
Tervehdys teille, jotka suunnittelette leirikoulua tulevalle vuodelle! 

 

Labbnäsin Lomakoti haluaa kertoa teille mahdollisuuksista järjestää onnistunut leirikoulu 

Kemiönsaarella, meidän kanssamme. Labbnäsiin pääset tunnissa Turusta, kahdessa 

Helsingistä ja kolmessa Tampereelta. 

Leirikouluja otamme mielellämme vastaan vuoden ympäri. Hemmotelemme nuoria  

kotitekoisella, maukkaalla ja ravitsevalla ruoalla, joka on lähellä tuotettua, ja todella pidettyä. 

Tarjoamme myös kotitekoista, uunituoretta leipää päivittäin. Meitä ympäröi ihana luonto 

jokaisena vuodenaikana. Meillä on kaksi puulämmitteistä rantasaunaa, joista voi nauttia 

vaikka uinnin yhteydessä Dragsfjärdin järvessä. Vanha sauna on säilynyt ajalta, jolloin alue 

toimi pappilana. Siellä pesuvesi lämmitetään suuressa padassa, niin kuin ennen vanhaa tehtiin. 

Pihalta löytyvät suuret nurmikkoalueet, joilla on tilaa leikkiä, pelata ja puuhailla. 

Päärakennuksen saleissa on paljon tilaa järjestää erillaista ohjelmaa. Kesällä meidän tilava 

liiteri on myös käytettävissä ohjelman järjestämiseen. Labbnäsissa voi toisin sanoen järjestää 

monenlaista seikkailua ja toimintaa! Labbnäs järjestää ruokailun sekä yöpymiset viihtyisissä 

tiloissa. Koulut saavat itse suunnitella ja tilata ohjelmansa omien toivomusten ja budjettiensa 

mukaisesti. Labbnäs ei toisin sanoen ole vastuussa itse ohjelmaan järjestämisestä tai sen 

tilaamisesta. Autamme tosin mielellämme 

ideoimaan. Muutama esimerkki hauskasta 

ohjelmasta paikallisten ohjaajien kanssa: 

melontaa kanooteilla Dragsfjärdin järvessä, 

luontoon tutustumista (puut, kasvit, eläimet), 

selviytymistä (kartta, kompassi, pukeutuminen, 

luontoon eksyminen, trangia ym.) sekä leikkejä 

(sisällä ja ulkona). 



Esimerkki ohjaajasta, joka järjestää luontoon 

tutustumista, selviytymistä sekä leikkejä: 

 Helena Fabritius  

(helena.fabritius@slc.fi, 040-5110886)  

Tai 

 Suomen Saaristovaraus Oy  

(info@saaristovaraus.fi, 02 410 6600)  

Lisäksi Kemiönsaarelta ja sen lähialueilta löytyy paljon nähtävyyksiä joihin voi tutustua.  

Kemiönsaari  

Kemiönsaaren arkipäivään ja kulttuurielämään on vaikuttanut teollisuus, saaristo ja maaseutu. 

Saarella on aina ollut suuri sija Suomen historiassa niin sodan- kuin rauhan aikanakin. 

Kemiönsaarella on monia kiinnostavia kohteita, runsaasti vettä purjehtimiseen sekä paljon 

historiaa siitä kiinnostuneille. 

Taalintehdas  

Jo 1600-luvulla Taalintehtaalle rakennettiin ensimmäinen masuuni ja alueelle muodostui 

nykyaikainen rautateollisuus. Teollisuustoiminta kukoisti monta vuotta, mutta vuonna 2012 

suurin osa toiminnasta lakkautettiin. Historiasta kiinnostuneille on paljon nähtävää. 

Kunnostetut luhtitalot, Euroopan suurin kokoelma kolauuneja, masuuni sekä kauniit 

rantamakasiinit. Suurimmassa osassa taloista on käytetty n.k. kuonakiveä joka on 

metalliteollisuuden jätettä. Taalintehtaalla sijaitsee myös suuri vierasvenesatama 

venevuokraamoineen, josta on helppoa jatkaa matkaa ulkosaaristoon.  

Bengtskär  

Bengtskärissä sijaitsee Suomen korkein majakka, rakennettu vuosina 1906 – 1907. Tornin 

korkeus on 50 metriä merenpinnan yläpuolella ja loistehuoneeseen on 300 askelmaa. 

Majakalla oli tärkeä tehtävä suomalaisten ja venäläisten joukkojen välisessä taistelussa 

Suomen jatkosodassa.  

Örö  

Örö kuuluu Saaristomeren luonnonpuistoon, jonka omistaa Metsähallitus. Luonto on aivan 

ainutlaatuinen kaikessa monimutoisuudessaan. Örö kuuluu jääkauden aikaiseen 

ns.Salpausselkä II jatkeeseen. Suljettuna alueena se on saanut mainiot kasvuolosuhteet. Örö 

on täynnä tarinoita ja mainintoja jo 1900-luvun alusta. Tuolloin Venäjä rakensi sinne 



linnakesaaren, joka palveli Suomen sisä- talvi- ja jatkosodan aikoina. Jälkiä on 

tieverkostoista, pattereista, rakennuksista ja rakennelmista. Alueen kattava historia tekee 

alueesta hienon kokonaisuuden. Sotien jälkeen saari toimi ammatti- ja vartiointilinnakeena 

aina vuoteen 2005 asti. Puolustusvoimilla ei enää nykyään ole saarella henkilökuntaa. Saarta 

käytetäänkin vain ampuma- ja seuranta tehtäviin. 

2015 saari avattiin siviilivierailuja varten! 

Rosala, Hiittinen ja Högsåra  

Hiittisiin voi matkustaa joko omalla veneellä tai 

yhteysalus Auralla, joka lähtee Kasnäsin 

satamasta. Hiittinen on kuuluisa monista 

viikinkiajan muinaislöydöistä ja siellä sijaitsee 

myös Suomen toiseksi vanhin puukirkko. 

Viikinkikeskuksessa voi tutustua vanhoihin 

kertomuksiin ja esineisiin viikinkiajalta. Rosalan 

kylässä on Viikinkikeskuksen lisäksi venetelakka, saariston lapsille peruskoulu ja pieni 

vierassatama. Högsåra sijaitsee Kasnäsin länsipuolella, vaijerilossimatkan takana. Högsåra on 

tunnettu ylhäisistä vierailijoistaan, esimerkkinä voidaan mainita Ruotsin kuningas Kustaa IV 

Adolf ja Venäjän tsaari Aleksanteri III. Tsaari vieraili useamman kerran kalastajaeukko 

Serafinan luona pienessä mökissä rannan tuntumassa. Serafina toimitti tsaarin seurueelle 

useana vuotena tuoretta kalaa. Lopun elämäänsä eukkoa kutsuttiin Keisarifiinaksi. Högsårassa 

oli myös kauan oma luotsiasema. Luotsitoimintaan ja saaristolaiselämään voi tutustua 

Jungfrusund-museossa sekä Beata-tuvassa. Tuvassa esitellään vanhinta asumismuotoa 

Dragsfjärdissä. Högsårasta löytyy myös ihastuttava kahvila. Högsårassa toimii myös 

Kemiönsaaren ainoat kolme, suurta tuulivoimalaa. Hyvällä säällä ne näkyvät Taalintehtaalle 

saakka.  

Sagalund  

Kemiön Sagalundin museossa voi tutustua useisiin hauskoihin näyttelyihin. Museo koostuu 

monesta rakennuksesta joissa voi tutustua sekä köyhien että rikkaiden elämään ja asumiseen. 

Alueella on kaunis puutarha vanhoine kasvilajeineen ja kesäkautena pihalla oleilee myös 

kotieläimiä. Lapsille järjestetään välillä historiallisia roolipelejä, jotta olisi helpompaa 

ymmärtää ja sisäistää, minkälaista elämä oli ennen vanhaa.  

Uppgårds Futisgolf 

Kemiönsaarella sijaitsee myös Uppgårdin Futisgolf-rata. Se on tällä hetkellä suomen ainoa 

futisgolf/jalkapallogolf- rata, jossa voi pelata aitoa 18 reiän futisgolf-rataa.  

Lisää infoa Kemiönsaaren nähtävyyksistä löytyy osoitteesta visitkimitoon.fi 

 



Hinnasto Labbnäsin palveluista  

Haluamme antaa teille konkreettisen esimerkin siitä, mitä Labbnäsin palvelut käytännössä 

maksavat. Leirikoulu maanantaista perjantaihin, jos teette varauksen vuoden 2021 aikana:  

4 vuorokautta= 178 euroa/oppilas tai opettaja. Vähintään 20 henkilöä. 

Hintaan kuuluu: 

Maanantai 

Lounas  

Päivällinen  

Iltapala 

Tiistai  

Aamiainen  

Lounas  

Päivällinen  

Iltapala  

Saunailta (päivää voi vaihtaa) 

 

 

Keskiviikko  

Aamiainen 

Lounas  

Päivällinen  

Iltapala 

Torstai  

Aamiainen  

Lounas  

Päivällinen  

Iltapala (esim. makkaran grillausta) 

Perjantai  

Aamiainen

Yhteystiedot:  

Labbnäsin Lomakoti, Labbnäsintie 66, 

25870 Dragsfjärd  

040 8330495, labbnas@labbnas.fi 

www.labbnas.fi,  

Facebook: Labbnäs Semesterhem  

Ota yhteyttä lisätiedusteluja varten!  

Toivottavsti näemme Labbnäsissa! 

Terveisin, Eva Magnusson-Tamminen 


