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IW Rally 2017 opintosuunnitelman aiheena satavuotiaassa Suomessa 

                       Elinikäinen oppiminen 

Koulutuspaikat ja aika: 14.-15.10.2017 
       Peruskoulu ja  pyhäkoulu:  Lapland Hotels Oulu, Kirkkokatu 3 

       Iltakoulu:                                Alppimaja, Tirolintie 7 

Peruskoulu klo 9.30   (muutokset mahdollisia) 
- Ennen oli leikkikoulu, pikkukoulu, mummo tai naapurin täti - nyt on 

varhaiskasvatus. Tarja Mankinen lastentarhanopettaja aloittaa päivän. 
- Lukkarinkoulu, alakoulu, peruskoulu – Marika Marttila kertoo opettajan päivästä 

tämän päivän koulussa. 
- Raahen koulujen kasvatti kertoo, mitenkäs oikein kävikään – ylellisyyttä kaukaa 

Pohjolasta maailmalle, jo yli 50 maahan. Heidi Jaara, Balmuir yhtiön perustaja. 
- Koulunkäynnin kiemurat ja kipuilut.  Teinin avuksi Veeran Verstaan konstit: Taiteen 

keinoilla tasaantuu. 
- Ei oppi ikää katso/Oulussa koulussa??  Mitä meille kertoo Paula Rossi. 

Myös ohjelmaa on luentojen lomassa. 
 

Iltakoulu klo 19 
Kuljetus Alppimajaan ja paluukyyti hotelliin on järjestetty. Päivällä opittuja asioita 

voidaan iltakoulussa kerrata kulttuurin keinoin. Ravintoa on tarjolla, jotta vireystaso 

pysyy korkealla.   

Pyhäkoulu klo 9 
Tuomiorovasti Satu Saarisen aamun avaus antaa voimia päivän askareisiin.  
Piirikokoukset saadaan aamupäivän aikana hoidettua. Lounaan jälkeen terveisiä 
maailmalta ja palautetta opituista asioista.  
Todistuksia tästä koulusta ei kuitenkaan jaeta eikä luokalleen jää kukaan. 
 
Kotiinlähtö n. klo 15 oman valinnan mukaan auto, juna tai lentokone. 
 
                             Tervetuloa Ouluun oppimaan kanssamme! 
 
Inner Wheel piirin 140 oppilaat Kajaanin, Oulun ja Raahen klubeista. 

  
Rally-työrukkasen yhteystiedot: 

 anna_pennanen@hotmail.com   ryhmän kokoonkutsuja 
tuula.kareinen@gmail.com          ryhmän sihteeri 
ulla.pyyny@gmail.com                  Rallyn talous  
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Ilmoittautuminen ja majoittuminen 

 
Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevasta linkistä avautuvalla lomakkeella. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 7.10.2017. Maksu tapahtuu Rally-tilille Oulun OP FI29 5742 3120 0587 51. 
 
Majoitusvarauksen jokainen hoitaa itse. Lapland Hotellin tarjous 31.08.17 asti 99 €/1hh ja 114 
€/2hh. Hintoihin sisältyy Aitojen Makujen aamiainen, uima-allas ja asiakassaunat. Varaukseen 
ilmoita kiintiökoodi ”Inner Wheel ry”, varauksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen 
oulu@laplandhotels.com. Yhteystiedot Lapland Hotel Oulu, Kirkkokatu 3,  90100 Oulu,  puh. +358 
(0)8 880100. 
 
 
                                           

 

Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevasta linkistä (pidä Ctrl pohjassa ja 
napsauta hiiren vasemmalla näppäimellä): 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAWVwNInJQoHmF_NLsP1JG-1lQxHNtC9cbqRLHaoqf1oiGQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

