tulijan perhe voi halutessaan maksaa luokan tilille 
haluamansa summan, mutta tätä ei voida edellyttää.  

 

• Jos luokalta puolestaan lähtee pois lapsia ennen leirikoulua, ei talkootöillä 
kerättyä rahaa tule siirtää lasten mukana lasten uusille luokille. Jos rahaa on 
kerätty suorilla rahasuorituksilla, voidaan tässä tapauksessa tapauskohtaisesti 
miettiä, siirretäänkö osa rahasta siirtyneen lapsen uudelle luokalle. (Huom! 
pois muuttaneiden lasten osuus tulee palauttaa vanhempainyhdistykselle.)  



Kohteen valinta 

• Vanhemmat voivat osallistua opettajan johdolla kohteen valintaan. 
Vanhempainyhdistys toivoo, että opettaja kuuntelee myös lasten 
toiveita eri asioita painottavien kohteiden vallinnassa (mm. 
luontopainotus, musiikkipainotus, urheilupainotus).  

• Leirikoulujen hinnat vaihtelevat ja kohde kannattaakin miettiä myös 
suhteessa aiottuun keräysmäärään. Mitä kauempana kohde on, sitä 
suuremmaksi tulevat myös kuljetuskustannukset. 

• Myös leirin pituus vaikuttaa leirin kustannuksiin, joten tätäkin 
kannattaa miettiä ajoissa. 

• Osa leirikoulukohteista on niin haluttuja, että parhaat viikot 
varataan jo hyvin aikaisin. Tarjouksia kannattaa siis alkaa kysellä 
ajoissa. 



Valvojien valinta ja vastuu 

• Onnistuneen leirikoulun kannalta on tärkeää, että tarvittava määrä valvojia 
osallistuu leirikouluun. Eri kohteet ja toteutettavat toiminnat voivat 
asettaa minimivaatimuksia valvojien määrälle. Luokkakoko ja opettajan 
omat toiveet on myös otettava huomioon. Varmistakaa ajoissa, että 
tarvittava valvojamäärä saadaan kasaan. On ikävää, jos odotettu leiri 
joudutaan perumaan valvojien puutteen takia.  
 

• Valvojat ovat opettajan tukena leirillä ja toimivat opettajan toiveiden 
mukaisesti. Valvojien on hyvä suunnitella toimintansa suhteessa 
kohteeseen etukäteen; lasten nimilista yhteystietoineen ja 
kämppäkavereineen saattaa olla tarpeellinen, samoin vanhempien 
puhelinnumerolista. Opettaja ei välttämättä ole aina paikalla, jos esim. 
tapaturmia sattuu. Ruoka-aineallergialistat ja mahdolliset lasten  
erityislääkitystiedot on hyvä olla valvojilla. Tieto lähimmistä 
lääkäripalveluista on myös hyvä olla etukäteen olemassa. Kohteesta 
riippuen valvojien kannattaa myös harkita ensiapulaukun mukaan 
ottamista. Valvojat auttavat opettajaa seuraamaan ja ohjeistamaan 
toimintaa niin, että leiri voidaan toteuttaa leirikoulusääntöjä noudattaen.  



Leirikoulusäännöt (esimerkki) 
Lintuvaaran koulu / Luokka 6__ 

 

Luettehan säännöt yhdessä kotona. Allekirjoittakaa sääntölappu (seuraava sivu). Näin hyväksytte säännöt. 

 

•Leirikoulu on koulua. Leirikoulu toteutetaan normaalista koulutyöstä poiketen koulun ulkopuolella. 

•Leirikoulu alkaa siitä kun lähdetään koulun pihasta ja se kestää siihen asti kun palataan koulun pihaan. Leirikoulussa ei ole 
sellaista vapaa-aikaa, jolloin säännöistä saisi poiketa. 

•Leirikoulussa on noudatettava opettajan ja valvojien ja toiminnanohjaajien ohjeita ja kieltoja. 

•Leirikoulussa niin sisä- kuin ulkotiloissa on pidettävä huolta siisteydestä ja paikkojen kunnossa pysymisestä. Tahallisesti 
aiheutetusta vahingosta peritään korvaus. 

•Leirikoulun aikana ei saa poistua leirikoulun alueelta.  

•Uimaan ja vesille saa mennä vain opettajan tai valvojien läsnä ollessa. 

•Ohjelma-aikataulua on noudatettava. Ohjelmien aikana tulee käyttäytyä asiallisesti. 

•Kännyköitä säilytetään huoneissa. Kännykän käyttö on sallittu ainoastaan silloin kun ei ole ohjelmaa. Akuutti yhteydenpito 
hoidetaan valvojien kautta (katso erillinen valvojalista puhelinnumeroineen). 

•Leirikoulun valokuvia tai videoita ei saa julkaista Internetissä julkisessa mediassa (Facebook tms.) 

•Televisiota ei saa katsoa huoneissa. Ei pelikonsoleita tms. mukaan leirikouluun. 

•Jokaisen on osallistuttava kaikkiin ohjelmaan merkittyihin ruokailuihin. Herkutella saa päivällisen jälkeen iltaisin vähän. Omaa 
rahaa saa varata mukaan enintään XXe. 

•Päihteiden käyttö on kielletty. 

•Opettaja ja huoltajat tarkistavat, että kaikki ovat saapuneet majoitustiloihin määräaikaan mennessä. Majoitustiloista ei saa 
poistua varmistamisen jälkeen ennen seuraavan aamun herätystä. Herätys on kloXX.  

•Majoitustiloihin ei saa viedä vieraita. 

•Mikäli oppilas ei noudata leirikoulusääntöjä, toimii asiattomasti tai vaarantaa oman tai toisten turvallisuuden tai 
leirikouluohjelman mukaan etenemisen voidaan hänet vanhempien kustannuksella toimittaa kesken leirikoulun kotiin. Mikäli näin  
käy, opettaja on yhteydessä vanhempiin ja yhdessä vanhempien kanssa sovitaan kuinka kotiinpaluu on paras järjestää. 

•Saa pitää hauskaa! 



Leirikoulusopimus 

SOPIMUS  
leirikoulusääntöjen noudattamisesta (palautus opettajalle ennen leirikoulua) 
 
 
Hyväksyn leirikoulusäännöt ja sitoudun noudattamaan niitä. 
 
 
 
       
Oppilaan allekirjoitus 
 
 
Olen lapseni kanssa käynyt läpi leirikoulusäännöt. Mikäli lapseni ei noudata leirikoulusääntöjä, 

vaan tekee vakavan rikkeen, sitoudun vastaamaan kaikista niistä ylimääräisistä kuluista, joita 
syntyy lapseni lähettämisestä kotiin kesken leirikoulun. 

 
 
  
                                                
Vanhemman allekirjoitus   Puhelinnumero, josta vanhemman tavoittaa leirikoulun aikana 

 



Leirikoulun pakkauslista (esimerkki) 

• jumppapussi tai reppu 
• Juomapullo  
• Ulkoliikuntavaatteet 
• sateenpitävä takki ja housut  
• pipo ja hanskat/sormikkaat  
• verkkareita ja huppareita tms.  
• lenkkitossut /ulkoliikuntakengät, mielellään vedenpitävät 
• sisäliikuntavaatteet & sisäpelikengät  
• olovaatteet /vaihtovaatteet  
• alusvaatteet, sukat, yöpaita  
• uimapuku, uimalasit ja uimapyyhe 
• henkilökohtaiset peseytymistarvikkeet: hammasharja ja –tahna, shampoo, saippua 

ja omat lääkkeet!  
• käyttörahaa (esim. max 10e/koko leiri)  
• sosiaaliturvatunnus muistilapulla 
• penaali / kirjoitusvälineet 


