
Pohjoismainen kesäleiri 

Tervetuloa pohjoismaiselle kesäleirille Tanskan Hillerødiin! Leiri järjestetään 

tuttuun tapaan Danhostel Hillerødissä 3.-8.7.2017, yhteistyössä kansallisten 

Norden-yhdistysten kanssa. Leirille mahtuu noin 90 11 - 14-vuotiasta Suomesta, 

Ruotsista, Norjasta, Islannista, Färsaarilta, Grönlannista, Ahvenanmaalta sekä 

isäntämaa Tanskasta. Pohjola-Nordenilla on leirille 15 paikkaa, jotka täytämme 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Leirikeskus sijaitsee luonnonkauniilla alueella metsien ja järvien läheisyydessä. 

Leiriläisillä on mahdollisuus harrastaa monenlaisia aktiviteettejä ulkona kuten 

soutamista, petankkia ja erilaisia pallopelejä usealla kentällä. Alueelta löytyy 

myös pöytäryhmiä ja kiipeilytelineitä sekä nuotiopaikka. Sisätiloissa voi 

harrastaa muun muassa biljardia, pöytätennistä, heittää tikkaa tai pelata 

pöytäpelejä.  

Kahtena päivänä on mahdollisuus osallistua erityisaktiviteetteihin, joihin pitää 

ilmoittautua etukäteen. Erityisaktiviteetit tulee valita ilmoittautumislomakkeella. 

Emme valitettavasti voi taata, että kaikki pääsevät juuri haluamaansa 

aktiviteettiin, joten kannattaa valita usea vaihtoehto.  

Vierailemme myös Fredriksborgin linnassa sekä Kööpenhaminassa, jossa 

menemme kanavaristeilylle ja Tivoliin. Kööpenhaminassa on myös aikaa käydä 

kaupoissa. Mikäli sää suosii, teemme retken rannalle, ja viimeisenä iltana meillä 

on jäähyväisjuhlat leirikeskuksen diskossa. 

Osallistumismaksu on 400 euroa osallistujalta. Hintaan kuuluu lennot, 

kuljetukset Tanskassa, ruokailut, majoitus ja ohjelma. Muistakaa matka- ja 

matkatavaravakuutukset! 

Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä, jossa ryhmä tapaa maanantaina 

3.7. klo 9:15 ja paluu samaan paikkaan on lauantaina 8.7. klo 17:15. Mukana 

on suomalainen matkanjohtaja, joka on ryhmän mukana koko leirin ajan ja 

auttaa tarvittaessa kieliongelmien kanssa.  

Ilmoittautumislomakkeet lähetetään osoitteeseen Pohjola-Norden/Hillerød, 

Fredrikinkatu 61 A 11, 00100 Helsinki, tai hakemukset@pohjola-norden.fi 

29.5.2017 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 150 euron 

ilmoittautumismaksu Pohjola-Nordenin tilille FI53 3131 1001 0762 43, viestiin 

merkintä Hilleröd ja osallistujan nimi. Ilmoittautumiset ovat sitovia eikä maksuja 

palauteta.  

Tiistaina 4.7. klo 9:30-17:30 erityisaktiviteetit 

Kanoottiretki 

Tälle retkelle voit osallistua, olit sitten kokenut meloja tai vasta-alkaja. 

Melomme rauhalliseen tahtiin keskustellen ja laulellen. Päivän aikana 

pysähdytään grillaamaan, jolloin on mahdollisuus vaikkapa uida tai pelata 

jalkapalloa. 

tai 

Puunlatvaan! 

Esterata puunlatvoissa. Kiipeämme puihin nuoratikkailla ja etenemme 

erilaisille esteradoille. Ratoja voi valita taitojen ja uskalluksen mukaan. Alas 

tullaan köysiradalla. Täällä voi myös pelata frisbeegolfia. 

Keskiviikkona 5.7. klo 9:30-17:00 erityisaktiviteetit 

Ratsastusretki metsässä 

Tämä on eläinten ja luonnon ystäville hyvä retki, joka sopii myös vasta-

alkajille. Ratsastamme verkkaisesti Kongens Lyngbyssä. Ennen retkeä 

harjaamme ja satuloimme hevoset ja vietämme aikaa tutustuen niihin. Tällä 

retkellä on säävaraus. 

tai 

Mountainbike 

Teemme vauhdikkaan luontoretken maastopyörillä. Retki sopii myös 

aloittelijoille. Maastopyöräily on hauskaa ja liikunnallista. 

tai 

Uimahalli 

Käymme Hillerødin uimahallissa, jonka hyppytornista voi hypätä 1, 3 ja 5 

metrin korkeudelta. Uimahallissa on myös kolme liukumäkeä. 

Jäikö vielä kysymyksiä? Ota yhteyttä: 

marika.lindstrom@pohjola-norden.fi tai 044 733 5771. 



Ilmoittautumislomake 

 

Nimi: _______________________________________________________ 

Osoite: ______________________________________________________ 

Postinumero: _____________ Postiosoite: __________________________ 

Syntymäaika: _________________________________________________ 

Poika: _____ Tyttö: _____ 

Osallistujan kännykkänumero: ____________________________________ 

T-paidan koko: XS ___ S ___ M ___ L ___ XL ___ XXL ___ 

Saako leirikeskuksen ja/tai Pohjola-Nordenin kotisivuille laittaa kuvia, joissa 

osallistuja on mukana? Kyllä ___ Ei ___ 

Ilmoittaudun seuraaviin aktiviteetteihin: 

Voit ilmoittaa ensimmäisen ja toisen vaihtoehtosi numeroilla tai ainoan 

ruksilla. 

Tiistai 4.7. Kanoottiretki: ___ vai Esterata: ___ 

Keskiviikko 5.7. Ratsastusretki:___ vai Mountainbike:___ vai Uimahalli:___ 

 

Huoltajan nimi: _______________________________________________ 

Huoltajan sähköposti: __________________________________________ 

Huoltajan puhelinnumero: _______________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: __________________________________________ 

Lähetä lomake osoitteeseen Pohjola-Norden/Hillerød, 

Fredrikinkatu 61 A 11, 00100 Helsinki, tai hakemukset@pohjola-

norden.fi 29.5.2017 mennessä. 

 

Tervetuloa pohjoismaiselle 

kesäleirille Tanskan 

Hillerødiin! 

Maanantaista 3.7. 

lauantaihin 8.7.2017 

11 – 14-vuotiaita nuoria eri 

Pohjoismaista 

Iloista yhdessäoloa, retkiä, 

pelejä, ulkoilua, laulua… 
 

 

 


