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Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat 
omakielisiä leirejä, jotka tarjoavat pakolais-
lapsille mahdollisuuden käyttää ja oppia 
omaa äidinkieltä ja tutustua omaan kulttuuri-
taustaan turvallisessa vertais ryhmässä. 

Leiriviikko sisältää monipuolista ja mukavaa 
ohjelmaa niin sisällä kuin ulkonakin. Leireillä 
opitaan lisää omaa kieltä ja omasta kulttuu-
rista, mutta myös askarrellaan, lauletaan, 
tanssitaan, liikutaan, pelataan ja tehdään 
näytelmiä. Näille leireille matkataan  
kauempaakin!

OMAN ÄIDINKIELEN JA 
KULTTUURIN KURSSIT

Kesän 2023 kurssit
Arabit I (talvileiri) 20.–24.2. Anjala

Arabit II 12.–18.6. Kuortti

Afganistanilaiset 27.7.–3.8. Kauhajoki

Kongolaiset 10.–16.7. Kannonkoski

Kurdit 24.–30.7. Kannonkoski

Somalialaiset 18.–23.7.   Anjala

Sudanilaiset ja  12.–18.7. Isokoski 
eteläsudanilaiset

Ukrainalaiset 3.–9.7. Kuortti 

Kohderyhmä
7–14-vuotiaat pakolaistaustaiset lapset ja 
nuoret

Osallistumismaksu
90 € / sisarukset 80 € (sis. majoitus,  
ylläpito, ohjelma, tapaturmavakuutus, 
yhteis kuljetus kokoontumispaikalta  
kurssipaikalle)

Hakeminen
5.5. mennessä osoitteessa  
kesalukioseura.fi/hae

Huom! Hakulomakkeita saa  
myös omakielisinä.

7–14-vuotiaille
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Näillä leirimäisillä kesäkursseilla tutus-
tutaan peruskoulun jälkeisiin opiskelu-
mahdollisuuksiin ja pohditaan omia 
kiinnostuksenkohteita ja vahvuuksia.  
Päivittäinen ohjelma koostuu opinto- 
ohjauksesta, työpajoista ja vapaa-ajan  
ohjelmasta. Mukana olevat omakieliset 
mentorit tukevat suunnitelmissa myös 
kesälukion jälkeen.

Osallistuminen ei edellytä aiempia 
opintoja Suomessa tai suuntautumista 
lukio-opintoihin!

URAUNELMIEN KESÄLUKIOT  
JA TYTTÖJEN KESÄLUKIO

Uraunelmien kesälukio I  
Anjala 4.–10.7. 
Omakielinen tuki afganistanilaisille,  
arabi-, kurdi- ja somalinuorille

Uraunelmien kesälukio II  
Anjala 24.–30.7. 
Omakielinen tuki afganistanilaisille,  
kongolaisille, ukrainalaisille ja  
somalinuorille

Tyttöjen kesälukio  
Ojakkala 18.–24.7. 
Omakielinen tuki afganistanilaisille,  
somali-, arabi- ja kurditytöille

Kohderyhmä
15–19-vuotiaat pakolaistaustaiset nuoret

Osallistumismaksu
200 € (sis. opetus, majoitus, ylläpito,  
ohjelma, tapaturmavakuutus, yhteis-
kuljetus kokoontumispaikalta kurssi-
paikalle) 

Hakeminen
31.5. mennessä osoitteessa kesalukio.fi

15–19-vuotiaille



Kesälukioseura ry
Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki

p. 050 308 5711
toimisto@kesalukioseura.fi

kesalukioseura.fi  •  kesalukio.fi

Palautetta leiriläisten vanhemmalta:

” Kesälukioseuran leirillä oli suuri positiivinen vaikutus lapsiini.  
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun lapseni olivat kokonaisen viikon  
erossa meistä vanhemmista. He saivat leiriltä itseluottamusta ja  

tärkeää tietoa Suomen ja lähtömaan kulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä.  
He myös tutustuivat pidempään Suomessa olleisiin lapsiin, joilla on  

samanlainen tausta, ja saivat motivaatiota kielen oppimiseen. 
Leirin ansiosta lapseni eivät enää tunne itseään yksinäiseksi.

       Kesälukioseura

Kesälukioseura on sitoutumaton koulutusalan järjestö,  
jolla on usean vuosikymmenen kokemus laadukkaan,  
voittoa tavoittelemattoman kurssitoiminnan järjestämisestä.  
Toimimme kesälukioiden keskusjärjestönä ja järjestämme 
kesälukioita Suomessa ja ulkomailla sekä oman äidinkielen ja 
kulttuurin kursseja pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille.  
Toimintaamme rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja STEA.


