
V A S A T O K A N
L E I R I K O U L U T

KUN SUUNNITTELETTE LEIRIÄ, VOITTE RAKENTA A PAKETIN ITSE OHEISESTA LISTASTA. MIELESSÄ
KANNATTAA KUITENKIN PITÄÄ ETTÄ OHJELMAA EI SUUNNITTELE LIIAN TÄYTEEN.

POHJOISESSA VÄLIMATKAT OVAT USEIN PITKIÄ, JOTEN SIIRTYMISEEN KULUVA AIKA PITÄÄ OTTAA
HUOMIOON.

 

 *  OHJELMAT *  KIVA TIETÄÄ



YMPÄRIVUOTISET OHJELMAT:
LAPINTULIAISEN VALMISTAMINEN:

- Punomme , kolvaamme ja
pujottelemme yhdessä Lapin
tuliaisen. Tuliainen valmistuu poron
sisnasta ja sarviluusta.
- Kesto n. 2h.
- Hinta alk. 6,50€

RIUTULA RACE:
- Leikkimielinen
joukkuekisa Vasatokan
lähiympäristössä.
- Joukkueet kiertävät
erilaisia rasteja ratkaisten
tehtäviä ja ongelmia
- Kehittää yhteistyötaitoja
ja ongelmanratkaisukykyä.
-  Kesto 2h 
- hinta alk.6€

SEINÄKIIPEILY:
- 7m korkea kiipeilyseinä liikuntahallissamme tarjoaa kolme
eritasoista reittiä.
- Itsensä voittamista ja reipasta liikuntaa, joka vaatii keskittymistä.
-Kesto 2h
-Hinta alk. 9€



JOUSIAMMUNTA:
- Harjoittelemme
jousiammunnan tekniikkaa ja
testaamme tauluun osumisen
tarkkuutta.
- Laji kehittää keskittymiskykyä
ja pitkäjänteisyyttä
- Kesto 2h
-Hinta alk. 6€

JÄÄMEREN KIERROS:
- Matkaamme läpi Ylä-Lapin maisemien kohti
pientä ja idyllistä kalastajakylä Pykeijaa. 
- Matkalla opimme alueen  kulttuurista ja
ainutlaatuisesta luonnosta .
- Perillä on tarjolla tutustumista kylään ja 
 virkistävä pulahdus Jäämeren aaltoihin.
- Kesto n. 10h, n.500km
- Hinta alk. 320€/ryhmä
-  Hintaan ei sisälly kuljetus.

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN
OPPITUNTI:
- Opettelemme pohjois-saamen alkeita ja
kuulemme perusasioita
saamelaiskulttuurista ja saamelaisten
elämästä.
- Kesto 45 min
- Hinta alk. 4€



ERÄTAIDOT:
- 1.Tutustumme retkeilijän perustaitoihin ja jokamiehen
oikeuksiin, tulien tekoon sekä harjoittelemme laavun pystytystä.
- Kesto 3h
- Hinta alk. 9€ 
2. Edellisten lisäksi suunnistamme (joko gps tai
kartta/kompassi).
- kesto 5h
- Hinta 15€
3. Yön yli retkellä erätaitojen lisäksi yöpyminen maastossa ja
tulistelua.
-Hinta alkaen 25€
 
 
-Siidassa tutustumme saamelaisuuteen ja Ylä-
Lapin luontoon.
- Siidassa viihtyvät kaikki, perusnäyttelyt
historiasta ja Ylä-lapin luonnosta sekä
ulkomuseo johdattavat kävijän mielenkiintoiselle
retkelle saamelaiseen kulttuuriin. Vaihtuvat
näyttelyt ja auditorion revontulinäytös
kruunaavat käynnin.

SIIDA - Saamelaismuseo ja luontokeskus



OTSAMOTUNTURIN HUIPUTUS:

- Patikoimme Otsamotunturin
huipulle. Matkaa kertyy
yhteensä n. 5km. Huipulta
avautuu sään salliessa huikeat
näkymät Inarijärvelle ja
erämaihin. 
- Patikoidessa tutustumme eri
kasvillisuusvyöhykkeisiin ja
tunturikasvillisuuteen.
- Kesto 4-5h 
- Hinta 5,50€
-Hinta ei sisällä kuljetusta
- Mahdollisuus toteuttaa
pidempänä vaelluksena (6-
13km), hinta 11€ sis. eväät.

MELONTARETKI:
- Osaavan melontaoppaan
johdolla tutustumme
melonnan perusteisiin ja
teemme melontaretken
Kettujoelle tai
Muddusjärvelle.
- Kesto n. 4h , sisältää
evästauon
-Hinta 12€ sis. eväät

SULAN MAAN OHJELMAT:



-Päiväretki historiallisesti
arvokkaalle vanhalle , 1760-
luvulla rakennetulle
erämaakirkolle. Kuljemme
yhteensä 9 km matkan kirkolle,
nautimme retkieväät ja
patikoimme takaisin. 
-Tähän retkeen on hyvä yhdistää
Inarijärven ristely (erillinen
maksu), jolloin risteilyalus jättää
meidät Pielpavuonolle, josta
patikkamatkaa kirkon kautta
kertyy yhteensä n. 7 km.
-Kesto n. 5h
-Hinta  alk. 11€, sisältää retkieväät
-Kuljetus reitin alkupäähän ei
sisälly hintaan.
 

VAELLUS PIELPAJÄRVEN
ERÄMAAKIRKOLLE

KALASTUSTA VASATOKAN RANNASSA
- Kalastamme Vasatokan pihapiirissä kalaisan
Muddusjärven rannalla.
-Asiantunteva oppaamme antaa hyviä
kalastusvinkkejä ja kalastuksen lomassa voimme
evästellä ja tulistella rantakodassa.
- Omat välineet mukaan, Vasatokassa on rajoitettu
määrä vapoja lainattavaksi.
-Hinta alkaen 5,50€



- Opettelemme GPS-laitteen käyttöä,
jonka jälkeen lähdemme maastoon
etsimään koordinaattien perusteella
rasteja. Rasteilla pieniä tehtäviä.
-Ulkoilmaa ja suunnistustaitoja
sisältävä ohjelma kestää n. 2h.
-Hinta alk. 5€
 

SUUNNISTUSHAASTE:
- Patikoimme läheiselle pienelle
järvelle, jossa kalastamme, syömme
retkilounaan ja patikoimme takaisin.
- Matkaa kertyy n. 5km
-Hinta  alk.15€

KALASTUSRETKI AHVENJÄRVELLE

KORIKIIPEILY
- Korikiipeilyssä pinotaan

juomakoreja korkeaksi torniksi

kiipeilijän alle. Pinon

kaatuessa kiipeilijä jää

turvallisesti roikkumaan

köysien varaan.

- Itsensä voittamista ja hurjan

hauskaa asiantuntevan

ohjaajan johdolla.

-Kesto 1-2h

- Hinta alk. 9€



- Opettelemme gps-laitteen käyttöä, jonka
jälkeen varustaudumme lumikengillä ja
lähdemme metsään etsimään rasteja
koordinaattien perusteella. Rasteilla pieniä
tehtäviä.
- Reipasta liikuntaa ja raitista ilmaa sisältävä
ohjelma kestää n. 3h
- Hinta alk. 5€

SUUNNISTUSHAASTE LUMIKENKÄILLEN:

TALVIOHJELMAT:

LUMIKENKÄILYRETKET
-1. Lumikenkäretki Vasatokan lähimetsään. Retken lomassa tulistelua kuuman juoman
kera Kettulammen laavulla. Kesto 3h. Hinta alk. 7€
2. Pitemmällä lumikenkäretkellä Ahvenjärvelle syömme lounaan tulilla. Kesto 5-6h.
Hinta alk.15€
-Rentouttava hämärä ja hiljainen luonto rauhoittaa mielen ja antaa sopivasti haastetta
koko keholle. 
- Ilta-aikaan retki on hyvä mahdollisuus bongata revontulia.



HIIHTOKOULU
- Vasatokan hiihtokoulusta hyvät neuvot ladulle.
- Tekniikkaharjoitukset ja pieni hiihtolenkki
lähimetsässä pistävät veren kiertämään ja
nenänpään punaiseksi.
- Kesto 2h 
- Hinta alk. 6€, sisältää hiihtovälineet

PILKKISAALISTA TAVOITTELEMAAN

- Vasatokan oppaan
johdolla kokeilemme
pilkkiavannon kairaamista
ja pilkkimistä.
- Pilkkimisen lomassa
voimme tulistella ja nauttia
kuumaa juomaa kodassa.
- Kesto 2-3h
- Hinta alk. 6€

TALVISET ERÄTAIDOT

-Suosittu erätaitopaketti on
mahdollista toteuttaa
talvellakin. Katso tarkemmat
tiedot ympärivuotisista
ohjelmista
- Yhdistettävissä pilkkisaaliin
tavoitteluun



LISÄKSI OSTOPALVELUNA TOTEUTETTAVAT
OHJELMAT:

POROTILAVIERAILUT
- Teemme yhteistyötä kolmen eri

porotilan kanssa.

- Erityyppisiä ohjelmia 

- KYSY LISÄÄ

- reindeerfarm.fi

- angelireindeer.fi

-tuulasreindeer.weebly.com

REKIKOIRIA JA VUONOHEVOSIA
- Tinjan tilalla Siperia Lapponicassa

tutustumme arktisiin rekikoiriin,

koirasusiin ja vuonohevosiin.

- siperia.eu

 

INARIJÄRVEN RISTEILY
- Inarijärven risteily ja saamelaisten

pyhä saari Ukko

- https://visitinari.fi/fi/aktiviteetit/kesa-

syksy/inarijarven-risteily/

- saatavilla kesä-syyskuussa



KOSKENLASKUA JUUTUALLA
- Juutuanjoen kuohuihin
kumilautalla.
- lapinluontolomat.fi
- kesäaikaan

LEMMENJOEN KULTAMAAT
- Lemmenjoella pääsee patikoimaan,
veneretkelle hulppeisiin maisemiin tai
vaikkapa kultaa huuhtomaan.
- paltto.fi
- https://www.luontoon.fi/lemmenjoki



LIIKUNTASALI
Vasatokan liikuntasali
mahdollistaa erilaiset pelit ja
leikit
- Hinta alk. 15€h

MUUTA TEKEMISTÄ JA KOKEMISTA,
OMATOIMIOHJELMAT

- KETUNLENKKI
TOIMINTARATA

- MINIGOLF
- SOUTUVENEITÄ

- TULISTELUPAIKKOJA
- PIHAPELEJÄ 

- JALKAPALLOKENTTÄ
- PELIHUONE (BILJARDI,

PINGIS)
- PERINNEPOLKU 

SAARISELKÄ
- Saariselällä voi viettää monipuolisen päivän ympäri vuoden
- Matkaa Vasatokasta 90km
- inarisaariselkä.fi



KIVA TIETÄÄ:
- Vasatokka sijaitsee 10km Inarin kirkonkylältä
Riutula nimisessä kylässä. Lähimmät kaupat ja
ravintolat ovat Inarissa
- Lähin terveyskeskus Ivalossa (50 km) ja sairaala
Rovaniemellä (350 km)

Ota yhteyttä:
- Leirikouluvastaava Mikko:

mikko.ljetoff@inari.fi
- Vasatokan vastaanotto:

vasatokka@inari.fi
0400 670561

- VASATOKKA.FI
- IG: @vasatokka

-fb: Nuorisokeskus
Vasatokka

- Käyttämällä nuorisokeskusten palveluja tuet
lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä
- Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee
toimintaamme


