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Kesä- ja syysleirit ”Kaikki luonnosta” 

Perinnekeskus Kuggomissa Loviisassa 2022 

Leiri: Pvm ja kohderyhmä  kesto vapaapaikkoja hinta/nuori  

 

Leiri I 25-27.7.2022, lapsille 10–12 v.  2 yötä 2 vapaap.  70,00€ 

Leiri II 28-30.7.2022, nuorille 13–16 v. 2 yötä 3 vapaap. 85,00€ 

Leiri III 1-3.8.2022, lapsille 7–10 v.  2 yötä 2 vapaap. 70,00€ 

Leiri IV 21-24.10.2022, nuorille 13–16 v. 3 yötä 2 vapaap. 100,00€ 

Leiri V 3-6.8.2022, päiväleiri 7–10 v.  4 päivää 3 vapaap. 60,00€ 

Kaikenkattava teema: Kaikki luonnosta 
Olemme pari vuotta eläneet pandemian kurimuksessa ja se on vaikuttanut meihin monin tavoin. 

Nyt on aika luoda uudestaan yhteyksiä toisiin ihmisiin, saada ystäviä ja kulkea luonnossa. Tässä 

esitteessä kerromme lisää leireistämme ja siitä mitä ne tarjoavat.  

  

Leiri I ”Eläimet ja luonto”, lasten leiri, 10–12 v. 

Käymme ratsastustallilla, alpakkatilalla ja viljelijän luona. Opimme jokamiehenoikeudesta, poimimme 

yrttejä ja marjoja ja laitamme ruokaa luonnon antimista. Löydämme oman voimamme ja 

mahdollisuutemme luonnossa ja luonnosta.   

Leiri II ”Eläimet ja luonto”, nuorten leiri, 13–16 v. 

Käymme ratsastustallilla, alpakkatilalla ja sepän pajassa. Opimme käyttämään matkapuhelinta luovalla ja 

hyödyllisellä tavalla. Kuvaamme luontoa ja toisiamme eri metodein. Opimme jokamiehenoikeudesta ja 

syötävistä kasveista, sienistä ja marjoista. Opimme kulkemaan luonnossa ja löydämme luonnon voiman 

itsestämme.   

Leirit III ja V ”Luonnon ystävä”, lasten leiri, 7–10 v. 

Rakennamme majoja, kuljemme metsissä ja tutustumme perinteisiin ulkoleikkeihin, poimimme yrttejä ja 

marjoja ja laitamme yhdessä ruokaa sekä sisällä että ulkona. Opimme liikkumaan luonnossa ja 

havainnoimme metsää satujen ja tarinoiden kautta.  

Leiri IV ”Minun luontoni”, nuorten leiri, 13–16 v. 

Vaellamme luonnossa, poimimme raaka-aineet ruokiin, jotka valmistamme itse, opimme 

jokamiehenoikeudesta ja meihin vaikuttavista ekologisista prosesseista. Opimme käyttämään 

matkapuhelinta luovalla ja hyödyllisellä tavalla esim. valokuvausterapian ja  kohteentunnistustekniikan 

avulla. Opimme itsestämme ja toisistamme luovien harjoitusten kautta. Opimme kunnioittamaan luontoa, 

itseämme ja toisiamme ja elämään yhteydessä ympäristömme kanssa.   
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Yleistä leirikeskuksesta  

 

Perinnekeskus Kuggom sijaitsee n. 5 km päässä Loviisan keskustasta mäntyharjulla suurten metsäalueiden 

kupeessa. Perinnekeskus toimi aiemmin kansanopistona, mutta nyttemmin pääasiassa leirikeskuksena. 

Veneenrakentamo, kruunujalokivemme jo sadan vuoden takaa, on edelleen toiminnassa.   

Tarjoamme yösijaa 2-5 hengen huoneissa. Wc ja suihkut ovat yhteisiä. Ruoka on monipuolista ja ravitsevaa 

ja keittiössä huomioidaan kaikki erilaiset ruokavaliot ja allergiat.   

Perinnekeskus Kuggom on aatteellisesti sitoutumaton. Yhdistys nimeltä Kamratförbundet för Kuggomskolan 

rf. on vastuutahona. Pääasiallisena tarkoituksenamme on edistää kulttuuria ja perinteitä, mm. musiikkia ja 

kädentaitoja. Päärakennuksen juhlasali on tunnettu hienosta akustiikastaan ja siksi meillä käy paljon 

kuoroja.    

Yleistä leireistä 

 

Kaikki leirien osallistujat liikkuvat paljon luonnossa leirien aikaan. Siksi tarvitaan vaatetusta sekä sateeseen 

että aurinkoon. Matkapuhelimet ovat sallittuja leireillä I, II ja IV. Pyrimme välttämään niiden käyttöä leireillä  

III ja V. Leirien vetäjät ovat turvallisia aikuisia, joilla on pitkä kokemus lapsista ja puhdas rikosrekisteri. 

Teemme yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja noudatamme viranomaismääräyksiä leireillämme.  

Leiritiedoissa mainitut ikäjaottelut ovat suosituksia. Toimintaa tukee säätiö Brita Maria Renlunds minne. 

Kaikilla leireillä on vapaapaikkoja taloudellisesti haastavassa asemassa oleville perheille. Jos olet 

kiinnostunut vapaapaikasta, ota yhteyttä järjestäjään.   

Otamme mielellään kansainvälisiä osallistujia leireillemme. Puhumme ainakin suomea, ruotsia ja englantia.  

Tervetuloa leireillemme jos puhut suomea!  

Välkommen på våra läger om du talar svenska! 

Welcome to our camps if you speak English! 

 

Ryhmät 

Jos sinulla on ryhmä, joka haluaa järjestää ”Kaikki luonnosta” -leirin Kuggomissa, ota yhteyttä ja pyydä 

tarjous info@kuggom.fi  

Tervetuloa Kuggomiin – kotiin tien varrella! 

Kyselyt ja varaukset kirjallisesti sähköpostilla info@kuggom.fi  

Kyselyt myös puhelimitse +358 (0) 405883303 

Perinnekeskus Kuggom 

Kansanopistontie 16 

07945 Kuggom 

info@kuggom.fi 

www.kuggom.fi 

Esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=brStyTSZXuE (suomeksi)  
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