HELSINGIN LASTENLIITON

LEIRITOIMINTA
KESÄ 2022

WWW.LASTENLIITTO.FI/HELSINKI

Hinnat
108€ / jäsenhinta 98€
juhannusviikko:
98€ / jäsenhinta 88€

pÄIVÄLEIRIT 2022
Päiväleirit ovat tarkoitettu pääosin 7-10 -vuotiaille. Mukaan ovat
tervetulleita vuosina 2012-2015 syntyneet, joilla on taitoa olla ja
toimia isossa lapsiryhmässä. Leiriaika on viikottain maanataista
perjantaihin klo 9-15. Poikkeuksena juhannusviikko, jolloin leiri
päättyy torstaina. Leireillä taiteillaan, liikutaan ja leikitään
monipuolisesti teeman mukaan.
VK 23, 6.-10.6.2022

Kamu-kameleontin hupileiri
Arabian peruskoulu, Berliininkatu 4
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3
Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 5
Pikku Huopalahden nuorisotalo, Hilda Flodinin kuja 6
Pitäjänmäen nuorisotalo, Jousipolku 1
Torpparinmäen nuorisotalo, Ylä-Fallin tie 54
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11
Vartiosaari, Kuljetuslaituri Reposalmentie 1

VK 24, 13.-17.6.2022

Game over - pelin viemää
Arabian nuorisotalo, Arabianpolku 1 a2
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3
Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 5
Pikku Huopalahden nuorisotalo, Hilda Flodinin kuja 6
Pitäjänmäen nuorisotalo, Jousipolku 1
Torpparinmäen nuorisotalo, Ylä-Fallin tie 54
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11
Östersundomin leirikeskus, Knutersintie 915

Showtanssipainotteinen ilmaisuleiri
Ressun peruskoulussa, Lapinlahdenkatu 10
VK 23, 6.-9.6.2022 - 7-9v
VK 24, 13.-16.6.2022 -10-12v

Keittiöapureiden kesäleiri
Jätkäsaaren peruskoulussa, Hyväntoivonkatu 10
VK 23, 6.-10.6.2022 - 7-8v
VK 24, 13.-17.6.2022 - 9-11v

VK 25, 20.-23.6.2022

Erikoisten lajien olympialaiset
Arabian nuorisotalo, Arabianpolku 1 a2

VK 26, 27.6.-1.7.2022

Herlokki Sormunen ja ratkaisematon mysteeri
Östersundomin leirikeskus, Knutersintie 915

VK 31, 1.-5.8.2022

Pokémonien kesäkisat
Arabian nuorisotalo, Arabianpolku 1 a2
Lauttasaaren nuorisotalo, Pajalahdentie 10 a B
Pikku Huopalahden nuorisotalo, Hilda Flodininkuja 6
Pitäjänmäen nuorisotalo, Jousipolku 1
Suutarilan nuorisotalo, Seulastentie 11
Vartiosaari, Kuljetuslaituri Reposalmentie 1

Yöleirit 2022
Yöleirit ovat tarkoitettu pääosin 7-13 -vuotiaille. Mukaan ovat
tervetulleita vuosina 2009-2015 syntyneet, joilla on taitoa olla ja
toimia isossa lapsiryhmässä. Leirit kestävät maanantaista
perjantaihin, poikkeuksena juhannusviikko, jolloin leiri päättyy
torstaina. Leirillä taiteillaan, liikutaan ja leikitään monipuolisesti
teeman mukaan.

Seikkailuleirit Bengtsårissa
Bengtsårin leirisaari, Bengtsår 920, Hanko
Tule viettämään unohtumattomia kesäpäiviä Bengtsårin leirisaarelle.
Ohjelmassa on luvassa monenmoista hauskaa puuhaa luonnon keskellä aina
seikkailuradasta rantapeleihin. Toiminta painottuu peleihin, leikkeihin,
ulkoiluun ja liikkumiseen. Telttamajoitus. Leirille lähdetään yhteiskyydityksellä
Helsingin keskustasta (tarkka paikka ilmoitetaan kevään aikana).

Leiriviikot:
VK 23, 6.-10.6.2022
VK 24, 13.-17.6.2022

VK 26, 27.6.-1.7.2022 - 12-14 -vuotiaille
VK 31, 1.-5.8.2022

VK 25, 20.-23.6.2022

Kesäjuhlat Meriharjussa
Meriharjun luontotalo, Uutelantie 32
Tule mukaan viettämään lystikästä
viikkoa Meriharjun maisemissa. Tällä
leiriviikolla touhutaan vaikka mitä!
Leiriviikon ohjelmaan kuuluu niin
askartelua, retkiä lähialueelle kuin
liikuntaa ja hauskanpitoa. Kaikkea kivaa,
mitä rentoon ja touhuntäyteiseen
kesäviikkoon voi mahduttaa. Viimeinen
leiri-ilta huipentuu yhteisiin kesäjuhliin.
Nyt nautitaan kesästä!

Yöleirien
hinnat
Meriharju:
140€ / jäsenhinta 115€
Bengtsår:
159€ / jäsenhinta 139€
juhannusviikko:
149€ / jäsenhinta 129€
Hinta sisältää

VK 24, 13.-17.6.2022

ruokailut, majoituksen, vakuutuksen,
leiriohjelman ja -materiaalit.

Bengtsårin leirihintaan sisältyy myös
kuljetus.

Leiriteemat
Kamu-kameleontin hupileiri
Lastenliiton maskotti Kamu-kameleontti on kaikkien
lasten kaveri ja Kamun leireillä ohjelman suunnitteluun
osallistuvat aina lapset. Näin jokainen leiri on
osallistujiensa näköinen. Hupileirillä keskitytään
hauskanpitoon ja hassutteluun – järjestääkö leiri
väärinpäin-päivän, hauskat olympialaiset vai kenties
askarrellaan kaikille hupi-naamarit?

Game over -Pelin viemää

Eräänä aurinkoisena aamuna ahkerasti
tietokonepelejä pelaava Matti herää huomatakseen,
että on joutunut pelimaailmaan. Tule rohkeasti
mukaan pelimaailman pyörteisiin ja auta Mattia
löytämään tiensä takaisin kotiin. (HUOM! Ei sisällä
konsolipeleillä pelaamista).

Showtanssipainotteinen ilmaisuleiri
Tällä leirillä tutustutaan showtanssin ja
ilmaisun maailmaan. Leirillä harjoitellaan
showtanssin tekniikkaa, tehdään
koreografioita ja tanssin lisäksi tutustutaan
teatteri-ilmaisuun. Leiri on päiväleiri ja
kestää maanantaista torstaihin.

Pokémonien kesäkisat
Mitä Pokémonia muistutat eniten ja millainen
kouluttaja olet? Pokémon-teemaisella leirillä
pureudutaan Pokémonien maailmaan
leikkien, askarrellen ja yhdessä puuhaten.
Leirillä ei pääsääntöisesti pelata Pokemon Go
-peliä, mutta tarkemmin ohjelmasta päättää
ohjaajat yhdessä leiriläisten kanssa.

Erikoisten lajien olympialaiset
Mitä kaikkea voikaan oppia viikon aikana?
Erikoisten lajien olympialaisiin on valittu
lajeja, joissa pärjäävät kaikki.
Kottikärrykävelyä, lennokin lennättämistä,
taaksepäin hyppäämistä, kärrynpyöriä tai
ryömimisen mestaruuskisoja. Harjoitellaan
viikolla erikoisia lajeja ja lopuksi järjestetään
olympialaiset!

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.

Keittiöapureiden kesäleiri
Leirillä otetaan keittiö haltuun ja suunnataan
moninaisten makujen maailmaan. Tule
keräämään omaan reseptikirjaasi helppoja
välipaloja sekä suolaisten ja makeiden
leivonnaisten ohjeita. Leiri ei vaadi aiempaa
kokemusta ruuanlaitosta. Kokkailun lisäksi leirillä
leikitään ja liikutaan monipuolisesti. Jotta leirille
mahtuu myös muuta hauskanpitoa, lounasruoka
tulee leirille valmiiksi tilattuna.

Muista kurkata sivuiltamme myös
kevään- ja syksyn kerhotarjonta!

Helsingin Lastenliitto ry
Osoite:
Kaisaniemenkatu 10, 7.krs
Toiminnanjohtaja
Pirjo Tolvanen
p. 040 737 9528
Toiminnanohjaaja
Piia Honkanen
p. 045 137 2744
etunimi.sukunimi@lastenliitto.fi

Ilmoittaudu kesäleireille osoitteessa : www.lastenliitto.fi/helsinki/leirit

