
LEIRIKOULUT
Keskellä luontoa Kainuussa

KUHMO–SUOMUSSALMI



Unohtumattomia elämyksiä kaiken ikäisille

Kuhmo tarjoaa musiikkia ja luontoa kävijöilleen 
aina. Kuhmon musiikkiopisto ja Kuhmo-talo järjes-
tävät musisoinnin iloa niillekin, joka eivät ole ennen 
soitelleet. Laulaen sekä kanteleita ja kellopelejä soit-
taen saadaan tuntuman kuhmolaiseen musiikinope-
tukseen ja Kuhmo-talon tiloihin ja sen toimintaan. 
Päivittäiset musisointituokiot (2x45 min) saavat 
seurakseen omatoimista tai ohjattua liikuntaa kuh-
molaisessa luonnossa ja siihen liittyviä aktiviteetteja.

Viikon leirikoulussa päästään ihmettelemään Valta-
tie 5:n kummajaista – Hiljaista Kansaa, tutustumaan 
poronhoitokulttuuriin Hossan Poropuistossa, ihaste-
lemaan esihistoriallisia kalliomaalauksia Värikalliolla, 
näkemään metsiemme kuninkaan kavereineen Suur-
petokeskuksessa ja veneilemään Suomen suurim-
malla kanjonijärvellä, Julma-Ölkyllä! Tämän kaiken 
ohessa nuoria opastetaan mm. oikeaoppiseen nuotion 
tekoon. Mahdollisuus myös kalastukseen, melontaan, 
soutamiseen ja SUPpailuun. 

Kahden vuorokauden leirikoulussa ensimmäisenä 
päivänä ihaillaan Valtatie 5:n kummajaista – Hil-
jaista Kansaa ja tutustumaan poronhoitokult-
tuuriin Hossan Poropuistossa. Toisena päivänä 
voidaan joko tutustua luontopolkuun, Luonto-
keskukseen ja Hossan Retkeilyalueeseen tai käydä 
vierailulla Suurpetokeskuksessa.

Retkellä opiskellaan luonnossa selviytymisen taito-
ja ja ollaan yötä isossa teltassa. Alkuun opetellaan  
käyttämään kanoottia ja hieman myös suunnista-
maan sen avulla. Iltaohjelmaan kuuluu majoitteen 
pystyttäminen sekä retkikeittimen käytön opiskele-
minen. Iltaruoka tehdään omatoimisesti ryhmittäin 
retkikeittimillä. lllalla voidaan myös opetella tulien 
tekemistä ja pitää tulentekokilpailut. Toisena päivä-
nä kierretään 5 km retkeilypolku tehden sen varressa 
luontoaiheisia tehtäviä.



Luontoelämysviikolla tutustutaan itäisen taigamet-
sän eläimistöön ja lajistoon, jota ei juurikaan muual-
la Euroopassa tapaa. Retken ehdoton huippu on 
viimeinen yö, joka vietetään piilokojuissa seuraten 
villien karhujen ja ahmojen puuhastelua. Kojusta 
voi joskus nähdää myös susia. Viikon aikana syö-
dään paikallista ruokaa ja liikutaan mahdollisimman 
luontoystävällisesti. Aktiviteetteihin Kuhmon ym-
päristöön kuljetaan polkupyörillä (max 1 h), jolloin 
myös hiilijalanjälki jää pieneksi.

Eräpaketissa pääsee testaamaan omia ja opettele-
maan uusia erätaitoja. Päivä alkaa aamulla eräopas 
Reki-Pertin tapaamisella. Pertin johdolla mm. 
opetellaan tulentekoa erämaassa ja pystytetään yh-
teisvoimin joukkueteltta, jossa yö vietetään. Päivä 
on täynnä ohjelmaa luonnon helmassa ja ruoatkin 
pääsee valmistamaan itse perinteisesti nuotiota 
käyttäen.

Vietä 3 yötä ja 4 päivää Kuhmossa, vuorottele kulttuuria 
ja luontoa. Tutustu Suomen talvisotahistoriaan, Kaleva-
lan eepos kulttuuriin tai luonnon ihmeellisiin aikaan-
saannoksiin. Tutustukaa ohjelmatarjontaamme ja valit-
kaa siitä leirikoulunne teemaan ja tarkoitukseen sopivat 
aktiviteetit. Tämän jälkeen laadimme yhdessä kanssan-
ne teille sopivimman kokonaisuuden aikatauluineen. 
Lisäksi voitte pyytää tarjousta jostakin muunlaisesta 
teemasta. Toivomme periaatetta, että kaikki oppilaat 
osallistuvat samaan valittuihin aiheisiin. 

HUSKYTILAVIERAILU
Vierailu rekikoirien kotiin. Noin 25 rekikoiran 
tarhalla pääsette tutustumaan rekikoiriin ja opitte 
niiden elämästä rekikoiraoppaan kertomana. Koirat 
ovat ystävällisiä ja ottavat vieraat avosylin vastaan. 
Opas kertoo rekikoirien historiasta, hoidosta, ruo-
kinnasta, treenaamisesta ja huskyturismista. Valtaosa 
koirista on työkäyttöön jalostettuja rekikoiria, mutta 
joukosta löytyy myös ”ongelmakoirana” tulleita ko-
dinvaihtajia, joille pyrimme tarjoamaan mielekkään 
ja virikkeellisen kodin.



Tuo luokkasi leirikouluun  
luonnon keskelle! 

Turvallisessa ja asiantuntevassa allasohjauksessa on 
tarjolla monipuolista vesiliikuntaa koko luokalle. 
Uutuuslajeina löytyy mm. patjasur	aus, allasperfor-
manssi, koirauintikilpailu, vesipelastus ja uinninval-
vojan testiuinti. Vesipetoilun lisäksi päivään mahtuu 
muutakin mielenkiintoista, esim. seinäkiipeilyä, sau-
vakävelyä tai frisbeegol�a (keväällä-kesällä).

Retkellä tutustutaan suohon kasvuympäristönä. Met-
sässä tutustumiskohteena ovat aluskasvillisuuden kas-
vit, marjat ja yrtit. Seuraamme metsän elinkaarta taimi-
kosta kasvatusmetsään, kulotus- ja hoitovaiheisiin sekä 
hakkuuseen. Seuraamme myös työnäytöstä metsässä. 
Nuotiopaikalla suoritetaan Marjarasti-tehtävät, nau-
titaan eväitä, keskustellaan retkellä heränneistä kysy-
myksistä ja keskustellaan koetuista asioista. Majoittu-
minen Kylpylähotelli Kiannon Kuohuissa

Retkellä vietetään hauska päivä ulkona yhdessä kave-
reiden kanssa, koetaan uusia ja ehkä vähän tuttujakin 
asioita. Metsän ja suon maisema, sen tuoksut, näke-
minen ja kokeminen sekä lintujen lajiston monipuo-
lisuuden ja runsauden kokeminen täydentää koulus-
sa opittua teoriaa. Kainuulaisen luonnon runsaus ja 
keväisen luonnon heräämisen kokemus voi todella 
herättää kokemaan jotain mitä ei 3D:nä tai somessa 
pysty havainnoimaan. Majoittuminen Kylpylähotelli 
Kiannon Kuohuissa.

Tarumainen Suomussalmi


