
Tervetuloa ikimuistoiselle 
kesäleirille Metsäkartanolle! 

METSÄKARTANON NUORISO- JA LUONTOMATKAILU- 
KESKUS toivottaa kaikki 13–16-vuotiaat ulkosuomalaiset 
nuoret tervetulleeksi kesäleirille heinäkuussa 2012! Neljättä 
kertaa järjestettävän leirin aikana nuoret pääsevät nauttimaan 
Suomen kesästä monipuolisten aktiviteettien kautta, hyvässä 
seurassa. Leiriaktiviteetit sisältävät urheilulajeja, käsitöitä, 
luonto- aktiviteetteja ja perehtymistä suomalaiseen kulttuuriin 
ja kieleen.  Metsäkartanon upea erämainen ympäristö 
luonnonsuojelualueineen ja kansallispuistoineen on mitä 
mielenkiintoisin paikka suomalaiseen luontoon ja kulttuuriin 
tutustumiseksi.  

www.metsakartano.com

TIETOJA LEIRISTÄ:
Leiripaikka
Metsäkartano: sijaitsee Rautavaaralla, upeissa erämaisemissa, 
järven rannalla. Metsät, järvet, joet ja läheinen Tiilikkajärven 
kansallispuisto luovat Metsäkartanon erikoislaatuisen 
ympäristön. Metsäkartanolla on ensiluokkaiset, laadukkaat 
puitteet, jotka luovat miellyttävän ilmapiirin.  Metsäkartano on 
ekologinen matkailukohde, jolla on EU:n ympäristömerkki. 
Lisätietoja: www.metsakartano.com 

Osallistujat
Kesäleiri on kaikille ulkosuomalaisille nuorille, jotka ovat noin 
13–16-vuotiaita.

Matkustaminen
Osallistujien huoltajien tulee huolehtia nuorten matkoista 
suoraan Metsäkartanolle. Tarvittaessa Metsäkartano järjestää 

bussikuljetuksen Kuopiosta Metsäkartanolle ja takaisin. 
Haku Kuopiosta 15.7.2012
Vienti Kuopioon 23.7.2012
Edestakainen kuljetus: 100e/henkilö.

Majoitus ja ruokailut
Osallistujat majoittuvat jaetuissa 2-4 hengen huoneissa 
kotoisassa Metsäpirtissä (176 m2) jossa on 22 vuodepaikkaa 
kuudessa huoneessa. Rakennuksessa on oma sähkösauna, tupa 
ja hyvin varusteltu keittiö. Matkaa päärakennukseen 400 m ja 
rantaan 50 m.  
Ruokailut tapahtuvat buffet-tyylisenä Metsäkartanon 
päärakennuksen ravintolassa. Ruoat valmistetaan ekologisesta 
lähiruoasta.  Ilmoittakaa ilmoittautumisen yhteydessä 
mahdollisista erikoisruokavalioista ja allergioista.
Osallistujien on pidettävä huolta omista puhelinlaskuistaan. 
Yleisötietokone löytyy päärakennuksesta. 



Yhteydenotot
Maija Jeskanen
Kansainvälinen koordinaattori
+358 (0)40 3564530  
maija.jeskanen@metsakartano.com 

Leirin ohjelma
Päivittäinen leiriohjelma sisältää erilaisia aktiviteetteja, joiden 
teemat liittyvät urheiluun, luontoon, kulttuuriin ja 
suomalaisuuteen. Metsäkartanon asiantuntevat, mukavat ja 
kielitaitoiset oppaat pitävät huolta ohjelman kulusta ja 
turvallisuudesta. Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi:
o Maastopyöräily- ja vaellusretki
o Suojalkapalloa
o Korutyöpajoja
o Frisbeegolfia
o Tukkilaistaitoja
o Seinäkiipeilyä

Vakuutus
Osallistujien tulee huolehtia omasta matkavakuutuksestaan 
leirin ajalle. 

Osallistumismaksu 399 EUR 
Osallistumismaksu sisältää:
-Majoitus koko leirin ajan 2-4 hengen huoneessa
-Täysihoito (kaikki ruokailut buffet-tyyliin)
-Ohjelmassa mainitut aktiviteetit ja niissä tarvittavien 
varusteiden lainat 
-Vapaa kuntosalin käyttö
-Nuoriso-ohjaaja /Metsäkartanon opas koko leiriohjelman 
aikana

Kesäleiri toteutuu, mikäli leirille ilmoittautuu vähintään 15 
osallistujaa. Vastaamme mielellämme, mikäli sinulla on 
kysyttävää leiristä. Kiinnostuneille osallistujille lähetämme 
ilmoittautumislomakkeen täytettäväksi. Lämpimästi 
tervetuloa!


