Leirikoulutarjoukseen sisältyvät seuraavat palvelut:
Hotelli KierikinHovi:
Majoitus 2 yötä (sis. 2 x aamupala, sauna ja Meripihka-kabinetti,
yksi lounas ja yksi päivällinen)
- 2hh 89€/hlö/2 yötä
- 3hh 79€/hlö/2 yötä

kertoo pohjoisen tarinoita

- 4hh 69€/hlö/2 yötä
Aamiainen on ns. eväspussi jokaiselle, joka jaetaan huoneisiin tai
Meripihka-kabinettiin.
Hotellin pihalla on käytettävissä trampoliini ja Meripihkassa
pingispöytä sekä karaokelaitteet.
Lisämaksusta toinen päivällinen 10€/hlö, iltapala 6€/hlö. Iltapalana
makkarat tms. jotka voi paistaa esim. grillikodassa tai Meripihkakabinetin terassilla.
Museo- ja tiedekeskus Luuppi:
Leirikouluohjelman mukaiset ohjelmapalvelut kahdelle päivälle,
yhteensä 60€/lapsi, 80€/aikuinen
-Kierikissä Aurinkokivi-filmi, heimokilpa ja opastuspalvelut,
mahdollisuus kivikauden kylän iltakäyttöön
-Linnansaaren ja Pohjois-Pohjanmaan museon
opastus,Taidemuseon opastus ja taidepaja
-Turkansaaren ohjelmakokonaisuus tai Tietomaan tiedepaja,
teemanäyttelyt ja 3D-jättielokuva
-keittolounas toisena leirikoulupäivänä Tietomaassa tai
Turkansaaressa

LUUPPI-leirikoulussa Oulussa koette elämyksiä
tieteen, taiteen ja historian parissa museo- ja tiedekeskus Luupin monipuolisissa kohteissa.

LUUPPI-leirikoulu on vaivaton, mieleenpainuva,
valmiiksi räätälöity, edullinen ja sisällöltään ainutlaatuinen ohjelmapalvelukokonaisuus.

Leirikoulun aikana luokkanne majoittuu mukavasti
luonnonrauhan keskellä hotelli KierikinHovissa.

Lisämaksusta:
-Turkansaaren tai Tietomaan ohjelmakokonaisuus kolmannelle
leirikoulupäivälle 20€/hlö, sisältää keittolounaan
Kuljetuspalvelut leirikouluun tuleva ryhmä järjestää itse.
Suosittelemme bussikuljetusta.

Leirikoulun varaukset ja lisätietojen tiedustelut:
050 4107 309 tai asiakaspalvelu@kierikki.fi
Lisätiedot majoituksesta: www.kierikinhovi.fi

TULE VIIHTYMÄÄN JA OPPIMAAN
LUUPPI-LEIRIKOULUUN!

2. Päivä

Tietomaan tiedepajavaihtoehdot:

08.00 Aamiainen KierikinHovin Meripihka-kabinetissa

Rakettityöpaja: Perehdytään rakettien historiaan ja toimintaperiaatteeseen. Jokainen rakentaa oman paperirullaraketin, joka
ammutaan korkeuksiin Nahkurintorilla. Työpaja on toteutettavissa
vain alkusyksystä ja loppukeväästä (säävaraus).

08.30 Siirtyminen bussilla Ouluun Linnansaareen. Linnansaaressa
opas esittelee, miten yli 400 vuotta sitten rakennettu Oulun linna
tänä päivänä näkyy maastossa. Linnan historiaan liittyy jännittäviä
tarinoita noituussyytteistä vangitsemisiin ja maanalaisiin
salakäytäviin… Matka jatkuu Pohjois-Pohjanmaan museolle, jossa
tutustutaan linnan pienoismalliin ja katsotaan animaatioelokuva
”Isak Behm Oulun linnaa rakentamassa”. Pohjois-Pohjanmaan
museolta siirrytään Ainolan puiston kautta Oulun Taidemuseolle.
10.30 Taidemuseon opastus ja taidepaja, kesto 1½ tuntia

LUUPPI-LEIRIKOULU
1. Päivä
10.30 Saapuminen Kierikkiin
11.00 Kivikauden tunnelmaan pääsette katsomalla kivikauden
elämästä kertovan Aurinkokivi-lyhytelokuvan ja tutustumalla
oppaan johdolla arkeologiseen näyttelyyn. Voitte kuvata myös
kivikausi-selfiet!
12.00 Lounas hotelli KierikinHovin ravintolassa
12.30 Majoittuminen
13.00 Kivikauden heimokilvassa selvitetään, kuinka hyvin
leirikoulun osallistujat pärjäisivätkö kivikaudella! Leirikoululaiset
mittelevät paremmuuttaan yhteistyötä ja nokkeluutta vaativissa
taidoissa kolmena joukkueena, kivikauden oppaiden johdolla ja
kivikautishenkisiin asuihin pukeutuneina.
16.00 Päivällinen
17.00 Illanviettoa: leirikoululaisten omaa ohjelmaa, saunat ja
iltapala hotelli KierikinHovissa

Taidemuseon taidepajavaihtoehdot:

Sillat: Perehdytään eri siltatyyppeihin ja niiden rakenteisiin sekä
tutustutaan Tietomaassa oleviin siltakohteisiin. Jokainen pääsee
kokeilemaan taitojaan leikkimielisessä sillanrakennuskilpailussa.
Ilmoittakaa leirikoulua varatessanne, valitsetteko Tietomaan vai
Turkansaaren ohjelman, ja mihin tiedepajaan osallistutte, jos
päädytte Tietomaahan. Jos haluatte vierailla leirikoulun aikana
sekä Tietomaassa että Turkansaaressa, on toinen ohjelma
toteutettavissa kolmantena leirikoulupäivänä.

DIY-kierrätyskorut: Luo uutta ja jännää kierrätysmateriaaleista!
Jokainen osallistuja saa suunnitella oman korun omista
lähtökohdistaan. Pajassa voi syntyä niin rinta- kuin kaulakoruja,
korviksia, rannerenkaita ja avaimenperiä…

16.00 Siirtyminen päivälliselle Kierikkiin, jossa leirikoululaisten
omaa ohjelmaa, saunat ja iltapala

Veteen piirretty viiva: Mitä tapahtuu mustepisaralle vedessä?
Pajassa tutkitaan mustemarmorointia, sen synnyttämiä pintoja ja
kuvioita. Jokainen saa omat työnsä (1-3kpl) mukaan.

16.00 Päivällinen Oulussa, jonka jälkeen esimerkiksi käynti
kylpylässä Oulun Edenissä ja iltapalalle Kierikkiin

Ilmoittakaa leirikoulua varatessasi, kumman taidepajan haluatte
valita. Voitte tiedustella myös mahdollisuutta osallistua kulloinkin
esillä olevan näyttelyn teeman mukaiseen pajaan.
12.00 Siirtyminen keittolounaalle Turkansaaren ulkomuseoon tai
tiedekeskus Tietomaahan, lounaan jälkeen toiminnallista ohjelmaa
Turkansaaressa kuullaan kiinnostavia tarinoita entisajan elämästä
Oulujoki-laaksossa. Leirikoululaiset pääsevät mukaan maatalon
perinteisiin töihin, esimerkiksi viljan jauhamiseen, maan
muokkaukseen tai tervahaudan latomiseen.
Tietomaassa osallistutaan noin 1-1½ h mittaiseen ohjattuun
tiedepajaan, tutustutaan Suomen ensimmäisen tiedekeskuksen
teemanäyttelyihin ja koetaan huikea 3D-jättielokuvaelämys.

TAI

3. Päivä
08.00 Aamiainen
09.30 Huoneiden luovutus,
kotimatkalle (käyntikohteena
matkan varrella suunnasta
riippuen vaikkapa Tietomaa,
Turkansaaren ulkomuseo,
Ranua Zoo tai SuperPark)

