
 

 Lähde 
kesäleirille! 
Nyt on aika hakea mukaan 
kesän seikkailuun 
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Tervetuloa 
kesäleirille 2023! 
Haluatko, että lapsesi tekee 
hauskoja asioita, kokeilee jotain 
uutta ja tapaa uusia kavereita? 
Silloin kesäleiri on sinua varten. 
Kesäleirille voi hakea kuka tahansa, 
joka asuu ja on kirjoilla Tukholman 
kaupungissa ja käy 1.–9. luokkaa. 

Löydät tietoa kesäleiristä tästä 
esitteestä tai sivulta 
ung.stockholm/kollo. 
Hakemus tehdään verkkosivustolla. 

Huom! 
Täydellinen luettelo leirikeskuksista 
ja leirien järjestämisajankohdista on 
keskiaukeamalla. 

Graafinen suunnittelu: Miltton.se 
Painopaikka: Åtta.45 Tryckeri AB  Levikki: 65 500 kpl  
Kannen kuva: Getty Images  Sivu 4: Strandhem  
Leirikuvat kunkin kesäleirin järjestäjältä. 

Welcome to summer camp 2023!  
You can download a version in English from our website: 
ung.stockholm/kollo. Use the QR code on this page. 

 

 علىبيةلعربانسخةطلبيمكنك2023!لصيفيةاتالمعسكرافيبكاًحبمر
 ةابجتاالس زرم دمختاس .ung.stockholm/kolloنيولكترإلاقعنامو

 .لصفحةاههذعلىيعةلسرا

 شما!ديدمآ شوخ (kollo) 2023نکادوکینتاسبتاپمکبه
 امیتينرتناهحفصرداریردنابزهبهخسنکيديناوتيم

ung.stockholm/kollo دوک رآ ويک زا هحفص نيا رد .دينک دولنواد 
) (QR-kodenديکنهدفاتسا. 

Tervetuloa kesäleirille 2023! Voit ladata suomenkielisen 
version verkkosivultamme ung.stockholm/kollo. Käytä 
QR-koodia tältä sivustolta. 

Tervetuloa kollo 2023:heen! Sie saatat latata alas yhen 
meänkielen versjuunin meän vebbipaikala  
ung.stockholm/kollo. Käytä QR-kootia tällä sivula. 

Šukar aljan ko nilajesoro kamp 2023! Tu šaj te huljave 
i verzia ki Romani čhib, Arli dialekti ko akava internet 
than ung.stockholm/kollo. Koristin o QR-kodi ki akija 
strana. 

 ،ادنامەکەڕەپڵامەل2023!ینەيوهاپیمکەبۆتيبێرخێبە
ung.stockholm/kollo، تينێزەباد ینارۆس یناشەو یناوتەد  . 

 .بهێنەرکابەادەڕڵپەماملەQRیۆدک

¡Bienvenido a los campamentos de verano de 2023! 
Puedes descargar una versión en español en nuestro 
sitio web ung.stockholm/kollo. Utiliza el código QR que 

KOLLO 2023 – PERIODER KOLLO 2023 aparece en esta página. 
 JUNI  JULI  AUGUSTI 

Antal  
dagar Skolår Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33 Sida 

3-6 12-14 626/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 Akka 14/6 – 25/6 

1-3 8Assöbacken 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 

3-6 12 814/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 Backis 

7 

Bures boahtin kolloi 2023! Sáhtát viežžat veršuvnna 1-3 8 914/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 Bergängen 

1-3 8Björkbacken 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 

6-9 12-14 11Djuprämmen 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 

3-9 8-14 14-21/6 28/6-11/7 24/7-5/8 8-15/8 12Ellen 
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davvisámegillii min webbáikkis ung.stockholm/kollo. 
Constantia 14-21/6 5-16/8 

6-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 13Granbo 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 14Granliden Geavat QR-koda dán siiddus. 
5-8 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 15Granvik 

3-6 14 1614/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 Granö gård 

1-9 8-14 14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8 17Ivarsudde 

5-9 12-14 13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8 18Lina och Lova 

3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 19 Lindängen 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 22Parkudden Ku soo dhawoow goobta dalxiiska xagaaga 2023! 
6-9 14 19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8 23 Rånö Seglarläger 

5-9 10-14 13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8 Shamrock 

4-7 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 25Solgården 

24 

Adiga waxaa bogga internetka oo ung.stockholm/kollo4-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 26Solvik 

7-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 Starrbäcken 

3-5 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 28Storgården 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 29Strand 

27 

ka soo dajisan karta warbixin oo af soomaali. Isticmaal 
3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 30Strandhem 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 31Stugorna 

5-8 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 32Sundsro 

33 
sawirka oo QR-kodka oo halkan ka aragtid. 

21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8 2-9 14Synsholmen 

1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 34Sörgården 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 35Sörängen 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 36Tallåsen 

26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 3-6 12-14 14/6 – 25/6 37Udden 

4-7 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 38Åhlengården Добро пожаловать в летний лагерь в 2023 году! 
14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 6-8 8 39Östergården 

20 21 Версию каталога на русском языке можно загрузить 
с нашего веб-портала ung.stockholm/kollo. 
Воспользуйтесь QR-кодом на этой странице. 

ናብቲ ናይ ሓጋይ-ኮሎ 2023 ብደሓን ምጹ! ኣብቲ ናትና ኣድራሻ ኢንተርነት       
ung.stockholm/kollo ኣቲኻ፥ ብቛንቋ ትግርኛ ዝተጻሕፈ ቅዳሕ 
ክተውርድ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ’ዚ ነቲ “ክዩ-ኣር ኮድ” ተጠቐም። 
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Tietoa kesäleiristä 

Kesäleiri tarjoaa hauskoja ja jännittäviä  
seikkailuja uusien kokemusten, taitojen 
 ja kavereiden parissa.  
Valittavana on 32 leirikeskusta. Kaikissa leirikeskuksissa 
on mahdollisuus uida, patikoida, urheilla, pelata pelejä ja 
leikkiä. Osa leireistä on myös keskittynyt johonkin teemaan. 
Suuntauksia ovat muun muassa teatteri, elokuvanteko, 
purjehdus, eläimet tai seikkailuaktiviteetit. Riippumatta 
siitä, minkä kesäleirin lapsesi valitsee, kokeneet ja pätevät 
ohjaajat tarjoavat turvaa ja virikkeitä kaikille ryhmän 
lapsille. Lisätietoa leirikeskuksista on jäljempänä esitteessä ja 
verkkosivustolla ung.stockholm/kollo. 

Jotta lapsesi leiri onnistuisi, on tärkeää, että autat leirin 
valinnassa. Sinä tunnet lapsesi parhaiten ja tiedät, mistä hän 
pitää ja mitä hän tarvitsee. Ennen leirin valintaa on hyvä 
miettiä, mikä ikäjakauma sopii lapsellesi, viihtyykö lapsesi 
paremmin suuressa vai pienessä ryhmässä ja kuinka kauan 
lapsesi voi olla poissa kotoa. 

Leirille kaverin kanssa 
Pyrimme järjestämään kavereille ja sisaruksille, jotka 
haluavat matkustaa yhdessä, mahdollisuuden siihen. Voit 
ilmoittaa toivomuksesi hakemuksessa. 

Paras mahdollinen leirikokemus 
Ennen kuin lapsesi leiri alkaa, saat terveystietolomakkeen 
sähköpostitse tai kirjeitse. Se antaa sinulle mahdollisuuden 
antaa tietoja lapsestasi, kuten hänen terveydentilastaan, 
erityisruokavaliostaan tai allergioistaan. Tavoitteena on, että 
leirin henkilökunta voisi tarjota lapsellesi mahdollisimman 
onnistuneen leirikokemuksen. 

Tiedotustilaisuudet 
Toukokuussa leirin järjestäjä kutsuu sinut ja lapsesi 
tiedotustilaisuuteen. Siellä saat tietoa ja voit esittää 
kysymyksiä. Tilaisuus järjestetään joko fyysisesti tai 
digitaalisesti. 

Vakuutus 
Leirillä olevat lapset ovat Tukholman kaupungin 
tapaturmavakuutuksen piirissä oleskelunsa ajan. Lisätietoja 
saa numerosta 08-508 29 926. 

Hakemus 
Voit tehdä hakemuksen 
kesäleirille osoitteessa 
ung.stockholm/kollo.   
Sieltä löydät myös 
hakemuslomakkeen, jonka voit tulostaa ja 
lähettää postitse Kontaktcenteriin, jos et 
voi tehdä hakemusta sähköisen palvelun 
kautta. Tee hakemus 15. maaliskuuta 
mennessä. Jos lähetät hakemuksen sen 
jälkeen, et välttämättä saa paikkaa. Silloin 
on jäljellä vain varapaikkoja, jos joku muu 
ei ota paikkaa vastaan. 

Jos sinulla on kysymyksiä hakemuksestasi: 
Puhelin: 08-508 00 508, valitse kesäleiri 
(kollo). 
Sähköposti: kollo@stockholm.se 

HYVÄ MUISTAA ENNEN HAKEMUKSEN TEKEMISTÄ 

• Tarvitset sähköisen henkilötodistuksen 
(e-legitimation), jonka saat pankistasi. 

• Vain huoltajat voivat tehdä 
hakemuksen sähköisen palvelun kautta. 

• Tee hakemus 15. maaliskuuta mennessä. 

• Leirimaksu perustuu kotitalouden 
yhteenlaskettuihin tuloihin ennen veroja 
(ks. seuraava sivu). 

• Kesän alussa ja lopussa on vaikeampi 
saada paikkaa, koska silloin monet 
haluavat lähteä leirille. Etsi erilaisia 
leirikeskuksia ja ajanjaksoja lisätäksesi 
mahdollisuuksiasi saada leiripaikka! 

• Jos lapsesi haluaa leirille sisaruksen 
tai kaverin kanssa, muista ilmoittaa 
henkilönumero. 

3 

mailto:kollo@stockholm.se
https://ung.stockholm/kollo/
https://ung.stockholm/kollo/


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mitä kesäleiri 
maksaa? 
Kustannuslaskenta 
Leirin hinta lasketaan kotitaloutesi 
yhteenlaskettujen tulojen perusteella 
ennen veroja. Maksu lasta ja päivää kohti 
on esitetty oikealla olevassa taulukossa. 
Perheet, joista leirille osallistuu enemmän 
kuin neljä lasta, maksavat vain neljästä 
lapsesta. 

Poissaolo 
Jos lapsesi sairastuu eikä voi lähteä, 
leirimaksu palautetaan, jos sinulla on 
lääkärintodistus. Jos lapsesi sairastuu leirin 
aikana, sairausajan aikainen leirimaksu 
palautetaan, jos sinulla on lääkärintodistus. 

Jos lapsesi lähtee kotiin ennenaikaisesti 
muusta syystä kuin sairauden vuoksi, 
maksua ei palauteta. 

Sisarusalennus 
Koskee saman perheen sisaruksia, jotka 
osallistuvat leirille. Jos sisarukset ovat 
kirjoilla eri osoitteissa, saman huoltajan on 
tehtävä hakemus kaikkien lasten osalta. 

Lue lisää 
Osoitteessa  ung.stockholm/kollo on 
lisätietoa muun muassa majoituksesta,  
aterioista ja järjestyssäännöistä. 

Kuukausitulot Hinta/päivä 
Kotitalouden yhteenlasketut 
kuukausitulot (ennen veroja) 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4 lasta 

0–20 000 0 0 0 0 

20 001–30 000 120 96 72 48 

30 001–42 000 250 200 150 100 

42 001–52 000 350 270 200 140 

52 001– 370 285 210 150 

Esimerkki: 
Kuukausitulot yhteensä 18 000, 2 lasta 14 päivää:  
2 x 0 x 14 = 0 kruunua

Kuukausitulot yhteensä 23 000, 2 lasta 14 päivää:  
2 x 96 x 14 = 2 688 kruunua. 

Kuukausitulot yhteensä 46 000, 1 lapsi 10 päivää:  
1 x 350 x 10 = 3 500 kruunua 

Jos lapsesi tarvitsee leirillä lisätukea, ota yhteyttä  
Kontaktcenteriin lähettämällä sähköpostia  
osoitteeseen kollo@stockholm.se tai soittamalla 
numeroon 08-508 00 508. 
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Barnens ö 

Täällä leirikeskuk- 
semme sijaitsevat! 
Tästä näet tämän vuoden 32 leirikeskuksen sijainnit.   
Yksityiskohtaisempi kuvaus löytyy esitteestä kunkin  
leirikeskuksen sivulta. Barnens ö -saarella on 23 leirikeskusta. 

Keskiaukeamalla on kaikki tarpeellinen tieto jokaisen  
leirikeskuksen ikärajoista, järjestämisajankohdista ja  
suuntauksista. 

Tukholma 
S/Y Ellen 
S/Y Constantia 

Lina & Lova
Shamrock 

Rånö 

Norrköping 

Synsholmen 

Karlskoga 

Akka 
Djuprämmen 
Udden Norrtälje Ivarsudde 

 

 

Barnens ö 

Assöbacken 

Backis 

Bergängen 

Björkbacken Granö gård Granvik 

Granbo 

Granliden 
Parkudden 

Lindängen

Stugorna 

Sörgården 

Sundsro 

Strandhem
Solvik 

Starrbäcken 

Strand 
Solgården Sörängen 

Storgården 

Tallåsen 

Åhlengården 

Östergården 
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SEIKKAILULEIRI 

Akka 
Värmlanti 

Oletko kokeillut ulkoilmaelokuvaa tai diskoa 
paljaan taivaan alla? 

Akka on paras mahdollinen seikkailuleiri. Täällä 
sinulla on mahdollisuus kokeilla kaikenlaisia mahtavia 
ja haastavia aktiviteetteja, kuten ulkokiipeilyä, 
vesiskootterin perässä vedettävällä banaaniveneellä 
ajamista, kiipeilyä, lautan rakentamista, kanootilla 
melomista ja patikkaretkeä. Voit myös hypätä järveen 
laituriltamme ja uida vesitrampoliinillemme, ja loikoilla 
ja chillailla sen jälkeen auringossa kavereidesi kanssa. 

Eräs osallistuja sanoo: "En olisi ikinä uskonut, 
että kokisin näin monia seikkailuja ja näin paljon 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Minulle jäi elinikäisiä 
muistoja." 

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten 
järjestämme päivät Akka-leirillä. Yhdessä luomme 
elämäsi seikkailun, joka on täynnä upeita kokemuksia, 
uusia ystäviä, hienoja muistoja ja paljon naurua! 

AKKA ADVENTURE CAMP 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 50 paikkaa 

Majoitus 
Isot glamping-teltat, joissa on vuoteet ja  
sähkö (katso lisätietoja verkkosivuilta). 

Jaksot 

14.6.–25.6.  12 päivää  
26.6.–9.7.  14 päivää  
10.7.–23.7.  14 päivää  
24.7.–6.8.  14 päivää  
7.8–20.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

Joel Fänge  
Kollolinjen 08-652 52 92  
info@kollosommar.se  
www.kollosommar.se 

Järjestäjä Utepedagogik Sverige AB 

Sijainti 

Sijaitsee Värmlannissa, noin 30 kilomet-
rin päässä Tukholmasta. Leirikeskus sijait-
see niemellä, jossa on useita uimapaikko-
ja laitureineen ja vesitrampoliineineen. 

6 

mailto:info@kollosommar.se
https://www.kollosommar.se/


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NAPPULALEIRI 

Assöbacken 
Barnens ö 

Assöbackenissa on luvassa hulluttelua ja 
hauskanpitoa. Leiri, jossa voit kokea kaikkea 
hupsuista leikeistä uintiin ja askarteluun. Täällä 
jokainen päivä on seikkailu! 

Sinut saattaa herättää iskelmän ystävä, joka vie 
sinut rannalla sijaitsevaan diskoon, saatat löytää 
itsesi keskeltä aarteenetsintää tai saada vieraaksesi 
leirikeskuksen ystävälliset haamut Gerdin ja Gärdan. 
Assöbackenissa kaikki on mahdollista! 

Joka ilta on kahvihetki, jonka jälkeen kokoonnumme 
yhteen lukemaan satuja ja kuuntelemaan äänikirjaa. 
Joskus saat tilaisuuden esittää kysymyksiä 
sinua askarruttavista asioista. Yöllä taloissa on 
aina turvallisuuden tunnetta luova ohjaaja, ja 
ensimmäisenä päivänä saat kummiohjaajan, joka 
pitää sinusta ja kämppiksistäsi erityisen hyvää huolta. 

ASSÖBACKEN 

Ikäryhmä 1–3-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 40 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–21.6.  8 päivää  
24.6.–1.7.  8 päivää  
4.7.–11.7.  8 päivää  
14.7.–21.7.  8 päivää  
24.7–31.7.  8 päivää  
3.8–10.8.  8 päivää  
13.8.–20.8. 8 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

 assobacken_kollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta,  
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus  
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma  
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Backis 
Barnens ö 

Backiksessa päivät sisältävät sekä monipuolisia 
aktiviteetteja että ihanaa hengailua. Täällä voit 
uida, meloa kanootilla tai SUP-lautailla, sillä 
meillä on ikioma ranta vain kivenheiton päässä. 

Yhtenä päivänä lähdemme päiväretkelle 
patikoimaan kauniiseen Kovikeniin ja pimeyden 
lähestyessä lähdemme kotiin ja jatkamme yöretkeilyä 
siellä. Meillä on myös jotakin, mitä kutsutaan 
kummiohjaaja-ajaksi. Silloin sinä ja kämppiksesi 
saatte tehdä jotain erityistä kummiohjaajanne 
kanssa – kuten leipoa, lähteä retkelle tai katsoa kivaa 
leffaa. 

Meillä ohjaajilla on monia erilaisia kiinnostuksen 
kohteita ja kokemuksia: jotkut ovat hakoja 
jalkapallossa, toiset ovat taiteilijoita ja jotkut 
rakastavat kaikkea veteen liittyvää. Yhteistä meille 
kaikille on se, että meillä on taito tehdä leiristä 
erityisen hauska! 

BACKIS 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 45 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6. 12 päivää 
28.6–9.7. 12 päivää  
12.7.–23.7. 12 päivää  
26.7.–6.8. 12 päivää  
9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 backiskollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 

8 

mailto:kollo@stbd.se
https://barnenso.se/


 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

NAPPULALEIRI 

Bergängen 
Barnens ö 

Tämä on kesäleiri, jossa järjestetään oma 
ainutlaatuinen leiritivoli, jonne tulee jännittäviä 
vieraita ja jossa saat mahdollisuuden osallistua 
mahtaviin aktiviteetteihin. 

Bergängenissä on aina vauhti päällä, ja paljon 
hulluttelua ja hauskanpitoa! Leiriaktiviteettien, kuten 
uinnin, askartelun ja melonnan lisäksi leirikeskuksessa 
käy paljon jännittäviä vierailijoita. Vierailija voi olla 
Harry Potter, avaruusolento tai jopa karkkiauto. 
Joskus vierailijat haastavat myös toisiaan ennen 
illallista, ja silloin tilanne voi muuttua todella hulluksi! 

Bergängenin ohjaajat ovat tottuneet 
työskentelemään nuorempien lasten kanssa. He 
painottavat voimakkaasti sitä, että jokainen tulee 
nähdyksi. Siksi he varmistavat iltatapaamisen aikana, 
että kaikki rentoutuvat yhdessä puhumalla kaikista 
päivän aikana tapahtuneista jännittävistä asioista. 

BERGÄNGEN 

Ikäryhmä 1–3-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 35 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–21.6.  8 päivää  
24.6.–1.7.  8 päivää  
4.7.–11.7.  8 päivää  
14.7.–21.7.  8 päivää  
24.7–31.7.  8 päivää  
3.8–10.8.  8 päivää  
13.8.–20.8. 8 päivää 

Yhteys-
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

 bergangenkollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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NAPPULALEIRI 

Björkbacken 
Barnens ö 

Sopii täydellisesti niille, jotka pitävät 
askartelusta, roolileikeistä ja pelien 
pelaamisesta! Päivät ovat täynnä jännittäviä 
aktiviteetteja aamusta iltaan. 

Täällä roolipukuiset ohjaajat tulevat leirikeskukseen 
ja pyytävät apua aarteenetsinnässä, 
karkkivarkauksien selvittämisessä tai leirikakun 
leipomisessa. Silloin me tietenkin autamme! 
Leirikeskuksessa on ateljee, jossa on runsaasti 
askartelumahdollisuuksia ja tilaisuus käyttää 
luovuutta. 

Meille Björkbackenissa on tärkeää, että jokaisella 
on joku, jonka puoleen kääntyä, jos koti-ikävä 
iskee tai haluaa apua hervottoman hauskan 
kepposen järjestämisessä. Siksi jokaiselle lapselle 
nimetään kummiohjaaja, jonka lapsi jakaa 
kämppäkavereidensa kanssa. Meillä ohjaajilla 
on paljon kokemusta nuorempien lasten kanssa 
työskentelystä. 

BJÖRKBACKEN 

Ikäryhmä 1–3-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 35 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–21.6.  8 päivää  
24.6.–1.7.  8 päivää  
4.7.–11.7.  8 päivää  
14.7.–21.7.  8 päivää  
24.7–31.7.  8 päivää  
3.8–10.8.  8 päivää  
13.8.–20.8. 8 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

bjorkbackenskollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Djuprämmen 
Värmlanti 

Tule Djuprämmeniin: nuorisoleirille, joka on täynnä 
mahtavaa ja vauhdikasta toimintaa. 

Djuprämmenin Water Camp sijaitsee suuren peilikirkkaan 
järven rannalla. Täällä ajelemme banaaniveneellä 
vesiskootterin perässä ja melomme kanootilla sekä 
harrastamme ulkokiipeilyä ja lautan rakentamista tai 
sukellamme veteen vesitrampoliinilta. Aikaa riittää 
tietenkin myös auringossa loikoiluun ja riippumatossa 
chillailuun. Miten olisi kylpylä rantasaunan vieressä, 
DJ-koulu/musiikkistudio, jalkapalloturnaus, 
hungergames, catch the flag, gladiaattorileikki, disko, 
vesisota, pingis, lentopallo ja paljon muuta? Sinä olet 
mukana päättämässä. Yhdessä luomme huippukesän, 
joka on täynnä upeita kokemuksia, uusia ystäviä, hienoja 
muistoja ja paljon naurua! 

Eräs nuori kertoo: "Kaverini kysyi minulta, millaista 
Djuprämmenissä oli. Vastasin, että tule ensi vuonna 
mukaan, koska se on koettava itse. Meillä on ollut 
elämämme paras kesä." 

DJUPRÄMMENIN WATER CAMP -NUORISOLEIRI 

Ikäryhmä 6–9-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 50 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6.  12 päivää  
26.6.–9.7.  14 päivää  
10.7.–23.7.  14 päivää  
24.7.–6.8.  14 päivää  
7.8–20.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

Joel Fänge  
Kollolinjen 08-652 52 92 
info@kollosommar.se  
www.kollosommar.se 

Järjestäjä Utepedagogik Sverige AB 

Sijainti 

Sijaitsee Värmlannissa, noin 30 kilo-
metrin päässä Tukholmasta. Leirikeskus  
sijaitsee niemellä, jossa on useita uima-
paikkoja laitureineen ja vesitrampolii-
neineen sekä oma rantasauna. 
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PURJEHDUSLEIRI 

Ellen ja Constantia  
Tukholman saaristo 

Purjehdusleiri Ellen- ja Constantia-purjelaivoilla 
on upea kesäseikkailu 10–16-vuotiaille. 

Asumme, nukumme ja teemme ruokaa veneessä. Sää 
ja tuuli määräävät, minne menemme, ja tutkimme 
yhdessä uusia paikkoja. Päiväsaikaan purjehdimme 
ja ennen illallista ankkuroidumme johonkin saariston 
monista luonnonsatamista. Luvassa on uintia, 
grillausta, pelejä ja muuta hauskaa. Joskus veneet 
purjehtivat yhdessä kilpaa. Voit myös leikkiä tai 
grillata yhdessä muiden lasten kanssa. 

Nappula- tai nuorisoleireillämme aiempi 
purjehduskokemus ei ole vaatimuksena: opit kaiken 
paikan päällä. Jos olet harrastanut purjehdusta 
aiemmin ja haluat oppia lisää, sinun kannattaa valita 
jatkoleiri. Jos sää on hyvä, purjehdimme merelle. 

Oletko valmis kesäseikkailuun merellä? 

Vaatimus: Sinun on pystyttävä uimaan 200 metriä. 

ELLEN CONSTANTIA 

Ikäryhmä 3–9-luokkalaiset (ks. jäljempänä) 

Paikkojen 
määrä 24–27 paikkaa 

Majoitus Asut, nukut ja syöt veneessä 

Jaksot 

Nappulaleiri  Ikäryh-
mä 3–6-luokkalaiset.  
14.–21.6, 8 päivää. 

Jatkoleiri  Ikäryhmä  
6–9-luokkalaiset.  
28.6.–11.7, 14 päivää 

Nuorisoleiri  Ikäryhmä  
5–9-luokkalaiset.  
24.7.–5.8., 13 päivää.  

Nappulaleiri  Ikäryh-
mä 3–6-luokkalaiset.  
8.–15.8, 8 päivää. 

Nappulaleiri Ikäryh-
mä 3–6-luokkalaiset.  
14.–21.6, 8 päivää. 

Nuorisoleiri  Ikäryh-
mä 5–9-luokkalaiset.   
5.–16.8., 12 päivää. 

Yhteys- 
tiedot 

kollo@syellen.se  
www.syellen.se 

 segelfartyget.ellen 

Järjestäjä S/Y Ellen -säätiö 

Sijainti Tukholman saaristo 
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TEATTERILEIRI 

Granbon teatterileiri 
Barnens ö 

Oletko kiinnostunut teatterista, tanssista tai  
musiikista? Haluatko kokeilla esiintymistä tänä 
kesänä? Silloin Granbon teatterileiri sopii sinulle 
täydellisesti! 

Aiempaa esiintymiskokemusta ei vaadita, vaan 
kaikki ovat tervetulleita! Täällä saat kokea perinteisiä 
leiriaktiviteetteja, kuten veneretken maagiselle 
saariston saarelle, diskon ja uintia. Voit myös kokeilla 
näyttelemistä, tanssimista, laulamista ja yhtyeessä 
soittamista. Järjestämme yhdessä esityksen, jonka 
sitten esitämme yleisön edessä kaikkine siihen liittyvine 
asioineen, joita ovat meikit, roolipuvut ja valtaisat 
suosionosoitukset! Todellinen adrenaliiniryöppy! 

Granbon ohjaajat ovat ammattimaisia näyttelijöitä, 
tanssijoita, muusikoita ja pedagogeja, jotka rakastavat 
leiriä. Odotamme innolla, että pääsemme luomaan 
mielikuvituksellisia esityksiä kanssanne! 

GRANBON TEATTERILEIRI 

Ikäryhmä 6–9-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 40 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–27.6. 14 päivää 

1.7.–14.7. 14 päivää 

18.7.–31.7. 14 päivää 

4.8.–17.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

granbokollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Granliden 
Barnens ö 

Granlidenissa on paljon hauskaa tekemistä! 
Täällä koet päivittäin yllätyksiä: koiruuksia, 
rooliasuisia ohjaajia ja jännittäviä vierailuja. 

Ohjaajat ovat asiantuntijoita hauskojen 
aktiviteettien keksimisessä, ja heillä on aina jotain 
jännittävää meneillään. Granlidenissa järjestetään 
isompia leikkejä, kuten Goldrush ja seikkailujen 
linnake, sekä rauhallisempaa hauskanpitoa, 
kuten askartelua, uintia ja kalastusta. Se on ihana 
leirikupla täynnä yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia. 
Yhdessä luomme muistoja, jotka kestävät ikuisesti! 

Meitä ohjaajia voidaan kuvailla hieman höpsöiksi, 
mutta samalla luomme turvallisuuden tunnetta 
ja meillä on paljon kokemusta leiristä. Teemme 
varmasti kaikkemme, jotta leirisi olisi todella 
onnistunut! 

GRANLIDEN 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 44 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6. 12 päivää 
28.6–9.7. 12 päivää  
12.7.–23.7. 12 päivää  
26.7.–6.8. 12 päivää  
9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

granlidenskollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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ELOKUVALEIRI 

Granvik 
Barnens ö 

Jos haluat tietää, miten elokuvia tehdään, 
Granvik on oikea leiri sinulle! 

Täällä voit kokeilla käsikirjoittamista, ohjaamista, 
näyttelemistä, leikkaamista sekä visuaalisten 
tehosteiden ja äänitehosteiden lisäämistä, jolloin 
elokuvatuotanto tuntuu todella ammattimaiselta! 
Sinulla ei tarvitse olla etukäteistaitoja tullessasi 
tänne, vaan me opetamme sinulle kaiken, mitä 
tarvitset voidaksesi käyttää luovuuttasi. 

Pääset tietysti kokemaan myös muita perinteisiä 
Granvik-aktiviteetteja, kuten vesileikkejä, vaatteet 
päällä uimista, patikointia ja mukavaa hengailua. 
Päivät Granvikissa alkavat leikkisillä herätyksillä, ja 
joka ilta laulamme ikioman leirilaulumme. 

Me Granvikissa rakastamme leikkimistä ja 
taianomaisten maailmojen luomista. Meillä kaikilla 
on kokemusta elokuvista, ja pari meistä työskentelee 
elokuva-alalla. 

GRANVIKIN ELOKUVALEIRI 

Ikäryhmä 5–8-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 44 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6. 12 päivää 
28.6–9.7. 12 päivää  
12.7.–23.7. 12 päivää  
26.7.–6.8. 12 päivää  
9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

granvikfilmkollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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TEATTERILEIRI 

Granö gård 
Barnens ö 

Jos ajatus lavalla olemisesta saa vatsasi  
kihelmöimään ja haluat oppia lisää show-
maailmasta, tanssista, laulusta ja teatterista,  
Granö gård on oikea paikka sinulle! 

Lavalla tapahtuvan hauskanpidon lisäksi pääset 
kokemaan myös tyypillisiä Granön leirikeskuksen 
leikkejä ja muita perinteisempiä leiriaktiviteetteja. 
Päivä voi siis sisältää kaikkea jännittävistä ja 
vauhdikkaista leikeistä, kuten demonijahdista 
ja tuolileikistä rauhallisempiin askarteluhetkiin, 
lavaharjoituksiin ja virkistävään hengailuun rannalla, 
jolloin uimme paljon! 

Granön leirin ohjaajat ovat kaikki kokeneita 
teatteri-, tanssi- ja musiikkipedagogeja, jotka ovat 
intohimoisesti mukana tekemässä leiristäsi kesäsi 
parhaita päiviä! 

GRANÖ GÅRDIN TEATTERILEIRI 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 45 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–27.6. 14 päivää 

1.7.–14.7. 14 päivää 

18.7.–31.7. 14 päivää 

4.8.–17.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 

kollo@stbd.se 

www.barnenso.se 

granogard 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Ivarsudde 
Vätö - Tukholman saaristo

Birkagården-säätiön kesäleiri Ivarsudde on paikka, 
jossa meri, tuuli, aurinko ja kuu ovat pääroolissa! 

Meri on aivan ikkunan ulkopuolella, joten uinti, 
purjehdus, melonta ja kalastus ovat päivittäisiä 
aktiviteetteja. Vesisodan tai catch the flag -metsäleikin 
jälkeen lämmittelemme puulämmitteisessä 
saunassamme ennen kuin on iltapalan aika. Varaudu 
“Ivarsin” kokeneiden ohjaajien hulluihin, mukaviin ja 
jännittäviin päähänpistoihin! 

Disko, gladiaattorileikki, purjehduskilpailu ja Ivarsin 
linnake ovat joitakin aktiviteettejamme. Ivarsuddessa 
päivän ohjelmaan voi kuulua myös kakunleivontakilpailu, 
pingisturnaus ja kylpyläpäivä. Kohokohta on, kun 
melomme patikointisaarelle, jossa pääsemme lähelle 
saaristoa ja nukumme tähtien alla. Se saattaa jopa 
houkutella kummituksen jos toisenkin metsään ennen 
kuin leiri loppuu... 

Valmistaudu uusiin ystävyyssuhteisiin ja upeisiin 
kokemuksiin Ivarsuddessa! 

IVARSUDDE 

Ikäryhmä 1–9-luokkalaiset (ks. jäljempänä) 

Paikkojen 
määrä 44–46 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

Ikäryhmä –9-luokkalaiset 
14.6.–27.6. 14 päivää 

29.7.–11.8. 14 päivää 

Ikäryhmä 6–9-luokkalaiset 
29.6.–12.7. 14 päivää 

14.7.–27.7. 14 päivää 

Ikäryhmä 1–6-luokkalaiset 
13.8.–20.8. 8 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

kollo@birkagarden.se   
www.birkagarden.se   

 ivarsuddekollo  

Järjestäjä Birkagården-säätiö  

Sijainti 
Noin yhdeksänkymmenen kilometrin 
päässä Tukholmasta Lidöfjärdenissä 
Vätössä Norrtäljen koillispuolella. 
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PURJEHDUSLEIRI 

Lina ja Lova   
Tukholman saaristo 

Tällä purjehdusleirillä kaikki oppivat purjehtimaan ja 
tekemään kaikkea muuta, mitä veneessä olemiseen 
kuuluu. Täällä voit sekä seikkailla että hengailla! 

Majoitumme Skeppsholmsgårdenin pienemmissä Lina-
ja Lova-purjeveneissä. Kaikki oppivat purjehtimaan ja 
halukkaat saavat auttaa ohjaamaan, navigoimaan 
ja tekemään solmuja. Purjehdimme yleensä noin 
puolet päivästä, ja kun olemme valmiita lopettamaan 
purjehduksen, etsimme luonnonsataman, johon veneet 
ankkuroidaan. 

Kun emme purjehdi, keksimme hauskoja aktiviteetteja. 
Uimme, grillaamme, pelaamme pelejä, järjestämme diskon, 
leivomme kakkuja ja pidämme hauskaa kiipeilemällä 
mastoon, hyppäämällä kaiteelta ja yrittämällä soutaa 
jollalla. 

Leirin loppupuolella purjehdimme sään salliessa joskus koko 
yön. Pienryhmät, joissa ohjaajat ja nuoret asuvat yhdessä, 
ovat yleensä erittäin hauskoja. 

Vaatimus: Sinun on pystyttävä uimaan 200 metriä. 

LINA JA LOVA -PURJEHDUSLEIRI 

Ikäryhmä 5–9-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 17 paikkaa 

Majoitus Majoitut veneissä 

Jaksot 

13.6.–25.6. 13 päivää 

27.6.–9.7. 13 päivää  

11.7.–24.7. 14 päivää 

26.7.–7.8. 13 päivää 

9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-684 252 05  
0707 83 83 53  
segling@skeppsholmsgarden.se  
skeppsholmsgarden.se  

skeppsholmsgarden 

Järjestäjä Skeppsholmsgården-yhdistys 

Sijainti 
Tukholman saaristo (lähtö- ja 
paluupaikka Skeppsholmen). 
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KESÄLEIRI 

Lindängen 
Barnens ö 

Lindängenissä voit kokea todella ihanan 
leirikesän melonnan, askartelun ja uinnin 
parissa. 

Kesäpäivät täällä ovat maagisia ja tarjoavat 
vesi-ilottelua ja jännittäviä seikkailuleikkejä. Uinti, 
melonta ja askartelu yhdistetään monipuolisiin 
aktiviteetteihin ja hauskanpitoon. Leiripaikassa 
on pingispöytä, ja treenikämpällä voit soittaa 
musiikkia. Tietenkin tarjolla on myös naamiaisasuja 
niille, jotka haluavat viedä leirin maagisempiin 
maailmoihin! 

Lindängenissä on aina paikka ja elämys jokaiselle. 
Me ohjaajat olemme ystävällisiä, hulluttelevia ja 
välitämme kaikkien hyvinvoinnista. Odotamme 
innolla, että saamme luoda hienoja kesämuistoja 
kanssasi. 

LINDÄNGEN 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 30 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–27.6. 14 päivää 
1.7.–14.7. 14 päivää  
18.7.–31.7. 14 päivää  
4.8.–17.8. 14 päivää  

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

lindangenskollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 2023 

 KESÄKUU  HEINÄKUU  ELOKUU 

Viikko 24 Viikko 25 Viikko 26 Viikko 27 Viikko 28 Viikko 29 Viikko 30 Viikko 31 Viikko 32 Viikko 33 

KESÄLEIRI 2023 - LEIRIJAKSOT 

Ikäryhmä 
Päivien  

lukumäärä Sivu 

Akka 3–6 12–14 14.6.–25.6. 26.6.–9.7. 10.7.–23.7. 24.7.–6.8. 7.8.–20.8. 6 

Assöbacken 1–3 8 14.6.–21.6.          24.6.–1.7. 4.7.–11.7. 14.7.–21.7. 24.7.–31.7. 3.8.–10.8. 13.8.–20.8. 7 

Backis 3–6 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 8 

Bergängen 1–3 8 14.6.–21.6.          24.6.–1.7. 4.7.–11.7. 14.7.–21.7. 24.7.–31.7. 3.8.–10.8. 13.8.–20.8. 9 

Björkbacken 1–3 8 14.6.–21.6.          24.6.–1.7. 4.7.–11.7. 14.7.–21.7. 24.7.–31.7. 3.8.–10.8. 13.8.–20.8. 10 

Djuprämmen 6–9 12–14 14.6.–25.6. 26.6.–9.7. 10.7.–23.7. 24.7.–6.8. 7.8.–20.8. 11 

Ellen 3–9 8–14 14.–21.6. 28.6.–11.7. 24.7.–5.8. 8.–15.8. 12 

Constantia 14.–21.6. 5.–16.8. 

Granbo 6–9 14 14.6.–27.6. 1.7.–14.7. 18.7.–31.7. 4.8.–17.8. 13 

Granliden 3–6 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 14 

Granvik 5–8 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 15 

Granö gård 3–6 14 14.6.–27.6. 1.7.–14.7. 18.7.–31.7. 4.8.–17.8. 16 

Ivarsudde 1–9 8–14 14.6.–27.6. 29.6.–12.7. 14.7.–27.7. 29.7.–11.8. 13.8.–20.8. 17 

Lina ja Lova 5–9 12–14 13.6.–25.6. 27.6.–9.7. 11.7.–24.7. 26.7.–7.8. 9.8.–20.8. 18 

Lindängen 3–6 14 14.6.–27.6. 1.7.–14.7. 18.7.–31.7. 4.8.–17.8. 19 

Parkudden 3–6 10 14.6.–23.6. 26.6.–5.7. 7.7.–16.7. 19.7.–28.7. 31.7.–9.8. 11.8.–20.8. 22 

Rånön purjehdusleiri 6–9 14 19.6.–2.7. 4.7.–17.7. 20.7.–2.8. 4.8.–17.8. 23 

Shamrock 5–9 10–14 13.6.–26.6. 28.6.–10.7. 11.8.–20.8. 24 

Solgården 4–7 14 14.6.–27.6. 1.7.–14.7. 18.7.–31.7. 4.8.–17.8. 25 

Solvik 4–6 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 26 

Starrbäcken 7–9 14 14.6.–27.6. 1.7.–14.7. 18.7.–31.7. 4.8.–17.8. 27 

Storgården 3–5 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 28 

Strand 3–6 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 29 

Strandhem 3–6 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 30 

Stugorna 3–6 10 14.6.–23.6. 26.6.–5.7. 7.7.–16.7. 19.7.–28.7. 31.7.–9.8. 11.8.–20.8. 31 

Sundsro 5–8 10 14.6.–23.6. 26.6.–5.7. 7.7.–16.7. 19.7.–28.7. 31.7.–9.8. 11.8.–20.8. 32 

Synsholmen 2–9 14 21.6.–4.7. 11.7.–24.7. 27.7.–9.8. 33 

Sörgården 1–3 8 14.6.–21.6.          24.6.–1.7. 4.7.–11.7. 14.7.–21.7. 24.7.–31.7. 3.8.–10.8. 13.8.–20.8. 34 

Sörängen 3–6 10 14.6.–23.6. 26.6.–5.7. 7.7.–16.7. 19.7.–28.7. 31.7.–9.8. 11.8.–20.8. 35 

Tallåsen 3–6 10 14.6.–23.6. 26.6.–5.7. 7.7.–16.7. 19.7.–28.7. 31.7.–9.8. 11.8.–20.8. 36 

Udden 3–6 12–14 14.6.–25.6. 26.6.–9.7. 10.7.–23.7. 24.7.–6.8. 7.8.–20.8. 37 

Åhlengården 4–7 12 14.6.–25.6. 28.6–9.7. 12.7.–23.7. 26.7.–6.8. 9.8.–20.8. 38 

Östergården 6–8 8 14.6.–21.6.          24.6.–1.7. 4.7.–11.7. 14.7.–21.7. 24.7.–31.7. 3.8.–10.8. 13.8.–20.8. 39 
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KESÄLEIRI 

Parkudden 
Barnens ö 

Parkuddenissa voit kokea taikuutta, tavata 
satuolentoja ja ratkaista mysteerejä. 

Vauhdikkaan satupäivän lisäksi, jonka aikana 
leirillä vierailevat tontut, peikot ja merirosvot, koet 
kesän, joka on täynnä upeita leiriaktiviteetteja. 
Jos pidät vesisodasta, melonnasta, seikkailujen 
linnake -leikistä, patikkaretkistä, leirikeskuksen 
pelastamisesta pomoilta mafiapäivänä ja maailman 
suurimpien saippuakuplien puhaltamisesta – tule 
Parkuddeniin. 

Parkuddenin ohjaajilla on fantastinen mielikuvitus. 
He odottavat innolla pääsevänsä luomaan kesän 
parhaat päivät kanssasi. 

PARKUDDEN 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 40 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–23.6. 10 päivää 
26.6.–5.7. 10 päivää  
7.7.–16.7. 10 päivää  
19.7.–28.7. 10 päivää  
31.7.–9.8. 10 päivää 
11.8.–20.8. 10 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

parkudden_kollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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PURJEHDUSLEIRI 

Rånön purjehdusleiri 
Tukholman saaristo 

Rånön purjehdusleirillä päivät ovat täynnä 
purjehdusta, aurinkoa, uintia ja muuta hauskaa 
toimintaa. 

Täältä löydät kaiken, mitä KESÄLEIRI voi tarjota, mutta 
keskitymme purjehdukseen. Voit olla vasta-alkaja tai 
kokenut merenkävijä, sillä ei ole väliä. 

Rånössä voit purjehtia sekä jollalla että isolla veneellä. 
Sinulla on myös mahdollisuus kokeilla purjelautailua. 
Kahden viikon jälkeen osaat purjehtia, ja voit hyödyntää 
taitoa loppuelämäsi ajan. 

Meillä on turvallinen ja iloinen ilmapiiri. Voit tulla yksin 
tai parhaan kaverisi kanssa: muutaman päivän kuluttua 
tunnet kaikki. 

Eräs tyttö kirjoitti: "Rånössä tuntee uskomatonta 
yhteenkuuluvuuden tunnetta kaikkien lasten, mutta myös 
kaikkien ohjaajien kanssa. Se tunne on aivan uskomaton!" 

Vaatimus: Sinun on pystyttävä uimaan vähintään 100 
metriä. 

RÅNÖN PURJEHDUSLEIRI 

Ikäryhmä 6–9-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 28 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

19.6.–2.7.  14 päivää   
4.7.–17.7.  14 päivää   
20.7.–2.8.  14 päivää   
4.8.–17.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

Rikard Lindholm 070-723 12 80  
info@ranoseglarlager.nu  
www.ranoseglarlager.nu  

ranoseglarlager  
Rånö Seglarläger 

Järjestäjä Arbacia AB 

Sijainti 

Sijaitsee Rånön saarella Tukholman ete-
läisessä saaristossa, lähellä Nynäsham-
nia. Meillä on suuri tontti, jossa on muun 
muassa jalkapallokenttä ja oma satama 
veneilyä ja uintia varten. 
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PURJEHDUSLEIRI 

Shamrock 
Tukholman saaristo 

Tervetuloa Skeppsholmsgårdenin Shamrock-
purjelaivaan. Kaikki saavat auttaa purjeiden 
nostamisessa, ja yhdessä tuulen voimalla saamme  
160 tonnin purjelaivan liikkeelle. 

Purjehdimme sinne, minne tuuli vie, ja pysähdymme 
sitten johonkin lahdenpoukamaan tai 
luonnonsatamaan. 

Kun emme purjehdi, meillä on tapana uida, keksiä 
hauskoja leikkejä sekä tutkia saaria, joilla vierailemme. 
Onko siellä majakka, kioski, lammaslaidun, 
mustikkapensaita tai jalkapallokenttä? Viivymme 
toisinaan ylimääräisen päivän saarilla, joilla on paljon 
tutkittavaa ennen kuin jatkamme purjehtimista. Leirin 
aikana meillä on tapana katsoa elokuvia ja järjestää 
disko aluksella. Kakunleipomiskilpailu, viisiottelu ja 
yöpurjehdus kuuluvat myös kohokohtiin, kaikkien 
uusien kavereiden lisäksi tietenkin. Jos tämä kuulostaa 
mielestäsi hauskalta, ilmoittaudu mukaan Shamrockiin! 

Vaatimus: Sinun on pystyttävä uimaan 200 metriä. 

SHAMROCKIN PURJEHDUSLEIRI 

Ikäryhmä 5–9-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 26 paikkaa 

Majoitus Majoitut Shamrock-aluksella 

Jaksot 

13.6.–26.6. 14 päivää 

28.6.–10.7. 13 päivää  

11.8.–20.8. 10 päivää  

Yhteys- 
tiedot 

08-684 252 05  
0707 83 83 53 
segling@skeppsholmsgarden.se  
skeppsholmsgarden.se  

skeppsholmsgarden 

Järjestäjä Skeppsholmsgården-yhdistys 

Sijainti 
Tukholman saaristo (lähtö- ja 
paluupaikka Skeppsholmen). 
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KESÄLEIRI

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

KESÄLEIRI 

Solgården 
Barnens ö 

Jos pidät mysteerien ratkomisesta yhtä paljon 
kuin vauhdikkaista leikeistä ja jännittävistä 
seikkailuista – tule Solgårdeniin! 

Hullunkuriset hahmot valtaavat usein 
leirikeskuksemme ja toisinaan voimme osallistua 
heidän kanssaan kadonneen ja kidnapatun 
ohjaajan etsimiseen. Yhtenä päivänä lähdemme 
patikkaretkelle metsän halki veden äärelle, jossa 
uimme, grillaamme makkaraa ja leikimme mafiaa 
leirinuotion äärellä tai vain nautimme musiikista. 

Solgårdenissa jokainen päivä on erilainen, ja 
ohjaajat tekevät kaikkensa, jotta leirisi olisi todella 
maaginen! Olemme mukavia ja hulluttelevia ja 
sonnustaudumme usein rooliasuihin! 

SOLGÅRDEN 

Ikäryhmä 4–7-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 50 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–27.6. 14 päivää 
1.7.–14.7. 14 päivää  
18.7.–31.7. 14 päivää  
4.8.–17.8. 14 päivää  

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

solgardenskollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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SEIKKAILULEIRI 

Solvik 
Barnens ö 

Kaikki Solvikiin tulevat pääsevät osallistumaan 
jännittäviin seikkailuihin luonnossa, ja jos et ole 
ennen kokeillut ulkokiipeilyrataa, tämä on oikea 
paikka sinulle. 

Solvikissa voit auttaa pelastamaan Barnens Ö -saaren 
Croesus Krumpilta coolissa pakohuoneessamme ja 
tasapainoilla ulkokiipeilyradalla korkealla puiden 
lomassa. 

Pääset myös patikkaretkelle, jonka aikana teemme 
leirinuotion, kalastamme ja teemme kaikenlaista 
muuta kivaa patikointiin liittyvää. Seikkailujen välillä 
on aikaa perinteisille leiriaktiviteeteille. Uimme, 
hengailemme rannalla ja järjestämme eeppisiä 
diskoja. Järjestämme mukavia askarteluhetkiä ja 
pelaamme jalkapalloa. Se on maaginen sekoitus 
seikkailuja ja leiriaktiviteetteja! 

Me Solvikin ohjaajat olemme todellisia seikkailijoita. 
Olemme päteviä, luomme turvallisuuden tunnetta ja 
rakastamme hulluttelua! 

SOLVIKIN SEIKKAILULEIRI 

Ikäryhmä 4–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 50 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6.  12 päivää   
28.6.–9.7.  12 päivää   
12.7.–23.7.  12 päivää   
26.7.–6.8.  12 päivää   
9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

solvikexpedition 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

KESÄLEIRI 

Starrbäcken 
Barnens ö 

Jos haluat saada uusia ystäviä, hengailla ja 
osallistua mahtaviin aktiviteetteihin – tule 
Starrbäckenin vauhdikkaaseen leirikeskukseen! 

Haluamme tehdä leirikeskuksesta paikan kaikille. 
Siksi kannustamme aina hullutteluun, joka voi 
johtaa uusiin perinteisiin. Saat kokea monipuolista 
leiritoimintaa, roolileikkejä ja vesileikkejä! Uimme, 
melomme, patikoimme ja järjestämme tietenkin 
diskon. Ruoanlaitosta kiinnostuneilla on mahdollisuus 
auttaa kokkia keittiössä. Ehkä voisit leipoa herkullisen 
jälkiruoan, jota voit tarjota kaikille? 

Me ohjaajat olemme innoissamme voidessamme 
luoda unohtumattoman kesän yhdessä sinun ja 
leiritovereidesi kanssa! 

STARRBÄCKEN 

Ikäryhmä 7–9-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 35 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–27.6. 14 päivää 

1.7.–14.7. 14 päivää 

18.7.–31.7. 14 päivää 

4.8.–17.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

starrbacken 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Storgården 
Barnens ö 

Jännittävän Adventura-retken lisäksi 
Storgårdenissa tapahtuu paljon muitakin 
hauskoja asioita!  

Me patikoimme, järjestämme tivolin ja pistämme 
tietenkin pystyyn suuren kullanmetsästyksen.  
Aikataulu on kiireinen, mutta aina on aikaa uida  
– mieluiten Assössä hyppytornista! Iltaisin joko  
leikitään tai biletetään omassa paratiisimaisessa  
poukamassamme, jossa nautimme auringonlaskusta  
ja leikimme karkki-tuolileikkiä. Joskus 
leirikeskuksessa saattaa piipahtaa jopa DJ. 

Meillä Storgårdenin ohjaajilla on paljon energiaa 
leikkimiseen ja hullutteluun. Järjestämme 
mielellämme jännittäviä aktiviteetteja, jotka 
tekevät leirikesästäsi taianomaisen! 

STORGÅRDEN 

Ikäryhmä 3–5-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 50 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6. 12 päivää 
28.6–9.7. 12 päivää  
12.7.–23.7. 12 päivää  
26.7.–6.8. 12 päivää  
9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

storgardenkollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Strand 
Barnens ö 

Strandissa koet mahtavan leirikesän, 
joka sisältää kaikkea maagisesta tivolista 
jännittävään patikointiseikkailuun. 

Rakastamme uimista ja Assön korkeasta 
hyppytornista hyppimistä. Meillä saattaa vierailla 
myös ihania hahmoja, ja silloin tarjotaan kaikkea 
mielikuvituksellisista ja jännittävistä leikeistä 
nokkeliin yhteistyöharjoituksiin ja mukaviin 
askarteluhetkiin. 

Me Strandissa työskentelevät ohjaajat 
rakastamme leiriä. Voit aina kääntyä meidän 
puoleemme, jos haluat vastauksia suuriin ja 
pieniin kysymyksiin tai jos haluat meidän "vain" 
keksivän hauskaa jäynää! 

STRAND 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 40 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6. 12 päivää 
28.6–9.7. 12 päivää  
12.7.–23.7. 12 päivää  
26.7.–6.8. 12 päivää  
9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

strandkollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Strandhem 
Barnens ö 

Täällä voit osallistua perinteisiin Standhem-
aktiviteetteihin, joita ovat muun muassa  
Hunger games, Wild kids ja erilaiset 
seikkailukilpailut. 

Tietenkin me myös patikoimme ja nautimme  
luonnosta, sukellamme Assön hyppytornista ja  
järjestämme hauskoja yhteistyöharjoituksia.  
Yhtenä iltana saat mahdollisuuden kokea suositun  
yödiskomme, jossa tanssimme ja laitamme todelliset  
bileet pystyyn. Silloin paikalle saattaa ilmestyä limbo-
ammattilainen, speksifluencer tai ehkä jopa joukko  
avaruusolentoja! 

Me ohjaajat haluamme, että kaikki viihtyvät ja 
tuntevat leirillä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meillä 
on myös mieltymys kepposiin ja erityisesti viereisiin 
leirikeskuksiin.... 

STRANDHEM 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 48 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6. 12 päivää 
28.6–9.7. 12 päivää  
12.7.–23.7. 12 päivää  
26.7.–6.8. 12 päivää  
9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

strandhemkollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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ELÄINLEIRI 

Stugorna 
Barnens ö 

Stugorna-leiri sopii niille, jotka haluavat oppia 
lisää eläimistä. 

Täällä voit auttaa pitämään huolta leirikeskuksen 
eläimistä ja osallistua samalla perinteisiin 
leiriseikkailuihin. Päivät täyttyvät askartelusta ja 
uimisesta, ja toisinaan koko leirikeskus uppoutuu 
haltioissaan valtavan leikin pauloihin jännittävien 
hahmojen kanssa. Kun lähdemme retkelle, otamme 
mukaan sekä kiikarit että haavin, jotta voimme 
tutustua luontoon vielä paremmin. Koskaan ei 
voi tietää, milloin saatat nähdä hienoja pieniä 
mereneläviä, harvinaisia merilintuja tai ehkä jopa 
hylkeen! 

Me Stugorna-ohjaajat rakastamme söpöjä eläimiä 
ja pidämme huolen siitä, että sinulla ja eläimillä on 
fantastisia päiviä yhdessä. 

STUGORNA – ELÄIMET 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 50 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–23.6. 10 päivää 
26.6.–5.7. 10 päivää  
7.7.–16.7. 10 päivää  
19.7.–28.7. 10 päivää  
31.7.–9.8. 10 päivää 
11.8.–20.8. 10 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

stugornaskollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Sundsro 
Barnens ö 

Sundsro pursuaa energiaa ja kesäleirin 
taikaa! Täällä voit kokea ihania kesäpäiviä 
Ahvenanmeren rannalla, osallistua parhaalle 
patikkaretkelle ja keksiä muita vähän 
kaheleita ja hauskoja leiriaktiviteetteja! 

Patikoinnin, uinnin ja tietenkin monipuolisen 
diskon lisäksi leiriaktiviteettimme voivat sisältää 
kaikkea mukaansatempaavista roolileikeistä, 
hullunkurisista vesileikeistä ja jollakin twistillä 
varustetusta tuolileikistä ihaniin askartelupäiviin, 
musiikkitietokilpailuihin ja rentoon oleiluun 
leirikeskuksessa. 

Me Sundsron ohjaajat olemme sekalainen joukko, 
jolla on monia erilaisia kiinnostuksen kohteita. 
Siksi olemme mestareita keksimään aktiviteetteja, 
jotka sopivat kaikille! Rakastamme leiriä ja olemme 
superinnoissamme voidessamme tavata teidät ja 
tehdä tästä kesästä todella taianomaisen! 

SUNDSRO 

Ikäryhmä 5–8-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 44 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–23.6. 10 päivää 
26.6.–5.7. 10 päivää  
7.7.–16.7. 10 päivää  
19.7.–28.7. 10 päivää  
31.7.–9.8. 10 päivää 
11.8.–20.8. 10 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

sundsrokollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Synsholmen 
S:t Anna 

Varoitus! Jos haluat uintikiellon, tylsiä ohjaajia, 
ällöttävää ruokaa, rumaa luontoa, lällyjä leikkejä  
ja ikäihmisten diskon, älä valitse tätä leiriä. 

Mutta jos haluat täysin päinvastaista – tule Synsholmeniin! 
Lentele ympäriinsä ufollamme (8-metrinen trampoliini 
vedessä) ja loikoile rannalla tai saunalaiturilla. Varaa 
Lillstugan ja nuku siellä leirikavereidesi kanssa. Synis 
tarjoaa sekä vauhdikkaita leikkejä, upean loman että 
tuoretta leipää! 

Vanhemmat sanovat; 

"Tyttäreni on käynyt eri kesäleireillä kahdeksanvuotiaasta 
lähtien, ja nyt hän on melkein kolmetoista. En ole koskaan 
nähnyt häntä niin onnellisena ja innostuneena kuin 
Synsholmenin leirin jälkeen." 

"Minuun teki vaikutuksen henkilökunnan omistautunut 
asenne: ilo, huumori, lämpö ja se, että leiri vaikuttaa 
samaan aikaan epätavanomaiselta ja perinteitä 
vaalivalta." 

SYNSHOLMEN 

Ikäryhmä 2–9-luokkalaiset (ks. jäljempänä) 

Paikkojen 
määrä 38 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

Ikäryhmä  
–9-luokkalaiset 
21.6.–4.7. 14 päivää 
11.7.–24.7. 14 päivää 
Ikäryhmä  
–5-luokkalaiset 
27.7.–9.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

070-46 00 111  
kollo@synsholmen.se  
www.synsholmen.se  
www.gillasynis.se 

synsholmen

Järjestäjä Synsholmens Kolloförening 

Sijainti 

Kauniissa S:t Annan saaristossa sijaitse-
va saari, josta on merinäköala ja joka  
sijaitsee lähellä omaa uimapaikkaa ja  
kalastusmahdollisuuksia. Joskus leirillä  
on karvaisia eläimiä! 
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NAPPULALEIRI 

Sörgården 
Barnens ö 

Sörgårdenissa merirosvot, avaruusolennot, 
satuolennot ja hirviöt ryntäävät paikalle, 
kun sitä vähiten odotat. Mieluiten jo ennen 
aamiaista! 

Yleensä he tulevat tanssimaan, askartelemaan ja 
leikkimään, mutta joskus he tekevät kaikenlaisia 
kolttosia! Jännittävien vierailujen lisäksi teemme 
päiväretken meren äärelle, grillaamme tikkuleipää 
nuotiolla ja järjestämme kabareen, jossa voit 
halutessasi esiintyä lavalla. Iltatapaamisen 
aikana otamme mukavan ja rennon asennon ja 
kuuntelemme iltasatua. Jos sinulla on univaikeuksia, 
voit aina kääntyä sen ohjaajan puoleen, joka on 
unikaverisi talossa yöllä. 

Meillä on kokemusta nuorempien lasten kanssa 
työskentelystä ja pyrimme aina luomaan turvallisen 
ja hauskan leirin, jossa kaikki tuntevat osallisuutta! 

SÖRGÅRDEN   

Ikäryhmä 1–3-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 30 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–21.6.  8 päivää  
24.6.–1.7.  8 päivää  
4.7.–11.7.  8 päivää  
14.7.–21.7.  8 päivää  
24.7–31.7.  8 päivää  
3.8–10.8.  8 päivää  
13.8.–20.8. 8 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

sorgardens_kollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Sörängen 
Barnens ö 

Sörängenissä saat nopeasti monia 
unohtumattomia leirimuistoja, sillä 
päivät ovat täynnä upeita aktiviteetteja 
ja hulluttelua! 

Täällä lähdemme luontoon patikkaretkelle, jonka 
aikana grillaamme, uimme ja nukumme tähtien 
alla! Järjestämme vauhdikkaita ja hauskoja 
leikkejä, joihin sisältyy usein roolileikkejä. 
Rakastamme veneseikkailuja, kanoottimelontaa 
ja kuumien kesäpäivien viettämistä rannalla. 
Joskus viereinen leirikeskus haastaa meidät 
vesisotaan, ja siitä emme koskaan kieltäydy. 
Sinun avullasi voitamme tänä vuonna! 

Me ohjaajat keksimme mielellämme kaikenlaisia 
jekkuja, ja samalla meille on tärkeää luoda 
turvallinen ympäristö, jossa kaikki tuntevat 
olonsa kotoisaksi. 

SÖRÄNGEN 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 48 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–23.6. 10 päivää 
26.6.–5.7. 10 päivää  
7.7.–16.7. 10 päivää  
19.7.–28.7. 10 päivää  
31.7.–9.8. 10 päivää 
11.8.–20.8. 10 päivää 

Yhteys-
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

sorangenskollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Tallåsen 
Barnens ö 

Täällä Tallåsenissa meillä on mahtavia 
hullunkurisia herätyksiä, jolloin paikalle 
voi putkahtaa kaikkea jalkapallotähdistä 
hirviöihin ja joskus jopa sataa karkkia! 

Arvostamme ihanaa hengailua rannalla, 
kylpylää, uintia ja askartelua. Melkein yhtä paljon 
rakastamme pelleilyä, patikointia ja ”kaappaa 
pomo”- ja ”koko leiri leipoo” -aktiviteetteja! 
Järjestämme tietysti myös open stage -tilaisuuden, 
jossa lava on vapaa kaikille, jotka haluavat nousta 
lavalle ja esiintyä. Meille on tärkeää, että tunnet 
olosi kotoisaksi leirillä, ja siksi sinulla ja kaikilla 
muilla lapsilla on kummiohjaaja. 

Meillä Tallåsenin ohjaajilla on paljon kokemusta 
lapsista, luomme turvallisuuden tunnetta ja 
olemme juuri sopivan verran hupsuja, jotta leirillä 
viettämäsi aika olisi kesäsi parasta aikaa! 

TALLÅSEN 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 40 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot

14.6.–23.6. 10 päivää 
26.6.–5.7. 10 päivää  
7.7.–16.7. 10 päivää  
19.7.–28.7. 10 päivää  
31.7.–9.8. 10 päivää 
11.8.–20.8. 10 päivää 

Yhteys-
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

tallenkollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Udden 
Värmlanti 

Vau! Tartu tilaisuuteen viettää kesä omalla 
niemellä monien uusien kavereiden parissa! 

Voit ottaa aurinkoa laiturilla, hypätä veteen  
vesitrampoliinilta ja uimapyramidista tai viedä 
kaverisi banaaniveneajelulle vesiskootterin perässä.  
Sen lisäksi tarjolla on tietenkin aktiviteetteja,  
kuten jalkapalloturnaus, kanoottimelonta, lautan  
rakentaminen, kykykilpailu, kalastus, catch the  
flag, lentopallo, ulkona nukkuminen, leirinuotion  
äärellä laulaminen ja nuotiobanaanin syöminen,  
askartelu, disko ja leirikisat, naamiaiset, trampoliinilla  
hyppiminen ja monenmoiset muut metkut. 

Eräs lapsi kirjoittaa: "Kesää ei voi sanoin kuvailla. 
Meillä oli niin hauskaa ja tulen kaipaamaan kaikkia." 

Voit vaikuttaa päivien kulkuun, jotta voimme yhdessä 
tehdä tästä kesästä kaikkien aikojen parhaan. Oletko 
valmis seikkailuun? Me ohjaajat odotamme jo innolla 
kesää Udden Water Campilla! 

UDDEN WATER CAMP -NAPPULALEIRI 

Ikäryhmä 3–6-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 50 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6.  12 päivää  
26.6.–9.7.  14 päivää  
10.7.–23.7.  14 päivää  
24.7.–6.8.  14 päivää  
7.8–20.8. 14 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

Joel Fänge  
Kollolinjen 08-652 52 92  
info@kollosommar.se 
www.kollosommar.se 

Järjestäjä Utepedagogik Sverige AB 

Sijainti 

Sijaitsee Värmlannissa, noin 30 kilo-
metrin päässä Tukholmasta. Leirikes-
kus sijaitsee niemellä, jossa on useita  
uimapaikkoja laitureineen ja vesitram-
poliineineen. 
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KESÄLEIRI 

Åhléngården 
Barnens ö 

Patikointi, zombie-apokalypsi ja todella 
mahtava disko ovat vain muutamia 
esimerkkejä Åhléngårdenin jännittävistä 
aktiviteeteista. 

Åhléngårdenin leiri sisältää leikkejä, yhdessäoloa 
ja roolileikkejä. Lämpimät päivät vietetään veden 
äärellä, vedessä tai hauskojen vesileikkien parissa. 
Leirikeskuksessa on muun muassa jalkapallokenttä, 
pingispöytä ja kaksi viihtyisää kotaa, joissa voit 
askarrella tai vain hengailla. 

Me Åhléngårdenin ohjaajat tykkäämme 
keksiä paljon jännittäviä asioita. Mielestämme 
yhteisöllisyys on tärkeää, ja haluamme, että 
kaikilla on todella hieno leiri, jonka aikana he 
saavat paljon uusia kavereita. 

ÅHLÉNGÅRDEN 

Ikäryhmä 4–7-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 45 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.–25.6. 12 päivää 

28.6–9.7. 12 päivää  

12.7.–23.7. 12 päivää  

26.7.–6.8. 12 päivää  

9.8.–20.8. 12 päivää 

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

ahlengarden_kollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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KESÄLEIRI 

Östergården 
Barnens ö 

Meillä Östergårdenissa voit tehdä 
kaikenlaista: chillailla rannalla, kokkailla 
jättimäisellä wokkipannulla, pelastaa 
leirikeskuksen zombeilta ja käydä 
ravebileissä ennen aamiaista. 

Voit myös osallistua maagiselle patikkaretkelle 
paikkaan, josta on näkymät Ahvenanmerelle. 
Siellä uidaan, kokkaillaan avotulella ja 
rupatellaan tähtien alla. Monet käyttävät 
tilaisuutta hyväkseen ja valvovat nähdäkseen 
auringonnousun. Maagista! 

Leirikeskuksen ohjaajat ovat ihana sekoitus 
erilaisia ihmisiä, aivan kuten tekin. Jotkut ohjaajat 
ovat leirikeskuksen jalkapalloammattilaisia, toiset 
rakastavat tanssimista ja jotkut ovat innostuneita 
mangasta. Yhteistä meille kaikille on se, että 
keksimme mielellämme yhteistä tekemistä ja 
tykkäämme hengailla! 

ÖSTERGÅRDEN 

Ikäryhmä 6–8-luokkalaiset 

Paikkojen 
määrä 42 paikkaa 

Majoitus Useamman hengen huone 

Jaksot 

14.6.  21.6.  8 päivää  
24.6.  1.7.  8 päivää  
4.7.  11.7.  8 päivää  
14.7.  21.7.  8 päivää  
24.7.  31.7.  8 päivää  
3.8.  10.8.  8 päivää  
13.8.  20.8. 8 päivää  

Yhteys- 
tiedot 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

ostergardens_kollo 

Järjestäjä Barnens Dag -säätiö 

Sijainti 

Noin 110 kilometriä Tukholmasta, 
Barnens ö -saari, Väddö. Leirikeskus 
sijaitsee veden äärellä, ja sillä on oma 
uimapaikka lahdenpoukamassa. 
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Lähettäjä: Kulturförvaltningen, Box 8100, 163 08 Spånga 

Ej retur 

Tuotenum
ero: 20

3548. STSO
 8638 

 Kesäleirillä on hauskaa, 
koska saan tavata uusia kavereita 
  ja laittaa puhelimeni pois. 
    Pidän leirin fiiliksestä ja siitä,  
 että siellä saa sekä hengailla 
   että tehdä hauskoja juttuja. 

- Rhea 12 vuotta

Ota yhteyttä meihin saadaksesi 
vastaukset kaikkiin kesäleiriä 
oskeviin kysymyksiisi! 

Sähköposti: kollo@stockholm.se 

Puhelin:  08-508 00 508, valitse
kesäleiri (kollo). 
Avautuu 16. helmikuuta. 

Postiosoite:  Kontaktcenter Stockholm 
Box 7005, 121 07 Stockholm 

Verkkosivusto: ung.stockholm/kollo 

mailto:kollo@stockholm.se
https://ung.stockholm/kollo/
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