
Ylläksen Oravanpesät

Oravapolku 6, 95700 Äkäslompolo

puh. 050-5476054     
                                www.oravanpesat.com

                                mervi@oravanpesat.com

Leirikouluja ja luokkaretkiä 
koululais- ja nuorisoryhmille!

Valitse useista eri teemoista tai 
suunnitelkaamme ohjelma yhdessä!

YLLÄKSEN ORAVANPESÄT

YLLÄS - ÄKÄSLOMPOLO

Äkäslompoloa kutsutaan myöskin ”Seitsemän 
tunturin kyläksi”. Kylää ympäröivät seitsemän 
tunturia ovat: Yllästunturi, Kuertunturi, 
Kukastunturi, Pyhätunturi, Kesänkitunturi, 
Lainiotunturi ja Kellostapuli.

Äkäslompoloon pääsee junalla Kolariin, josta 
linja-autoyhteys perille. www.vr.fi

Lentämälla Kittilään, josta tilauskuljetus 
Äkäslompoloon. www.flybe.fi, www.blue1.com 
tai tulkaa omalla kuljetuksella.

Lisää infoa: www.yllas.fi

MAJOITUS 2 vrk  (1 yö)  90€ / hlö

3 vrk    (2 yötä) 125€ / hlö

4 vrk    (3 yötä) 160€ / hlö

5 vrk    (4 yötä) 200 € / hlö

6 vrk    (5 yötä)

7 vrk    (6 yötä)

240 € / hlö

280€ / henk.

Aamupala ja 
päivällinen tai 
lounas

sisältyy hintaan

Lounaspaketti 4€ / hlö

Lakanat 5€ / hlö

HINNAT 2013-2014

 Leirien kesto 2vrk - 7vrk.                    

YLLÄKSEN ORAVANPESÄT

       ÄKÄSLOMPOLO

”Lähde, lähde leirikouluun, 
tule Ylläkselle! Täällä 
pääset tuntureille 
luontoäidin syliin!”

Leirikoulun päätteeksi jokainen saa oman  

         ”Tunturiseikkailijan passin”. 

  Opintokäynnit: 

 Kellokas - Velhopolku - Savottamuseo
 Navettagalleria 

 Lumiperhonen 
 Porotila 

 Tanon tupa 
 Pakasaivo 

 Äkäsmylly 
 

 Leirikoulujen teemat ja aktiviteetit 

 eri hintaisia!           Kysy tarjous! 

Hinnat voimassa 2013 - 2014  sis. ALV,   Y- 2589417-8
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ORAVANPESÄ ja ELMERI

ORAVANPESÄ on 11 hengen moderneilla laitteilla 
varustettu mökki. TV, DVD, sauna, pesukone, vaatteiden 
kuivaushuone, tiskikone, viisi kahden hengen huonetta - 
Simeoni, Nestori, Pikku-Elmeri, Tiku, Taku ja yhden 
hengen huone Saukki.

ELMERI on 4-6 hengen pikkumökki, joka sijaitsee 
Oravanpesän välittömässä läheisyydessä - samassa 
pihassa. Elmerissä on myöskin moderni varustus. 
Elmerissä on kaksi kahden hengen makuuhuonetta, 
keittiö ja sauna. Mahdollisuus kahteen lisäpetiin. Mökit 
sijaitsevat Äkäslompolon keskustassa. Omat lakanat ja 
pyyheliinat mukaan, ne voi myös vuokrata.

Mökeissä käytetään kestävän kehityksen periaatteita. 
Meillä lajitellaan jätteet.

LEIRIKOULUJEN TEEMAT

TUNTURISEIKKAILU: tutstuminen Ylläksen 
luontoon, kasveihin, eläimiin, kivilajeihin ja 
maaperään, ruoan laitto laavulla, maahisten jäljilä 
jne. Opintokäyntejä. OPS.in mukaiset 
opintosuunnitelmat.

LIIKUNTA- JA URHEILUKOULU: 
melontaa, uintia, sauvakävelyä, maastopyöräilyä, 
hiihtoa, Islannin hevosilla ratsastusta, poroajelua, 
golf-frisbeetä, lautailua, slalomia, patikointia, 
lumikenkäilyä, pulkkamäkeä. Vuodenajan 
mukaan.

IHMISEN AIKA - IHMISEN TARINA: 
tutustutaan Äkäslompolon historiaan ja ihmisen 
tarinaan. Haastatellaan vanhoja ihmisiä. 
Opintokäyntejä esim.Tanon tupa, jonka historian 
ja ihmisen tarinan kertoo omistaja Ahti 
Kaulanen. Sisäänpääsy 5€

RYHMÄYTTÄMINEN: yhteistyöharjotteita, 
yhteistyö arkipäivässä, vastuualueet, 
kommunikointi.

LUONTOVALOKUVAUS: Opettelemme 
havainnoimaan luontoa, valon merkitystä 
kuvauksessa jne. Opintokäynnit: Navettagalleria, 
Kellokas ja Lumiperhonen. Vernissage leirin 
lopussa. Oma kamera mukaan. 

ERÄRUOANLAITTO: opetellaan laittamaan 
luonnossa eräruokaa Trangia-keittimellä ja 
avotulella. Ruoka sisältyy hintaan.

ERÄTAIDOT: suunnistustaidon alkeet, tulen 
tekeminen, eksymisen sattuessa, puukon käyttö. 

PORON KAHDEKSAN VUODENAIKAA: 
Tutkitaan poron elämää, haastatellaan 
poromiestä, käydään porotilalla.

OPINTOKÄYNTEJÄ: Porotila, Äkäs-Mylly, 
Pakasaivo, Kellokas, Navettagalleria, Tanon 
tupa, 

Leirikoulujen vetäjät:

Seppo Helme, ammattiopettaja 
Hotelli-,ravintola- ja catering-ala, 

puh. 040-5006781

Mervi Helme, peruskoulun opettaja, 
draamapedagoogi, 

puh. 050-5476054

Kaisa Komulainen, erityisopettaja, 

puh. 040-5105816


