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Kesäloman päiväleiri 3.-6.-luokkalaisille ma 7. - pe 11. kesäkuuta 2021 klo 10 - 15 Tampereen
kansainvälisellä koululla, FISTALLA, Satakunnankatu 60.
#kivaa kokkailua yhdessä– leiri on täynnä luovaa toimintaa, kokkailua, liikuntaa, askartelua ja
tottakai uusia kavereita!
Leirin hinta 70 € sisältää leiriohjelman, -tarvikkeet, -vakuutuksen sekä lounaan joka valmistetaan
yhdessä ja herkkuja iltapäivällä. Leirille voivat osallistua alakouluikäiset lapset, jotka kykenevät
toimimaan ryhmässä reippain ja avoimin mielin. Leirillä puhutaan suomea.Sisarusalennus 5€.
Ilmoittaudu: https://www.lastenliitto.fi/pirkanmaa/tapahtumat/kivaakokkailuayhdessa-leiri/
Ota yhteyttä: piiirikoordinaattori Tuija Malmio-Haikansalo, lastenliitto@pirkanmaa.fi, 040 830 7086
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Tällä päiväleirillä 14.6-18.6.2021 pääset maalaamaan monipuolisesti ja ideoimaan oman
supersankarihahmon. Saat kokeilla improvisaatiota ja ilmaisuleikkejä ja käyttää mielikuvitustasi
kädentaidoissa. Teemme esimerkiksi jääkaappimagneetteja, savitöitä, pelaamme pelejä ja
piirrämme sarjakuvia. Päivien ohjelma räätälöidään ryhmän mielenkiinnon mukaan ulkoilua ja
vapaita leikkejä unohtamatta. Hinta 70€. Hintaan sisältyy leiriohjelma, tarvikkeet, lounas ja OPPohjolan vakuutus.
Ilmoittaudu pian ennen kuin paikat menevät!.
https://www.lastenliitto.fi/pirkanmaa/tapahtumat/taidepaja/
Kysyttävää? Ota yhteyttä Pirkanmaan piirikoordinaattori Tuija Malmio-Haikansalo
pirkanmaa@lastenliitto.fi tai 0408307086.
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Ajakohta: 21.6.-24.6.2021
Tiedekakeskus Ilvestie 19 33500
Tampere
Tule mukaan pähkähullun professorin
tiedepajaan tekemään mm.
karkkikatapultteja, ilmapalloraketteja
ja kananmunalennokkeja!
Pähkähullu professori tuntee myös
lentämisen salat. Tee oma leijasi ja
päihitä proffa.
Leirillä leikitään, ulkoillaan,
tutustutaan uusiin kavereihin ja
pidetään hauskaa yhdessä.
Leiriin kuuluu ruokailu ja välipala. Leirin aikataulu joka päivälle on kello 10-15.
Ilmoittaudu täältä:
https://www.lastenliitto.fi/pirkanmaa/tapahtumat/pahkahullun-professorin-tiedepaja/
Ota yhteyttä: Tuija Malmio-Haikansalo,piirikoordinaattori, lastenliitto@pirkanmaa.fi tai
040 830 7086
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Camp program summer 2021
Date 7.6-11.6.2021 #nice cooking together
Summer holiday day camp for 3rd-6th graders Mon 7 - Fri 11 June 2021 at 10 - 15 at Tampere
International School, FISTLA, Satakunnankatu 60.
#nice cooking together– the camp is full of creative activities, cooking, exercise, crafts and of
course new friends!
The camp price of 70 € includes the camp program, supplies, insurance and lunch, which is
prepared together and delicacies in the afternoon. The camp is open to primary school children
who are able to work in a group with a brisk and open mind. The camp speaks Finnish. Sibling
discount 5 €.
Register: https://www.lastenliitto.fi/pirkanmaa/tapahtumat/kivaakokkailuayhdessa-leiri/

Date: 14.6-18.6.2021 Art camp
At this day camp from June 14 to June 18, 2021, you can paint in many ways and come up with
ideas for your own superhero character. You get to try improvisation and expression games and
use your imagination in handicrafts. For example, we do fridge magnets, pottery, play games, and
draw cartoons. The program of the days is tailored to the interest of the group, not forgetting
outdoor activities and free games. Price 70 €. The price includes the camp program, supplies,
lunch and OP-Pohjola's insurance.
Register soon before the places go ! https://www.lastenliitto.fi/pirkanmaa/tapahtumat/taidepaja/

Date: 21.6.-24.6.2021 Nut-crazy professor's science workshop
Science Center Tiedeka Ilvestie 19 33500 Tampere
Join the nut-crazy professor's science workshop to do e.g. candy bolts, balloon rockets and egg
planes! The nut-crazy professor also knows the secrets of flying. Make your own kite and defeat
the proffa.
At the camp, we play, go out, meet new friends and have fun together.
The camp includes meals and snacks. The camp schedule for each day is 10 a.m. to 3 p.m.
Register here:
https://www.lastenliitto.fi/pirkanmaa/tapahtumat/pahkahullun-professorin-tiedepaja/
Contact: Tuija Malmio-Haikansalo, district coordinator, lastenliitto@pirkanmaa.fi
or 040 830 7086

