LEIRIKOULUN INFO JA SUUNNITELMA (kun varaus Tuhannen Tarinan Taloon on tehty)
Suunnitelmaa voi täydentää omilla tiedoilla ja käyttää leirikoulun suunnittelun pohjana

Paikka:
Maatilamatkailu Tuhannen Tarinan Talo
Nikkarintie 124, 46530 Kannuskoski
www.tuhannentarinantalo.com
p. 050 530 3471/Niina Sydänmaanlakka-Wallis
tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com

Aika:
Henkilömäärä:

Ennen leirikoulua huomioitavaa
•
•
•
•

VARAA KULJETUS
VALITSE OHJELMAT
ILMOITA OHJELMAT Tuhannen Tarinan Taloon
MUKAANLÄHTIJÖILLE VARUSTELUETTELO JA LEIRIKOULUN SÄÄNNÖT
(koulun/opettajan)

- Kevätleirikoulussa ilmoita valitsemanne ohjelmat ennen joululomaa.
- Syysleirikoulussa ilmoita valitsemanne ohjelmat ennen kesälomaa.
Ohjelmavalikoima ja esimerkkiohjelma ovat nettisivuillamme:
http://www.tuhannentarinantalo.com/leirikoulut-leirit/leirikouluohjelmat
Ilmoita valitut ohjelmat sähköpostitse: tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com.
Kaksi viikkoa ennen leirikoulun alkua:
•

ILMOITA ERITYISRUOKAVALIOT sähköpostitse:
tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com

•

ILMOITA HUONEJAKO: tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ JA NIIHIN VASTAUKSIA
Kuinka huonejako on hyvä tehdä?
Huoneiden ja petipaikkojen määrä on tarjouksessa ja näissä leirikouluohjeissa mukana. Kaikki kolme
majoitusrakennusta sijaitsevat lähekkäin samassa pihapiirissä. Kannattaa aloittaa täyttämällä päätalon
ja Navetan Vintin huoneet petipaikkojen mukaan. Loppu porukka majoittuu aittaan.
Jokaiseen majoitusrakennukseen, jossa on lapsia, olisi hyvä majoittaa myös yksi valvoja.
Kuinka monta valvojaa tarvitaan mukaan?
Hyväksi koettu määrä on joko kaksi opettajaa tai yksi opettaja ja 1 valvoja/kymmenen lasta.
Leirikouluhinnalla aikuisia mahtuu mukaan maksimissaan 4.
Mitä eläimiä tilalla on ja kuinka hoitoeläimet jaetaan?
Tuhannen Tarinan Talossa majailee hevoset, ponit, kanat, ankat, lampaat, vuohi, koira, kissat, kanit.
Hoitoeläimet jaetaan Eläinystävät-ohjelman yhteydessä toiveiden mukaan. Niitä ei tarvitse miettiä
etukäteen koulussa.
Tarvitsevatko lapset rahaa mukaan?
Tuhannen Tarinan Talossa on pieni kioski, josta halutessanne voi ostaa herkkuja välipalan jälkeen.
Tämä kannattaa sopia luokan kanssa yhteisesti. Jos leirikoululaiset haluavat ratsastustunteja niitä
varten pitää varata käteistä mukaan 15 €.
Onko talon puolesta petivaatteet?
Kyllä on. Makuupussin saa ottaa halutessaan mukaan ja lisäksi tarvitaan aluslakana ja tyynyliina.
Vaihtoehtoisesti voi ottaa pussilakanan, tyynyliinan ja aluslakanan. Jos ryhmänne on lähdössä
yöretkelle, mukaan tarvitaan makuupussi sekä makuualusta.
Mitä jos yhteyshenkilö vaihtuu?
Toivomme, että informaatio (esim. tarjous ja valitut ohjelmat) kulkee yhteyshenkilöltä opettajalle ja
uudelle yhteyshenkilölle.
Kuinka Tuhannen Tarinan Taloon pääsee julkisilla liikennevälineillä?
Valitettavasti julkiset liikenneyhteydet eivät tavoita enää Suomen maaseutua. Kouvolaan pääsee
kätevästi junalla (Helsingin suunnasta tunnin välein). Matkaa Kouvolan asemalta Tuhannen Tarinan
Taloon on 38 km. Lähin bussipysäkki on Kaipiainen (Kouvola), matkaa Tuhannen Tarinan Taloon n.
20 km. Tästä eteenpäin kuljetus pitää järjestää omatoimisesti. Paikallinen taksi p. 050 5559321

Kaikki Kymenlaakson taksit yhdestä numerosta: 0100 87227.

LÄHTIJÄLISTA
NIMI, VANHEMPIEN YHTEYSTIEDOT, ALLERGIAT, MUUTA HUOMIOITAVAA?

VALVOJAT
Luokan opettaja: nimi, puhelinnumero, sähköposti
Valvojavanhemmat: Nimi, puhelinnumero
Mahdollisen sairastapauksen sattuessa vastuuhenkilö on opettaja, lääkäriin kyyditseminen on
vanhempien vastuulla, oppilaita valvoo sairastapauksen sattuessa vanhemmat, jotka ovat lupautuneet
leirikouluun valvojiksi. Tilanteen vaatiessa lapsen huoltaja on velvollinen hakemaan lapsen pois
leirikoulussa.
Jokainen oppilas toimittaa koululle allekirjoitetun lupalapun, jossa sitoutuu noudattamaan koulun ja
leirikoulun sääntöjä.
Opettajien ja vanhempien tehtävät
Leirikouluohjaaja vastaa leirikoulun ohjelmien toteutuksesta ja koordinoinnista. Luokan oman
opettajan ja vanhempien päätehtävä ohjelmien aikana on osallistua yleisen järjestyksen valvontaan ja
avustaa leirikoulun ohjaajaa. Tehtävät vaihtelevat ohjelmien mukaan aina kuitenkin leirikouluohjaajan
ohjauksessa.
Leirikouluohjaaja on paikalla päivittäin niin pitkään kuin ohjelma vaatii. Henkilökuntaa on paikalla klo
7.45 – 21. Jos apua tarvitaan muina aikoina leirikouluohjaajalle voi soittaa p. 050 530 3471.
Luokan oma opettaja ja vanhemmat vastaavat vapaa-ajasta, opettajan tai vanhempien järjestämästä
ohjelmasta, valvonnasta uinti- saunomistilanteissa, mahdollisella iltanuotiolla toimimisesta,
nukkumaanmenosta ja herätyksestä. Saunomassa oleva joukko huolehtii lisää puita kiukaaseen ja
noudattaa saunalla olevia ohjeita.
Majoituspaikka vastaa yleisten tilojen siivouksesta, mutta vieraat vastaavat omien huoneittensa
siivouksesta vierailun aikana.

Varusteet ja vaatetus
YÖPYMINEN
o Makuupussi + aluslakana + tyynyliina TAI pussilakana, aluslakana + tyynyliina
VAATETUS
o Leirikoulussa ollaan paljon ulkona, eläinten kanssa, rymytään pihamaalla… joten parhaita ja
kauneimpia vaatteita ei kannata ottaa mukaan vaan vaatteet mitkä kestävät kulutusta ja saavat
likaantua. Muistathan myös varautua säähän kuin säähän –sateen sattuessa ollaan sateessa.
o sadevaatteet
o kumisaappaat
o ulkohousut
o ulkotakki
o hattu + käsineet
o lenkkikengät tai muut ulkoiluun sopivat kengät
o vaihtovaatekerta (pusero, alusvaatteet, t-paitoja, vaihtosukkia, sisähousut)
MUUTA
o pyyhe
o uimapuku
o leirikouluvihko + kynä (jos opettaja haluaa, että leirikoulusta tehdään päiväkirjaa)
o taskulamppu (etenkin syys- ja talvileirikoulussa, sekä yöretkellä)
o halutessanne kamera ja kiikarit
x retkille tarvitaan juomapullo mukaan
x retkelle on hyvä varata myös pikkureppu
HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA
o hammasharja, hammastahna, shampoo, saippua + muut tarvittavat pesuaineet
o lääkkeet, jos on käytössä ja tarvitsee
AJANVIETETTÄ
o matkalukemista, pelejä
RATSASTUSTA VARTEN
o Hankaamattomat pitkät housut, pitkähihainen paita, kumisaappaat. Oman kypärän voi ottaa mukaan
jos omistaa sellaisen. Tallilta saa kypäriä lainaksi.
o PS. muistathan kysyä etukäteen luvan vanhemmiltasi ratsastusta varten (ja varaa siihen raha 15€ /
45 min oppitunti).
YÖRETKELLE
-makuupussi
-makuualusta
-juomapullo, pikkureppu
-taskulamppu
-lämmintä vaatetta (pipo, villasukat, hanskat, lämmin aluskerrasto, säänmukainen ulkoiluvarustus)
taskurahaa (luokan sopimuksen mukaan)
iloinen mieli ☺

RUOKAILUT
tulopäivä:
2. ,3. 4. päivä:
lähtöpäivä:

lounas, välipala, päivällinen, iltapala
aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala
aamiainen, lounas

MAJOITUS
Omat lakanat mukaan tai lakanat talon puolesta 10 €/hlö.
Majoitus päärakennuksessa
1 x 2 hh alakerrassa + 2lisävuodepaikkaa levitettävässä sohvassa.
Yläkerrassa: 2 x 2 hh 1 x 4 hh 1 x 3 hh
Yhteiset tilat: Aula (tv & radio), täysin varusteltu keittiö, parveke. 4 x wc, 3 x suihku
Aittamajoitus
2 x 2 hh 1 x 3 hh 1 x 6 hh
WC- ja suihkutilat sijaitsevat erillisessä rakennuksessa. Huoneissa on myös

kerrossänkyjä.

Navetan vintti
1 x 4 hh 2 x 3 hh (väliovella) 1 x 2 hh
Yhteiset tilat: Aula (tv), keittiö. 2 x wc, 1 x wc + suihkut alakerrassa.
Käytössänne on kerhotila. Pihapiirissä on puulämmitteinen sauna, grillipaikka ja pieni pelikenttä.
Rantasaunalle on matkaa n. 800 m. Pihassa on kotieläimiä.
TURVALLISUUS JA MUUT OHJEET
Ryhmä vastaa itse tarvittavista särky-, flunssa- ym. lääkkeistä, ja pitää huolen osanottajien
mahdollisista sairauksista ja allergioista.
Kännyköitä ei saa käyttää leirikouluohjelmien aikana. Muutoin kännyköiden käytöstä ohjeet laatii
luokan opettaja. Useilla luokilla opettaja kerää kännykät talteen ja jokaiselle päivälle varataan
soittoaika, jolloin kotiin ym. voi ottaa yhteyttä.
Punkit, hyttyset ja käärmeet ovat luonnollinen osa suomalaista kesää. Ne ovat kuitenkin yleensä
enemmänkin epämiellyttäviä yllätyksiä kuin todellinen ongelma leirikoulun aikana.
Ohjelmien vaatimustaso iän, fyysisen ja psyykkisen kunnon sekä terveydentilan suhteen vastaa
normaalikuntoisen ala- ja yläkouluoppilaan suoritustasoa.
Taskurahan tarpeesta ja määrästä voidaan sopia luokan kesken.
Paloturvallisuusohjeet, alueen rajat, toimiminen eläinten kanssa ym. toimintaohjeet käydään läpi
alkuinfossa ryhmän tulopäivänä.

OHJELMA
Luokka ja luokan opettaja voivat valita ohjelmavalikoimasta mieleisensä ohjelmat leirikoulun sisällöksi.
Ohjelmavalikoima on nettisivuillamme: http://www.tuhannentarinantalo.com/leirikoulutleirit/leirikouluohjelmat
Valitut ohjelmat tulee ilmoittaa sähköpostitse: tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com.
Leirikouluohjaaja laatii valittujen ohjelmien perusteella koko leirikoulun ohjelman ja toimittaa sen
luokan yhteyshenkilölle. Samalla voidaan laskea myös lopullinen leirikoulun hinta.
Ohjelmat on hyvä valita mahdollisimman aikaisin. Syksyn leirikouluihin toivomme ohjelmatiedot ennen
kesälomien alkua, kevään leirikouluihin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
VARAUSEHDOT
•
•
•
o
o
o

•
•
•

•

Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jona Tuhannen Tarinan Talo on saanut tiedon peruutuksesta.
Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään ennakkomaksu, joka on 200 € sis.
alv 24 %.
kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% tuotteen
kokonaishinnasta.
kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko hinta.
Omistajan oikeus peruuttaa varaus
Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Tuhannen Tarinan Talo irtisanoa sopimuksen.
Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä tuotteen ostaneelle asiakkaalle.
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin.
Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä
kuluja ei korvata.
Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan Tuhannen Tarinan Talolle vahingon, jonka hän on aiheuttanut
kohteelle.
BUDJETTI
Kuljetus
Leirikoulun perushinta
Ohjelmat
-ennakkomaksu
Muuta?
Lämpimästi tervetuloa Tuhannen Tarinan Talon ikimuistoiseen leirikouluun!

