
SIRKUKSEN LUMO 
 SIRKUS- JA KUVATAIDELEIRI

Berliinin suomalaisen kielikoulun perheleiri Wannseellä 
24.-25. toukokuuta 2014

Berliinin Suomi-koulu järjestää toukokuussa 2014 perinteisen perheleirin Blumenfisch 
Schullandheimissa (http://www.blumenfisch-schullandheim.de). Leirikeskuksen idyllinen 
rakennus vehreine puutarhoineen sijaitsee kauniilla paikalla Großer Wannseen rannalla. 
Leirikeskus sijaitsee 300 metriä Wannsee Bahnhof S-Bahnasemalta ja sinne on 
erinomaiset liikenneyhteydet. Leiri on tarkoitettu kaikille Suomi-koulun oppilaille ja heidän 
perheilleen.

Leirin teemana on sirkus! Ohjaajina sirkusaiheisissa työpajoissa toimivat kuvataiteilija 
Laura Kärki ja sirkustaiteilija Roosa Hämäläinen:
Kenet muistat sirkuksesta? Voimamiehen, jonglööraajan, nuorallatanssijan ja ketä muita? 
Leirillä kokeillaan yhdessä erilaisia sirkustemppuja, naamioidutaan sirkuslaisiksi ja 
maalataan mitä erilaisimpia eläintintamareskeja. Tintamareski (ransk. théâtre 
tintamarresque) on ilveilyteatteri, jossa henkilöt ja tausta on maalattu näyttelijöiden ja 
yleisön välissä olevaan levyyn tai verhoon. Hahmojen kasvojen kohdalla on reiät, joihin 
esiintyjät pujottavat päänsä. Joskus myös käsille tai jaloille on tehty omat reikänsä.

Sään salliessa paistamme makkaraa leirinuotiolla ja laulamme suomalaisia lauluja. Aikaa 
on varattu myös vapaalle leikille ja ihanasta leirikeskuksesta nauttimiselle.

Leirimaksu on 25€/ henkilö. Leirimaksu sisältää lounaan, välipalan, illallisen (ja aamiaisen 
yöpyjille), lauantai-päivän työpajat, sekä mahdollisuuden yöpymiseen leirikeskuksessa 
8-12 hengen huoneissa. Yöpymispaikkoja on rajoitetusti.

Sitovat ilmoittautumiset 27.3.2014 mennessä sähköpostiin perheleiri@gmail.com 
Merkitse viestiin
- taritsetteko kasvisruokavaihtoehdon
- yövyttekö leirikeskuksessa ja
- kuinka monta aikuista
- kuinka monta lasta (myös ikä)
teidän perheestänne tulee leirille!

Jos olet tehnyt jo alustavan ilmoittautumisen, tulee myös sinun vahvistaa 
varauksesi! Alustavan ilmoittautumisen tehneillä on etusija yöpymispaikkoja täytettäessä, 
jäljellä olevat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ystävällisin terveisin
Berliinin suomalaisen kielikoulun johtokunta
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LEIRIOHJELMA

Lauantai 24.5.2014
10:00 Saapuminen leirikeskukseen, huoneiden jako ja vuoteiden petaus
11:00 Tervetuliaissanat, käytännön asiat
11:15 Vapaita pihaleikkejä (pöytätennis, mölkky, potkupallo), huonolla säällä 

lautapelejä sisällä, kellarikerroksen pelihuoneessa mm. pöytäjalkapallo eli Kicker-
pöytä.

12:00 Lounas
13:00 I Sirkuksen lumo -työpajat
14:30 Tauko, välipala
14:45 II Sirkuksen lumo -työpajat, jatkuu
16:15 Vapaa sirkustelu jatkuu
18:00 Illallinen
18:30 Leirinuotio (säävaraus), suomalaisia lauluja, makkaran grillausta nuotiolla (ota omat 

makkarat ja paistotikut mukaan)
20:00 Pienimmät nukkumaan, iltapesu kellarikerroksen kylpyhuoneissa, joissa useita 

käsienpesualtaita
21:30 Hiljaisuus

Sunnuntai 25.5.2014
08:00 Aamiainen, huoneiden siivous
10:00 Huoneiden luovutus

HINTA
Leirimaksu on 25€/henkilö. Hintaan kuuluu lounas, pieni välipala, lauantain työpajat, 
illallinen ja mahdollisuus yöpyä leirikeskuksessa 8-12 hengen huoneissa (yöpyjät saavat 
aamupalan leirikeskuksessa). Hinta on kaikille sama, riippumatta siitä yöpyykö 
keskuksessa vai ei.
Leirimaksun eräpäivä 15.5.2014, maksetaan tilille:
IBAN: DE25 1001 0010 0422 4221 04 
BIC: PBNKDEFF
Viitteeksi: Perheleiri + perheen nimi 

KUINKA PÄÄSET PAIKALLE
Leirikeskuksen osoite on Am Sandwerder 11-13, Berliini.
Julkiset liikennevälineet: S-Bahn S1 ja S7, Regional-junat, joilla pääsee suoraan Zoolta tai 
Alexanderplatzilta Wannsee Bahnhof S-Bahnasemalle, josta 300 metriä leirikeskukselle. 
Katso tarkemmat yhteydet http://www.fahrinfo-berlin.de/Fahrinfo/

Leirikeskuksen pihalla on 8-10 autopaikkaa; parkkialue on suljettu klo 22.00-06.00, joten 
tänä aikana alueelta ei pääse ulos eikä sisään. Kadun varressa on myös 
pysäköintipaikkoja. Katso tarkemmat ajo-ohjeet esim. http://here.com/directions

RUOKA
Ruoka valmistetaan välipaloja lukuunottamatta leirikeskuksen toimesta. Ilmoitathan 
kasvisruokavalion etukäteen. Keskuksen tarjoama ruoka ei sisällä sianlihaa. Kaikkia 
ruokavaliotoiveita ei valitettavasti voida toteuttaa leirin puitteissa.
Käytössämme on jääkaappi, kahvinkeitin ja vedenkeitin ruokailutilojen yhteydessä.
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LIIKUNTARAJOITTEISET VIERAAT
Leirikeskuksessa ei ole hissiä, joten se ei sovellu liikuntarajoitteisten vieraiden 
yöpymispaikaksi. Lisätietoja perheleiri@gmail.com.

YÖPYMINEN
Yöpyminen tapahtuu 8-12 hengen huoneissa rakennuksen toisessa kerroksessa; 3 WC:tä 
käytävällä; suihkut ja lisää WC-tiloja kellarikerroksessa. Tarvitset mukaan omat lakanat ja 
pyyhkeet, niitä ei leirikeskuksessa ole.

TYÖPAJAT
Työpajat pyritään järjestämään ulkona (säävaraus). Sisätiloissa käytössämme on 
ryhmätilat (iso ryhmähuone max. 46 henk. ja pieni max. 26 henk.).

WANNSEE, RANTA JA UIMINEN
Leirikeskus sijaitsee Grosser Wannseen rannalla, mutta leirikeskuksen rantaviiva on 
aidattu. Lähin uimaranta on Strandbad Wannsee, Wannseebadweg 25, 14129 Berlin, 
minne on leirikeskukselta n. 10 minuutin kävelymatka. www.strandbadwannsee.de

VAKUUTUKSET
Berliinin suomalainen kielikoulu ry ei ole vakuuttanut leirille osallistujia, jokainen osallistuu 
leirille omalla vastuullaan.

LEIRILLE MUKAAN
-Lakanat (3-os.) tai aluslakanat ja makuupussit; pienille lapsille mahdollisesti kosteussuoja 
patjalle
-Käsi- ja kylpypyyhkeet
-Sisäkengät, joita käytettävä sisätiloissa
-Makkarat iltanuotiolla paistettavaksi ja paistotikut
-Sopivan rento vaatetus temppuiluun (ei farkkuja)

Halutessasi voit tuoda mukanasi myös sirkusteemaan sopivaa vaatetusta ja rekvisiitta.

LISÄTIETOJA
perheleiri@gmail.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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