
Tervetuloa aitoon maalaistaloon saamaan 
elämyksiä luonnosta, oppimaan uutta 
eläimistä ja kokemaan seikkailu menneessä 
ajassa. Tavoitteena on viettää aikaa 
yhdessä, opiskella erilaisessa ympäristössä 
ja saada mukavia kokemuksia ja muistoja 
luonnonmukaisesta elämäntavasta. 
Oppilaat saavat nauttia oman hoitoeläimen 
hoivaamisesta ja ruokkimisesta ja 
samalla oppia uutta eläinten tarpeista ja 
käyttäytymisestä.

Kanniston Kotieläintilalta 

löydätte vanhan ajan 

mummolan nykyajan 

elävässä maalaismaisemassa. 

Täällä teillä on 

mahdollisuus tutustua ruoan 

reittiin pellolta ja navetasta 

ruokapöytään. 

Ohjelmasta, hinnoista, 

varusteista ja majoituksesta 

on tietoa tässä esitteessä.

Leirikoulu Kanniston Kotieläintilalla 
aidossa maalaisympäristössä

Kanniston Kotieläintila
Mirja ja Tauno Suominen
Kannistontie 172
32440 Alastaro
Puh. (02) 764 1162, 040 716 3945
Faksi (02) 764 1618
kannistontila@pp.inet.fi www.alastaro.fi/kannisto

Laitumella on mukavaa.



Leirikoulutiedote
Leirikoulun hintaan kuuluu 1–2 talon järjestämää 
ohjelmaa päivässä:
• Tutustuminen luomutilan toimintaan 

ja eläimiin. Kierroksella saadaan tietoa 
eläinten hoidosta ja elämästä. Tilalla on 
suuri kanitarha. Jokainen oppilas saa oman 
hoitokanin, jonka elintapoja seurataan 
hoidon yhteydessä ja voidaan myös koostaa 
kokemukset opettajan ohjeiden mukaan.

• Luonto- ja historiaretki Leikkilinnan 
muinaisvuorelle isännän johdolla. Retken 
aikana kuullaan runsaasti tarinoita jääkaudelta 
lähtien. 

• Vankkuriretki Loimijoen myllyrantaan. 
Tutustutaan vanhaan myllyyn, viljoihin ja 
työkaluihin. 
Uinti-, kalastus- ja veneilymahdollisuus.

• Lypsäminen ja muut navetta-askareet.
• Lampaan kerintä ja villan karstaus.
• Heppakärryajelua pihapiirissä. Hevosen 

hoitoa ja käsittelyä.
• Lähtöpäivän aamuna leivotaan pullat 

kotimatkalle.

Lisähintaan on mahdollisuus järjestää 
esimerkiksi huovutusta, savitöitä, kivityökurssi, 
ratsastusta, kotiseuturetki, traktoritarkkuusajoa 
tai melontaretki. Tilalla voi pelata koripalloa, 
lentopalloa ja jalkapalloa.

Majoittuminen 
tapahtuu 2–6 
hengen huoneissa. 
Kokoustilat sopivat 
opiskeluun ja ryhmätöiden tekemiseen. Ulkona on 
iso grillikatos, jossa voi paistaa makkaraa. Suuressa 
tunnelmallisessa Tuulentuvassa voi järjestää 
ohjelmallisen illanvieton ja Takkatuvassa voi vaikka 
pitää diskon. Tilan kioskista saa ostaa makeisia, 
jäätelöä ja virvokkeita. 
Tulopäivänä aloitetaan ruokailut lounaalla ja 
lähtöpäivänä lähdetään kotimatkalle lounaspöydästä. 
Ruoka-aineallergioista tulee ilmoittaa keittiöön 
opettajan välityksellä ennen leirin alkua. Jokainen 
osallistuja tuo mukanaan makuupussin ja tyynyliinan 
tai liinavaatteet. Normaali, rento vaatetus, 
lenkkitossut ja kumisaappaat ovat sopiva varustus 
leirille. 
Leirikoulu maksaa 28 €/osallistuja/päivä (opettaja 
ilmaiseksi). 

Tervetuloa viettämään mukavia 
leirikoulupäiviä maalaistaloon 
kaikenkarvaisten ystävien joukkoon!

Mirja ja Tauno


