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Hurjan hauskaa

Kesäleiritoimintaa
ympäri Helsinkiä

www.lastenliitto.fi/helsinki

Päiväleirit 2019
Päiväleirit on tarkoitettu pääosin 7-10 -vuotiaille. Mukaan ovat tervetulleita
vuosina 2009-2012 syntyneet, joilla on taitoa olla ja toimia isossa lapsiryhmässä.
Leiriaika on viikottain maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Poikkeuksena juhannusviikon leiri , joka päättyy jo torstaina.

Kesäkuu

viikko 23 - 3.-7.6.2019
Seikkailu Mikä-Ihme
maassa
Arabian asukastalo Kääntöpaikka, Intiankatu 1
Lauttasaaren nuorisotalo, Pajalahdentie 10 A b
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3
Myllypuron nuorisotalo, Yläkiverinne 6
Pakilan nuorisotalo, Lepolantie 19
Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2
Pikku Huopalahden nuorisotalo, Hilda Flodinin kuja 6
Pitäjänmäen nuorisotalo, Jousipolku 1
Torpparinmäen nuorisotalo, Ylä-Fallin tie 54
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11

viikko 24 - 10.-14.6.2019
Herlokki Solmunen ja
ratkaisematon mysteeri
Arabian asukastalo Kääntöpaikka, Intiankatu 1
Lauttasaaren nuorisotalo, Pajalahdentie 10 A b
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3
Myllypuron nuorisotalo, Yläkivenrinne 6
Pakilan nuorisotalo, Lepolantie 19
Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2
Pikku Huopalahden nuorisotalo, Hilda Flodinin kuja 6
Pitäjänmäen nuorisotalo, Jousipolku 1
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11

viikko 25 - 17.-20.6.2019
Pokémonkouluttajien
kesäleiri
Arabian nuorisotalo, Arabianpolku 1a2
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11
Pikku Huopalahden nuorisotalo, Hilda Flodinin kuja 6
Pitäjänmäen nuorisotalo, Jousipolku 1

viikko 26 - 24.-28.6.2019
Jessi Jellonan liikuntaleiri
Arabian nuorisotalo, Arabianpolku 1a2
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11
Vartiosaari, Kuljetuslaituri Reposalmentie 1

Elokuu
viikko 31- 29.7.-2.8.2019
#Kivaayhdessä
Arabian nuorisotalo, Arabianpolku 1a2
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11

Hinnat
105e / jäsenhinta 95e
Juhannusviikko:
95e / jäsenhinta 85e

Ilmoittaudu mukaan leireille:

Hinta sisältää
lämpimän
lounaan, pienen
välipalan,
vakuutuksen,
leiriohjelman ja materiaalit

www.lastenliitto.fi/
helsinki/leirit

Yöleirit 2019
Yöleirit on tarkoitettu 7-13 -vuotiaille. Mukaan ovat tervetulleita vuosina
2006-2012 syntyneet, joilla on taitoa olla ja toimia isossa lapsiryhmässä.
Viikko 26 on 12-14 -vuotiaille (2005-2007 syntyneet).
Leirit kestävät viisi päivää ja neljä yötä, maanantaista perjantaihin.
Poikkeuksena juhannusviikko, jolloin leiri päättyy jo torstaina.

Kesäkuu
Seikkailuleiri Bengtsårissa
Tule viettämään unohtumattomia kesäpäiviä
Bengtsårin leirisaarelle. Ohjelmassa on luvassa
monenmoista hauskaa puuhaa luonnon keskellä
aina seikkailuradasta rantapeleihin. Toiminta
painottuu peleihin, leikkeihin, ulkoiluun ja
liikkumiseen. Leirille lähdetään yhteiskyydityksellä
Lastenliiton toimistolta, Kansakoulukuja 3.

Leiriajat:
7-13 -vuotiaille:

VK 23 - 3.-7.6.2019
VK 24 - 10.-14.6.2019
VK 25 - 17.-20.6.2019
12-14 -vuotiaille:

VK 26 - 24.-28.6.2019

Leiriviikon hinta 150e/ jäsenille 130e.
Juhannusviikko 140e / jäsenille 120e
Hintaan sisältyy kuljetukset, ruokailut, telttamajoitus, vakuutus, leiriohjelma ja -materiaalit

Kesäkuu

viikko 23- 3.-7.6.2019

Elokuu

viikko 31- 29.7.-2.8.2019

Magiaa Östersundomissa

Kesäleirifestarit

Östersundomin leirikeskuksen lähettyviltä
on löytynyt viitteitä vuosisatoja sitten
toimineesta velhokoulusta. Tule mukaan
tutkimaan, löytyykö Östersundomin
leirikeskuksesta salaisia taikakätköjä?

Meriharjun luontotalolla

Leiriviikon hinta 140e/
jäsenille 115e.
Hintaan sisältyy ruokailut, sisämajoitus,
vakuutus, leiriohjelma ja -materiaalit

Viva la fiesta! Tervetuloa mukaan
tekemään lasten omia kesäleirifestareita!
Kesäleirifestareilla seikkaillaan teatterin,
liikunnan ja musiikin maailmassa, kun
leiriläiset pääsevät tutustumaan erilaisiin
esittäviin taidemuotoihin ja
suunnittelemaan itse omia esityksiään
ohjaajien avulla. Mukaan ovat tervetulleita
kaikki innokkaat, erityisosaamista ei
vaadita.

Leirien teemat
Seikkailu Mikä-Ihme maassa

#Kivaayhdessä

Hyppää mikä-lie-kulkuvälineeseen ja ota suunta kohti
Mikä-Ihme-Maata, jossa kaikki on vähän nurinkurin.
Juhannuksesta tulee joulu ja päivästä yö, kun
leiriläiset pääsevät tutustumaan tämän outoakin
oudomman maan tapoihin hassunkurisen oppaansa,
Kuka-Kummalan matkassa. Päiväleirillä taiteillaan,
liikutaan ja leikitään monipuolisesti.

Tällä leiriviikolla touhutaan vaikka mitä! Leiriviikon
ohjelmaan kuuluu niin askartelua, liikuntaa, leikkiä
kuin musiikkiakin. Kaikkea kivaa, mitä rentoon ja
touhuntäyteiseen, viimeiseen kesäviikkoon voi
mahduttaa. Leiriläiset pääsevät itse vaikuttamaan
leiriohjelmaan. Nyt nautitaan kesästä ja pidetään
kivaa yhdessä!

Herlokki Solmunen ja
ratkaisematon mysteeri
Mestarietsivä Herlokki Solmunen ja hänen uskollinen
apurinsa tohtori Matson selvittelevät hämmentävää
rikosta, jossa Lady Lisbetin kristallikruunun jalokivet
ovat kadonneet hänen kartanonsa suojista jälkiä
jättämättä. Kiillota siis suurennuslasisi ja lähde
mukaan leiriviikolle selvittämään kaikkien aikojen
mysteeriä mestarietsivän matkassa.

Pokémonkouluttajien
kesäleiri
Hei kaikki innokkaat Pokémonien nappaajat! Nyt
lippis päähän ja poképallot taskuun - tällä leirillä
tutustutaan Pokémonien maailmaan ja puuhataan
teemaan sopivasti askarrellen, leikkien ja
PokémonGo –sovellusta pelaillen.

Jessi Jellonan liikuntaleiri
Jessi Jellona on liikunnallinen nuori leijonanpentu,
joka haluaa löytää itselleen sopivan
liikuntaharrastuksen. Tule kokeilemaan Jessin kanssa
erilaisia liikuntamuotoja aina joukkuepeleistä
perinneleikkeihin. Olisikohan suosikkisi perinteinen
jalkapallo vai kenties keihäänheitto tai jokin muu?
HUOM! Leirillä painotetaan liikuntaan ja ulkoiluun,
mutta leiriohjelma sisältää myös askartelua ja
rauhallisia sisäleikkejä.

Ilmoittautuminen
nettisivuiltamme
Huom! Maksu suoritetaan
ilmoittautumisen yhteydessä

www.lastenliitto.fi/
helsinki/leirit
Kansallinen Lastenliitto - Helsinki
Kansakoulukuja 3 a, 3. krs
00100 Helsinki
Toiminnanjohtaja
Pirjo Tolvanen
p.0207 488 519
Toiminnanohjaaja
Piia Honkanen
p. 045 137 2744
etunimi.sukunimi(a)lastenliitto.fi

Muista kurkata
nettisivuiltamme
myös kevään- ja
syksyn
kerhotarjonta!

