
Hei, 12-18-vuotias nuori 

Tule mukaan kansainväliselle leirille 

"ELOISA KOMMUNIKOINTI" 

 
 

9.-14. kesäkuuta 2014 

Vehmaskylä, Mikkeli 

 
Kymmenessä päivässä on mahdotonta oppia uusi kieli, mutta on hyvinkin mahdollista herätellä 

aiemmin oppimaansa, ylittää eri kieltä puhuville juttelemisen pelko ja kehittää kommunikoinnin 

taitoja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Ohjelman pääkohteena ovat kolme kieltä: suomi, 

venäjä ja englanti. Ohjelma soveltuu siis heille, jotka puhuvat hyvin yhtä näistä kielistä ja 

opiskelevat toista. Näin ollen osallistujat ovat opettajia toisilleen. Ryhmätehtävien tekemisen 

kautta osallistujat joutuvat kehittämään yhteistyökykyään. Ensin käytetään enimmäkseen eleitä ja 

ilmeitä, mutta pikkuhiljaa tehtävät vaikeutuvat vaatien yhä enemmän sanallista kommunikaatiota. 

Ohjelman tehokkuus ei perustu haastavan tilanteen luomiseen, vaan taiteen, huumorin ja 

yhteistyön synnyttämiin positiivisiin tunteisiin. 

 

Leirin hinta on 195e sisältäen majoituksen, ruokailut ja leiriohjelman. 

Leiri järjestävät Vehmaskylän wanha koulu (Mikkeli), Parallels RY (Petroskoi, Venäjä), 4H Mikkeli. 

Lisätietoja ja hakemukset: Inna Kopoteva, vehmaskyla@gmail.com, 041 5272537 
  

mailto:vehmaskyla@gmail.com


International Art Camp 

"Discovering Magic and Mystery of Nature" 
 

 
 

7.- 13. August 2014, Vehmaskylä, Mikkeli 
 

Nature is a playground and a source of life. The art camp invites youth (aged 12-

16) to enter the landscape in Vehmaskylä (Mikkeli) to go into a world of hidden 

treasures. Nature offers the magic of an unknown world and by entering the forests 

and fields we will discover the mystery of the living animals and their habitat. 

Through art and poetry new and alternative ways to enter nature and to discover 

its importance will be done. Working language is English. 
 

The participation cost is 295 euro (includes room and board as well as programme 

activities, and excursions). Accommodation: comfortable premises, rooms for 4-8 

people, two-tier beds. Camp is organised by Vehmaskylän wanha koulu (Mikkeli), 

AREFS taide ja kulttuuri ry (Hiirola), and Parallels Association (Petrozavodsk, Russia).  

 

Additional information and registration: Inna Kopoteva, 

vehmaskyla@gmail.com, +358 41 5272537 and Marja de Jong, info@arefs.org  
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