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HAKUOHJE LEIRIKOULUAVUSTUKSEN HAKEMISEEN 

 

Hakuaika on jatkuva  

Kenelle 

Suomen peruskoulujen ja lukioiden oppilasryhmät voivat anoa matka-avustusta toiseen 

Pohjoismaahan suuntautuvaa oppilasvaihto- tai leirikoulumatkaa varten. Ryhmät huolehtivat itse 

matkajärjestelyistä sekä yhteyksistä yhteistyökouluihin. Majoitus järjestetään usein 

isäntäoppilaiden perheissä. Leirikouluista suositeltavimpia ovat kahden tai kolmen pohjoismaisen 

luokan yhteiset leirikoulut. 

 

Matka-avustuksen suuruus riippuu oppilasvaihdon tai leirikoulun pituudesta ja ohjelmasta. 

Avustuksen saaminen edellyttää yhteistyötä toisen pohjoismaisen koulun kanssa. Skandinaavisilla 

kielillä toteutettava ohjelma asetetaan hakutilanteessa etusijalle. Pohjola-Norden auttaa 

tarvittaessa ystäväkoulun löytämisessä. Suomenkielisille kouluille myönnetään matka-avustusta 

myös Ahvenanmaan matkoille. Sama koulu voi hake avustusta korkeintaan kerran vuodessa. 

 

Haku 

Täytetty hakulomake tulee toimittaa liitteineen osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi 

viimeistään kuukautta ennen matkaa. 

Raportointi 

Kuukauden sisällä matkan jälkeen lähetetään tilitys stipendirahan käytöstä. Tilitykseen liitetään 

kuitit myönnetyn summan edestä. Tilitys ja matkaraportti lähetetään sähköpostitse ja kuitit yms. 

skannataan liitteeksi osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi 
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INSTRUKTIONER FÖR LÄGERSKOLEANSÖKAN 

 

Ansökningstiden är fortlöpande. 

Vem kan söka 

Elevgrupper från grundskolor och gymnasier i Finland kan ansöka om resebidrag för elevutbytes- 

eller lägerskolresor till ett annat nordiskt land. Grupperna svarar själva för researrangemangen och 

kontakterna med samarbetsskolor. Inkvarteringen sker ofta i värdelevernas familjer. Ett sätt att 

arrangera lägerskola som kan rekommenderas, är att lägerskolan är gemensam för klasser från två 

eller tre olika nordiska länder vid ett lämpligt lägerskolcentrum.  

 

Storleken på resebidraget beror på resans mål, längd och på programmet framme. Samarbete 

med en vänskola förutsätts för att bli beviljat resebidrag. Pohjola-Norden hjälper gärna till med att 

hitta kontakter. Även lägerskolresor och elevutbyte till Åland för finskspråkiga skolor kan få 

resebidrag. Samma skola kan beviljas stipendium högst en gång per år. 

Sökning 

Ansökan sänds senast en månad innan kursen börjar till hakemukset@pohjola-norden.fi. 

Rapport 

Inom en månad efter kursen skickas en redovisning av hur stipendiet använts, med kvitton 

motsvarande stipendiets belopp. Redovisningen kan mejlas, med elektroniska biljetter eller 

skannade kvitton och räkningar bifogade till hakemukset@pohjola-norden.fi. 
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