
 
  

kesälomaesitteeseen 2019 on koottu lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa kesälomaviikoille. 
Järjestävinä tahoina ovat Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelut, yhdistykset sekä järjestöt. 
Kirkkonummen kunta ei vastaa muiden järjestäjien järjestämästä toiminnasta. Mahdolliset 
muutokset on tarkistettava kyseisen järjestäjän internetsivuilta tai yhteyshenkilöltä. Esitettä 
täydennetään uusien ilmoitusten saavuttua. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Esitteen koonti: 
vapaa-aikapalvelut, päivitetty 8.4.2019 
 
Här har vi samlat information om sommarlovsverksamhet för barn och unga 2019.  
Arrangörerna är Kyrkslätts kommuns fritidstjänster samt föreningar och organisationer. Kyrkslätts 
kommun svarar inte för verksamhet som ordnas av andra arrangörer. Eventuella ändringar ska 
kollas på arrangörens webbplats eller genom att fråga kontaktpersonen. Broschyren kompletteras 
så fort det har kommit nya meddelanden. Rätten till ändringar förbehålls. Sammanställning av 
broschyren: fritidstjänsterna, uppdaterad 8.4.2019 
 

  

Kesälomatoimintaa lapsille ja 
nuorille Kirkkonummella  

2019 

Sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga i Kyrkslätt 2019 



HUHTIKUU/APRIL/TOUKOKUU/MAJ  

 
FC KIRKKONUMMEN LOISTO-FUTISKOULU 
Ajankohta: touko-syyskuu 2019, heinäkuussa on 
lomatauko, aloitus 5.5.2019 
Kohderyhmä: 2014-2015 syntyneet tytöt ja pojat 
Kuvaus toiminnasta: Leikitään ja pidetään hauskaa 
jalkapallon parissa 
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 160€ 
Hinta sisältää:  treeniasun, jalkapallon ja juomapullon 
Paikka ja osoite: Framnäsin tekonurmi, Masalantie 258 
Ilmoittautuminen: https://fckirkkonummi.net/loisto-
futiskoulu-alkaa-toukokuussa/ Ilmoittautuminen 
viimeistään 22.4.2019. 
Lisätiedot: www.fckirkkonummi.net 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf 

 
VeVen YLEISURHEILUKOULUT 

Ajankohta: 29.4.-26.9.2019 maanantaisin & torstaisin 

Kohderyhmä: 4-18 -vuotiaat (6 ryhmää eri-ikäisille) 

Kuvaus toiminnasta: Yleisurheilukoulu on ohjattu, hauska 

ja monipuolinen urheilukoulu yleisurheilun ja 

perusliikunnan parissa. Yleisurheilukoulun treeneissä 

opitaan monia elämän tärkeitä sosiaalisia taitoja sekä 

opitaan huolehtimaan omasta terveydestä kivan 

harrastuksen kautta. Lisäksi yleisurheilukoulutoiminta 

sisältää paljon kivoja teematapahtumia ja kisoja, joihin voi 

osallistua. Noin 12-vuodesta eteenpäin harjoituksissa on 

jo paljon lajiharjoittelua ja tekniikkaa, mutta harjoituksia 

ei tehdä hampaat irvessä. 

Ohjauskieli: suomi 

Hinta: 45 € / kesäkausi + VeVen jäsenmaksu (10 € alle 16-

vuotiaat / 20 € yli 16-vuotiaat) + SUL:n lisenssimaksu 

(lisätietoja lisenssistä www.veve.net / Perustietoa / 

Vakuutukset) 

Hinta sisältää:  Harjoitustoiminnan kaksi kertaa viikossa 

Paikka ja osoite: Veikkolan urheilukenttä, 

Eerikinkartanontie, 02880 Veikkola 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisohjeet www.veve.net. 

Lisätiedot: www.veve.net. Susan Honka, 
veikot.info@gmail.com, 040 5039 396 
 
 
 

 
 

KESÄKUU / JUNI 

 
ANIMAATIOKURSSI LAPSILLE 
Ajankohta: 3.-5.6. (ma-ke) klo 10-13 
Kohderyhmä: 7 – 12 -vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Animaation kesäkurssilla opitaan 
liikkuvan kuvan periaatteet. Tutustumme animaation 
teon vaiheisiin aina kuvakäsikirjoituksesta valmiin 
animaation editointiin. Kurssilaiset pääsevät kokeilemaan 
muun muassa pala-, muovailuvaha- ja piirrosanimaatiota 
iPadejä ja animaatiokameroita hyödyntäen.  
Kurssille ei vaadita aiempaa osaamista, oman tabletin voi 
tuoda halutessaan mukaan. Tarkoitettu 7-12-vuotiaille 
koululaisille. Omat eväät mukaan. Opettajana Jatta 
Vuorinen. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 42€ 
Paikka ja osoite: Köpas, Sepänkyläntie 3, 02430 Masala 
Ilmoittautuminen: 
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=7083 
tai www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto  
(kurssi 022039 Animaatiokurssi lapsille) 
Järjestäjä:Kirkkonummen Kansalaisopisto/Kuvataidekoulu 

 
VEIKKOLAN KESÄKERHOT 1 JA 2 
Ajankohta: 3.-7.6. ja 10.-14.6.  
Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan uusien 
kesäkerhoystävien seurasta ja ohjatusta toiminnasta. 
Pääset kokeilemaan luovuutta askarteluissa, hiki virtaa 
leikkimielisissä liikunnallisissa tuokioissa niin sisällä kuin 
ulkonakin. Kokeile onnea ja taitoja erilaisissa peleissä tai 
ota rennosti kesäkerhoystävien seurassa.  
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 100€/vko 
Hinta sisältää:  materiaalit, vakuutuksen ja ruoan  
Paikka ja osoite: Veikkolan nuorisotila, Koskentie 3  
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
tai 040-1269 404 
Lisätiedot: Jussi Rantanen 040-5132544 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
MASALAN KESÄKERHOT 1 JA 2 
Ajankohta: 3.-7.6 ja 10.-14.6. 
Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan uusien 
kesäkerhoystävien seurasta ja ohjatusta toiminnasta. 
Pääset kokeilemaan luovuutta askartelussa, 
leikkimielisissä liikunnallisissa tuokioissa niin sisällä kuin 
ulkonakin, kokeilla onnea ja taitoja erilaisissa peleissä tai 
ottaa rennosti kesäkerhoystävien seurassa. 

https://fckirkkonummi.net/loisto-futiskoulu-alkaa-toukokuussa/
https://fckirkkonummi.net/loisto-futiskoulu-alkaa-toukokuussa/
http://www.fckirkkonummi.net/
http://www.veve.net/
mailto:veikot.info@gmail.com
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=7083
http://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
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Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Hinta: 100€/vko 
Hinta sisältää:  materiaalit, vakuutuksen ja ruoan  
Paikka ja osoite: Masalan nuorisotila, Sundsbergintie 1 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
tai 040-1269 404  
Lisätiedot: Katri Lahtinen 040-7290 838, Beatrice 
Söderholm 040-5634 317 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
MASABYS SOMMARKLUBB 1 OCH 2 
Tidpunkt: 3-7.6. och 10-14.6. 
Målgrupp: 7-11 åringar 
Beskrivning av verksamheten: Kom och njut av 
sommarklubbsvännernas sällskap och ledd verksamhet. 
Du får testa din kreativitet i olika former av pyssel, leka 
olika spel och lekar inomhus och utomhus, testa din tur 
och dina talanger i olika spel eller ta det lugnt med de 
andra sommarklubbsvännerna. 
Handledningsspråk: finska och svenska 
Plats och address:  
Masaby ungdomsgård, Sundsbergsvägen 1 
Pris: 100€/vecka 
Priset inkluderar: material, försäkring och mat 
Anmälan: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
eller 040-1269 404. 
Ytterligare information: Katri Lahtinen 040-7290 838, 
Beatrice Söderholm 040-5634 317 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänsterna 

 
KEPPIHEVOSLEIRI 1 
Ajankohta: 3.-7.6. klo 9-16 
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Ohjelmassa on keppihevosten 
valmistamista, tuunausta, pelejä ja leikkejä.   
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 100€ 
Hinta sisältää:  Ruoan, opetuksen, materiaalikulut ja 
vakuutuksen 
Paikka ja osoite: Gesterbyn nuorisotalo, Hevoshaansilta 4  
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ 
tai 040-1269 404 
Lisätiedot: Minna Sunnarborg-Viljanen 040-832 0408  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
LASTEN TEATTERILEIRI (päiväleiri) 
Ajankohta: 3.6.-7.6. 
Kohderyhmä: 9-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Lasten teatterileiri on tarkoitettu 
sinulle, joka olet kiinnostunut esiintymisestä ja 

tarinankerronnasta. Leirillä tutustumme näyttelemiseen 
ja teatterin tekemiseen eri leikkien ja harjoitteiden avulla, 
sekä näytelmätekstiä työstäen. Leiri päättyy viikon aikana 
valmistettuun yleisöesitykseen, jota koko perhe ja ystävät 
ovat tervetulleita seuraamaan. Leiri sopii sekä vasta-
alkajille että edistyneemmillekin teatterin harrastajille. 
Leirin opettajat ovat teatterialan ammattilaisia.  
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 170€ 
Hinta sisältää:  ruokailut, opetuksen, materiaalikulut sekä 
vakuutuksen 
Paikka ja osoite: Masalan Nuorisoteatteri, Ljusdalantie 9,  
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
tai 040-1269 404 
Lisätiedot: Maija Lauri 050-414 3643 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
LAISKIAISTEN LEPPOISAT KESÄPÄIVÄT - PÄIVÄLEIRI   
Ajankohta: 3.-7.6. klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Teema-aiheinen päiväleiri. Kesäloma 
alkaa ja nyt on aika laiskotella ja puuhailla kaikkea kivaa. 
Tällä ulkoilupainoitteisella leirillä vietetään yhdessä aikaa 
metsän siimeksessä rentoutuen ja luontoa tutkien, sekä 
leikitään ja pelaillaan erilaisia pihaleikkejä. Sadesäällä 
rakennellaan sisälle majoja ja leivotaan yhdessä. Leirillä 
vierailee myös karvaisia ja karvattomia 
eläinystäviä. Tervetuloa viettämään yhdessä rentoja ja 
leppoisia kesäpäiviä! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan. 
Paikka ja osoite: Kantvikin koulu, Toppapolku 2 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2019, jonka jälkeen 
vapaita paikkoja voi tiedustella. 
Lisätiedot: 045-1041492,  hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Lastenliiton Kirkkonummen paikallisyhdistys 

 
LIIKUNTA JA LUONTO - PÄIVÄLEIRI  
Ajankohta: 3.-7.6. klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Teema-aiheinen päiväleiri. Tällä 
leirillä yhdistyy hauska ja aktiivinen liikunta sekä 
rentouttava ja mielenkiintoinen luonto. Viikon aikana 
puretaan energiaa erilaisten pallopelien ja leikkien avulla 
ja vastapainoksi rentoudutaan ja tehdään tutkimusretkiä 
lähialueen luontoon sekä askarrellaan luonnon 
materiaaleista. Pakkaa lenkkarit ja kumpparit kassiin ja 
tule viettämään hauskoja ja leppoisia kesäpäiviä! 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
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Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan. 
Paikka ja osoite: Kirkkoharjun koulu, Kirkkotallintie 6 A 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2019, jonka jälkeen 
vapaita paikkoja voi tiedustella. 
Lisätiedot: 045-1041492,  hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Lastenliiton Kirkkonummen paikallisyhdistys 

 
LIIKUNTASEIKKAILU - PÄIVÄLEIRI  
Ajankohta: 3.-7.6. klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Teema-aiheinen päiväleiri. Tällä 
leirillä lapset pääsevät purkamaan energiaa sekä 
viettämään hauskoja ja aktiivisia liikunnantäytteisiä päiviä 
niin ulkona kuin sisällä! Viikon aikana pelaillaan mm. 
pallopelejä, heitellään frisbeetä sekä pidetään hauskoja 
viestikisoja ja rakennetaan yhdessä erilaisia 
temppuratoja. Lähialueelle suunnatuilla seikkailuretkillä 
liikutaan luonnossa ja kuunnellaan rentoutuen luonnon 
ääniä. Tervetuloa mukaan, lähdetään yhdessä liikkeelle! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan. 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu,  
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2019, jonka jälkeen 
vapaita paikkoja voi tiedustella. 
Lisätiedot: 045-1041492,  hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Lastenliiton Kirkkonummen paikallisyhdistys 

 
LASTEN JA NUORTEN JOLLAPURJEHDUKSEN 
ALKEISKURSSI I      
Ajankohta: 3.-6.6.2019 klo 12-16 
Kohderyhmä: lapset ja nuoret (8-16-vuotiaat) 
Kuvaus toiminnasta: Kurssilla opitaan jollapurjehduksen 
perusteet ja tutustutaan uuteen harrastukseen. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 130 euroa 
Hinta sisältää:  opetus, kalustomaksu, seuran jäsenyys 
vuodelle 2019 
Paikka ja osoite: Djupuddintie 81, 02460 Kantvik 
Ilmoittautuminen: juniorit@kantvikinpurjehtijat.fi 
Lisätiedot: junioripäällikkö Simo Kauppinen, 050 413 
8466, juniorit@kantvikinpurjehtijat.fi 
Järjestäjä: Kantvikin purjehtijat ry. 

 

LIIKUNTALEIRI SALAMAT  
Ajankohta: vko 23 / 3.-7.6.2019 klo.7.30-16.30 ja  
vko 24 / 10.-14.6.2019 klo.7.30-16.30 
Kohderyhmä: ikäryhmät 2006-2012 
Kuvaus toiminnasta: Liikuntaleiri – monipuolisia pelejä ja 
leikkejä 
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 180€/henk./vko ja 340€/henk./2vko - Salamat 
jäsenet 160€/henk./vko ja 300€/henk./2vko lisäksi 
sisaralennus 20€/henk./vko 
Hinta sisältää:  laadukkaan ohjauksen, lounas + välipala, 
vakuutus ja Sportti T-paita 
Paikka ja osoite: Heikkilän koulu / Hirvitie 7 
Ilmoittautuminen: www.salamat.fi / viimeistään pe 10.5. 
mennessä 
Lisätiedot: ohjaajina liikunta-alan ammattilaiset: Mika 
Taurivuo ja Aapo Nyman sekä leiriohjaaja Mimmi 
Kinnunen 
Järjestäjä: HCK Salamat ry (toiminnanjohtaja@salamat.fi) 

 
UINTI-JA LIIKUNTALEIRI 
Ajankohta: Leiri I 3.-7.6. / Leiri II 10.-14.6. 
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat koululaislapset 
Kuvaus toiminnasta: Uinti- ja liikuntaleirillä ohjelma 
painottuu uintiin, mutta lisäksi leirillä liikutaan 
monipuolisesti muunkin liikunnan parissa. Yhteistyö 
salibandyseura Rangersin sekä yleisseura Kirkkonummen 
Urheilijoiden kanssa mahdollistaa lajikokeilun sekä laajan 
liikuntakirjon leiriviikon aikana. 
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 135€ ja lisäksi uimahallin sisäänpääsymaksu 
Hinta sisältää:  Lounaan sekä vakuutuksen  
Paikka ja osoite: Leiri pidetään Kirkkonummen uimahallin 
tiloissa. Gesterbyntie 41. 
Ilmoittautuminen: www.gladius.fi / myClub-palvelu 
Lisätiedot: seurakoordinaattori@gladius.fi 
Järjestäjä: Gladius Kirkkonummi ry. 

 
VeVen YLEISURHEILULEIRI 

Ajankohta: 3.-14.6. & lisävko 17.-20.6. klo 9.30-14.00 

Kohderyhmä: Ala-asteikäiset lapset 

Kuvaus toiminnasta: Yleisurheiluleirillä liikuntaan yhdessä 

ja tutustutaan yleisurheilun eri lajeihin mukavien 

ohjaajien johdolla. Perinteiselle yleisurheiluleirille voi 

ilmoittautua kahdeksi viikoksi (3.6.-14.6.) tai kolmeksi 

viikoksi (3.6.-20.6.). Ilmoittautumisen yhteydessä 

jokaisella on mahdollisuus ostaa myös lounas, mutta 

vaihtoehtoisesti leirillä voi nauttia omista eväistä. 

Ohjauskieli: suomi 

http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
http://www.gladius.fi/
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Hinta: 2 viikkoa (pelkkä leiri) 69,00 € /1 lisäviikko (pelkkä 

leiri) 30,00 € 

Halutessaan voi ostaa lounaan hintaan: 2 viikkoa 70,00 € 
& 1 lisäviikko 30,00 € 
Hinta sisältää:  Leiritoiminnan, halutessaan voi ostaa myös 

ruokailun. 

Paikka ja osoite: Veikkolan urheilukenttä, 

Eerikinkartanontie, 02880 Veikkola 

Ilmoittautuminen: 30.4. mennessä. Lisätietoja 

ilmoittaumisesta 

https://www.veve.net/uutiset.html?152608 

Lisätiedot: www.veve.net. Susan Honka, 

veikot.info@gmail.com, 040 5039 396 

Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry. 

 
SOMMARDAX  
Ajankohta: 3.-20.6. klo 8-17 
Kohderyhmä: 1-4 luokkalaiset 
Kuvaus toiminnasta: Ruotsinkielinen päiväleiri 
äidinkielenään ruotsia puhuville ja kielikylvyssä ruotsia 
opetteleville lapsille. 
Ohjauskieli: Ruotsi 
Hinta: 65€/viikko seurakunnan jäsenille, 130€/viikko 
muille. Seurakunnan diakonia vastaanottaa hakemuksia 
leirimaksun vapauttamisesta ja/tai alentamisesta. 
Hinta sisältää:  Kaikenkattava: ruokailut, retket ja 
materiaalit. 
Paikka ja osoite: Hörnan, Pitäjäntuvanpolku 3 
Ilmoittautuminen: Sähköinen ilmoittautuminen 1-
30.4.2019, linkki kotisivuilla: 
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-med/barn-
och-familj/lager-och-speciella-evemang  
Lisätiedot: Lastenohjaaja Mikaela ”Ela” Ståhl-Kokkola, 
puh. 050 432 9321, mikaela.stahl-kokkola@evl.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen ruotsinkielinen seurakunta 

 
SOMMARDAX  
Tidpunkt: 3.-20.6. kl.8-17 
Målgrupp: Elever i åk 1-4 
Beskrivning av verksamheten: Svenskspråkigt dagläger 
för barn med svenska som modersmål och för barn som 
lär sig svenska i språkbad. 
Handledningsspråk: Svenska 
Plats och adress: Hörnan, Sockenstugustigen 3 
Pris: 65€/vecka för församlingen egna medlemmar, 
130€/vecka för övriga. Församlingens diakoni tar emot 
anhållan om befrielse och/eller nedsatt lägeravgift. 
Priset inkluderar: Helpension: kost, utfärder och material. 

Anmälan: Elektronisk anmälan 1-30.4.2019, länk på 
hemsidan:   
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-med/barn-
och-familj/lager-och-speciella-evemang 
Ytterligare information: Barnledare Mikaela ”Ela” Ståhl-
Kokkola, tfn. 050 432 9321, mikaela.stahl-kokkola@evl.fi 
Arrangör: Kyrkslätts svenska församling 

 
VeVen KESÄLEIRI (kokopäiväinen) 

Ajankohta: 3.-20.6. klo 8-16 

Kohderyhmä: Ala-asteikäiset lapset 

Kuvaus toiminnasta: Kokopäiväleirillä pääpaino on 

yleisurheilussa, mutta myös muuta mukavaa yhdessä 

tekemistä on tarjolla esimerkiksi lautapelien pelailun, 

Veikkolan urheilupuistossa touhuamisen sekä sen 

lähimaastossa liikkumisen muodossa. Kokopäiväleirillä 

toimintaa on yleisurheilukentän lisäksi Vuorenmäen 

koululla. Lounas ja kevyt välipala kuuluvat leirin hintaan. 

Ohjauskieli: suomi 

Hinta: 1 viikko 109,00€ / 2 viikkoa 199,00€ / 3 viikkoa 

269,00€ 

Hinta sisältää:  Lounaan & kevyen välipalan 

Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu & Veikkolan 

urheilukenttä, Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 

Ilmoittautuminen: 30.4. mennessä. Lisätietoja 

ilmoittautumisesta 

https://www.veve.net/uutiset.html?152608 

Lisätiedot: www.veve.net. Susan Honka, 

veikot.info@gmail.com, 040 5039 396 

Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry. 

 

MasKin KESÄLEIRI 1.-4. -LUOKKALAISILLE 
Ajankohta: 3.-7.6. ja 10.-14.6. Kokopäiväleiri klo 9-16, 
aamupäivä 9-13 ja iltapäivä klo 11.15-16.  
Kohderyhmä: 1.-4. -luokkalaiset 
Kuvaus toiminnasta: MasKin kesäleirillä liikutaan paljon 
ulkona Framin urheilupuistossa ja sen lähiympäristössä 
monipuolisesti erilaisten leikkien ja ulkoliikuntalajien 
parissa. Ulkoilun lomassa ruokailut ja sisäpuuhailut 
tapahtuvat Masalan monitoimitalolla MasKin 
iltapäiväkerhon tiloissa. Voit valita kokopäivä- aamupäivä 
-tai iltapäiväleirin.  
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 145€(kokopäivä) 85€ (aamupäivä) 90€ (iltapäivä). 
Hinta sisältää:  Hinta sis. lämpimän lounaan ja välipalan 
(koko- ja iltapäiväleiri) sekä vakuutuksen. 

https://www.veve.net/uutiset.html?152608
http://www.veve.net/
mailto:veikot.info@gmail.com
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-med/barn-och-familj/lager-och-speciella-evemang
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-med/barn-och-familj/lager-och-speciella-evemang
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-med/barn-och-familj/lager-och-speciella-evemang
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-med/barn-och-familj/lager-och-speciella-evemang
https://www.veve.net/uutiset.html?152608
http://www.veve.net/
mailto:veikot.info@gmail.com
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Paikka ja osoite: MasKi ip-kerhon tila Masalan 
monitoimitalolla sekä Framin urheilupuisto 
Ilmoittautuminen: MasKin jäsenrekisterin kautta 
www.masalankisa.fi 
Lisätiedot: Nettisivuilta www.masalankisa.fi 
Toimintakoordinaattori Kristiina Palomäki, 
toimintakoordinaattori@masalankisa.fi puh. 050 4366 
637 (arkisin klo 9-15) 
Järjestäjä: Masalan Kisa ry. 

 
TENNISKURSSI  
Ajankohta: 3.-7.6. viikko 23 / 10.-14.6. viikko 24 
Kohderyhmä: 7-16 -vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Tenniskurssi vasta-alkajille ja vähän 
pelanneille. Aikaisempaa kokemusta tai omaa mailaa ei 
tarvita! Mikäli olet kiinnostunut jatkokurssista, ota 
yhteyttä https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-
kurssit/ 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 50€/viikko 
Hinta sisältää:  vakuutuksen ja ohjauksen, 2 tuntia 
tennistä päivässä 
Paikka ja osoite: Lindalin tenniskentät, Lindalin Salen 
lähellä 
Ilmoittautuminen: 
https://kirte.net/wp/2019/02/03/kesan-tenniskurssit/ 
Lisätiedot: https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-
kurssit/ 
Järjestäjä: Kirkkonummen Tennis KirTe ry. 

 
LIIKUNTALEIRIT 7- 12 V  
Ajankohta: Leiri 1 3.-7.6./Leiri 2 10.-14.6./Leiri 3 17.-20.6.   
Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat  
Kuvaus toiminnasta: Liikunnan todellinen monilajileiri, 
liikutaan sisällä ja ulkona. Ohjelmassa mm sirkustelua, 
leikkejä, temppuilua, frisbeetä, palloilua, telinetaitoja, 
parkouria jne. Iloista kesälomameininkiä tiedossa! 
Liikuntatouhujen lisäksi aikaa jää rauhoittumiselle: 
piirtelyä, lautapelien pelaamista, majojen rakentelua. 
Leiriaika: ma-pe klo 9-15, juhannusviikko ma-to 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 125 € / vko, juhannusviikko 100 € 
Hinta sisältää:  Lounas, vakuutus 
Paikka ja osoite: Gesterbyn koulu, liikuntasali, 
Vilhonkummuntie 4  
Ilmoittautuminen: www.kirkkonummenurheilijat.fi  
Lisätiedot: Susanna Huusko 
kurssivastaava@kirkkonummenurheilijat.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry. 

 

PARKOURLEIRIT 8-13v. 
Ajankohta: Leiri 1 3.-7.6./Leiri 2 10.-14.6./Leiri 3 17.-20.6.  
Kohderyhmä: 8-13 vuotiaat  
Kuvaus toiminnasta: Parkourleirillä on lupa hyppiä, 
keikkua ja seikkailla. Opetellaan parkourtaitoja-ja 
harjoitteita sisällä salissa telineillä tai ulkona aidoissa 
ympäristöissä. Mukavaa ja vauhdikasta menoa 
kesälomasta nauttien.  
Leiriaika: ma-pe klo 9-15, juhannusviikko ma-to 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 125 € /vko, juhannusviikko 100 € 
Hinta sisältää:  Lounas, vakuutus 
Paikka ja osoite: Gesterbyn koulu, liikuntasali, 
Vilhonkummuntie 4  
Ilmoittautuminen: www.kirkkonummenurheilijat.fi  
Lisätiedot: Susanna Huusko 
kurssivastaava@kirkkonummenurheilijat.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry. 

 
KNUF:S AKTIVITETSLÄGER 
Tidpunkt: Läger1 3.-7.6./läger 2 10.-14.6./läger3 17.-20.6. 
Målgrupp: Svenskspråkiga barn i årskurs 1–3 
Beskrivning av verksamheten: Lägret är ett dagsläger för 
barn i åk 1–3 och ordnas under de tre första veckorna i 
juni med Winellska skolans stora gymnastiksal som 
knutpunkt. Programmet består av simundervisning alla 
dagar utom den sista under lägerveckan, sportaktiviteter, 
lekar, pyssel och bakning i skolans undervisningskök. 
Specialprogram i form av överraskningsgäster och/eller 
utfärder står på schemat varje vecka. 
Det ledda programmet hålls dagligen mellan kl. 9.00 och 
15.30, men ledare finns på plats 8.00-16.30. 
Vi skickar ut fakturor till de första fyrtiofem anmälda. En 
betald faktura innebär en plats på lägret. Efter 
förfallodagen går platserna vidare till dem som står i kö. 
Handledningsspråk: svenska 
Plats och address: Winellska skolan, Gesterbybågen 1 
Pris: Priset för läger ett är 100 euro, läger två 100 euro 
och läger tre 70 euro, alltså 270 euro för alla tre veckor. 
Priset inkluderar: Alla deltagare får ett varmt mål mat 
och ett mellanmål alla dagar.  
Anmälan: Anmälan sker på den elektroniska 
blankettet: https://goo.gl/phzwnx. 
Ytterligare information: kyrkslatt.luckan.fi 
Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. 

 
KIRKKONUMMI RANGERSIN LIIKUNNALLINEN KESÄLEIRI1 
Ajankohta: 3.-7.6. LähiTapiola Sport Center 
Kohderyhmä: Leirit on tarkoitettu kaikille vuosina 2006-
2011 syntyneille tytöille ja pojille. 

https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
https://kirte.net/wp/2019/02/03/kesan-tenniskurssit/
https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
https://goo.gl/phzwnx
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Kuvaus toiminnasta: Leireillä liikutaan yhdessä 
monipuolisesti niin sisällä kuin ulkonakin, hyödyntäen 
Masalan LähiTapiola Sport Centerin loistavia tiloja ja 
lähialueita. Leiripäiviin sisältyy mm. monipuolisesti 
pallopelejä ja leikkejä, temppuradalla temppuilua, 
leikkimieliset Rangers -olympialaiset ja erilaista 
ulkoliikuntaa. Leirien ohjelmassa otetaan huomioon 
lasten omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 150€ /Viikko. Leiriviikosta saa perhealennusta 
seuraavasti: ensimmäinen osallistuja maksaa koko leirin 
hinnan ja seuraavat saman perheen osallistujat saavat 
20€ alennuksen leirin hinnasta. 
Hinta sisältää: ohjelman lisäksi päivittäin lämmin lounas, 
välipala sekä vakuutus.   
Paikka ja osoite: LähiTapiola Sport Center, Masalantie 346  
Ilmoittautuminen: www.kirkkonummirangers.myclub.fi 
Ilmoittautuminen päättyy 12.5.2019 18:00 
Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 12. 
Leiripaikan peruutus tulee tapahtua laskun eräpäivään 
20.5.2019 mennessä sähköpostitse: 
maiju.behm@kirkkonummirangers.fi. Tämän jälkeen 
leiripaikan voi peruuttaa ainoastaan lääkärintodistuksella, 
muuten perimme täyden leirimaksun. Kaikille 
ilmoittautuneille lähetetään ennen leirin alkua 
sähköpostitse leirikirje, jossa lisätietoa leiristä sekä 
ilmoittautumisen yhteydessä lasku. Leireille otetaan max 
30 lasta /leiri.  
Lisätiedot: Maiju Behm / 0400-217711 
maiju.behm@kirkkonummirangers.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers ry. 

 
KIRKKONUMMI RANGERSIN LIIKUNNALLINEN KESÄLEIRI2 
Ajankohta: 3.-7.6. Kirkkonummen keskustan alue  
Kohderyhmä: Leirit on tarkoitettu kaikille vuosina 2006-
2011 syntyneille tytöille ja pojille. 
Kuvaus toiminnasta: Leireillä liikutaan yhdessä 
monipuolisesti niin sisällä kuin ulkonakin, hyödyntäen 
Kirkkonummen keskustan loistavia tiloja ja lähialueita. 
Leiripäiviin sisältyy mm. monipuolisesti pallopelejä ja 
leikkejä, uintia, leikkimieliset Rangers -olympialaiset ja 
erilaista ulkoliikuntaa. Leirien ohjelmassa otetaan 
huomioon lasten omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 150€ /Viikko. Leiriviikosta saa perhealennusta 
seuraavasti: ensimmäinen osallistuja maksaa koko leirin 
hinnan ja seuraavat saman perheen osallistujat saavat 
20€ alennuksen leirin hinnasta. 
Hinta sisältää: ohjelman lisäksi päivittäin lämmin lounas, 
välipala sekä vakuutus.   
Paikka ja osoite: Kirkkonummen keskusta-alue. 

Ilmoittautuminen: www.kirkkonummirangers.myclub.fi 
Ilmoittautuminen päättyy 12.5.2019 18:00 
Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 12. 
Leireille otetaan max. 30 lasta /leiri.  
Lisätiedot: Maiju Behm /Kirkkonummi Rangers 
0400 217711 
maiju.behm@kirkkonummirangers.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers ry. 

 
TEATTERILEIRI 1 VEIKKOLASSA /TEATTERI/ELOKUVALEIRI 

Ajankohta: ma 3.6.-pe 7.6. päiväleiri klo 9-16 Esitykset pe 

klo 16 

Kohderyhmä: 7-14-vuotiaat eli 1-7 luokkalaiset (kahdessa 

ikäryhmässä) 

Kuvaus toiminnasta: Leirillä tehdään teatteri-ilmaisun 

perusharjoituksia, leikitään ja draama seikkaillaan ja 

valmistetaan kahdessa ikäryhmässä 2 piennäytelmää ja 

kaksi lyhytelokuvaa perjantaiksi vanhemmille 

katsottavaksi. Ohjaajat: Ilona Tiainen (Kulttuurituottaja ja 

draamakasvattaja) 

Kati Oinonen (Teatteri-ilmaisun ohjaaja) 

Ohjauskieli: suomi 

Hinta: 160€, joka sisältää vakuutuksen ja ruoat 

Hinta sisältää: Ohjelman, ruoan (välipala ja lounas) ja 

vakuutuksen. 

Paikka ja osoite: Veikkolan kirjasto, Rotko-Sali. Allastie 6 

Ilmoittautuminen: veikkolan.nuorisoteatteri@gmail.com 

Lisätiedot: veikkolan.nuorisoteatteri@gmail.com 

Järjestäjä: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry. 

 
FC KIRKKONUMMEN LIIKUNTALEIRIT  
Ajankohta: 3.-7.6.2019 
Kohderyhmä: 2008-2012 syntyneet tytöt ja pojat 
Kuvaus toiminnasta: Jalkapallo painotteiset liikuntaleirit 
2012-2008 syntyneille pojille ja tytöille Keskustassa ja 
Masalassa. Jalkapallo taustaa ei tarvita. 
Ohjauskieli: Suomi  
Hinta: 160€ 
Hinta sisältää:  yhden lämpimän aterian per päivä, 
uimahallin pääsymaksun (keskustan leiri) sekä 
vakuutuksen 
Paikka ja osoite: Kirkkonummen urheilupuisto, Vanha 
Rantatie 8, Kirkkonummi 
Ilmoittautuminen: 
https://fckirkkonummi.net/tapahtumat/leirit/ 
Lisätiedot: www.fckirkkonummi.net 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf 

http://www.kirkkonummirangers.myclub.fi/
http://www.kirkkonummirangers.myclub.fi/
http://www.fckirkkonummi.net/
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NUORTEN TEATTERILEIRI (yöleiri) 
Ajankohta: 10.-14.6. 
Kohderyhmä: yli 13-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Nuorten teatterileirin tavoitteena 
on tutustuttaa sinut teatterin tekemiseen sekä rohkaista 
ja tukea jokaisen omaa ilmaisua. Leiri tarjoaa haasteita 
myös kokeneelle harrastajalle. Opettajat leirillä ovat 
teatterialan ammattilaisia. Leiri päättyy viikon aikana 
valmistettuun yleisöesitykseen, jota perhe ja ystävät ovat 
tervetulleita seuraamaan. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 200€ 
Hinta sisältää:  ruokailut, opetuksen, materiaalikulut sekä 
vakuutuksen sekä menokuljetuksen leiripaikalle.  
Paikka ja osoite: Sjökullan koulu,  
Sjökullantie 285, 02540 Kylmälä 

Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ 
tai 040-1269 404 
Lisätiedot: Maija Lauri 050-414 3643 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
GRAFFITILEIRI 
Ajankohta: 10.6.-14.6. 
Kohderyhmä: 9-17-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Leiri toteutetaan päiväleirinä ja se 
soveltuu sekä aloittelijoille että kokeneemmille 
maalaajille. Viikon aikana ohjelmassa on 
graffitinmaalausta, maalaustapoja ja tekniikoita, 
sapluunoiden tekoa sekä tutustumista katutaiteen eri 
muotoihin. Viikon aikana vierailemme Kirkkonummen 
graffitiseinällä sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
jollakin toisella graffitiseinällä. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 100€ 
Hinta sisältää: ruoan, opetuksen, materiaalikulut ja 
vakuutuksen. (Ei sisällä matkakuluja). 
Paikka ja osoite: Gesterbyn nuorisotalo, Hevoshaansilta 4 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ 
tai 040-1269 404 
Lisätiedot: Mikko Kärppä 040-772 7143 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut  

 
TEATTERILEIRI 2 VEIKKOLASSA 

Ajankohta: ma 10.6.-pe 14.6.2019 päiväleiri klo 9-16 

Esitykset pe klo 16 

Kohderyhmä: 7-14-vuotiaat eli 1-7-luokkalaiset (kahdessa 

ikäryhmässä) 

Kuvaus toiminnasta: Leirillä tehdään teatteri-ilmaisun 

perusharjoituksia, leikitään ja draama seikkaillaan ja 

valmistetaan kahdessa ikäryhmässä 2 näytelmää 

klassikkokirjallisuuteen/satuun perustuen perjantaiksi 

vanhemmille katsottavaksi. Ohjaajat: Ilona Tiainen 

(Kulttuurituottaja ja draamakasvattaja) 

Kati Oinonen (Teatteri-ilmaisun ohjaaja) 

Ohjauskieli: suomi 

Hinta: 160€, joka sisältää vakuutuksen ja ruoat 

Hinta sisältää: Ohjelman, ruoan (välipala ja lounas) ja 

vakuutuksen. 

Paikka ja osoite: Veikkolan kirjasto, Rotko-Sali. Allastie 6 

Ilmoittautuminen: veikkolan.nuorisoteatteri@gmail.com 

Lisätiedot: veikkolan.nuorisoteatteri@gmail.com 

Järjestäjä: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry. 

 
#KIVAAYHDESSÄ – PÄIVÄLEIRI KANTVIK  
Ajankohta: 10.-14.6. klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Teema-aiheinen päiväleiri. Tällä 
leiriviikolla touhutaan vaikka mitä ja pidetään 
#kivaayhdessä! Leiriviikon ohjelmaan voi kuulua mm. 
askartelua, retkiä lähialueelle, liikuntaa, musiikkia ja mitä 
kaikkea kivaa yhdessä vaan keksitään, sillä tämän viikon 
ohjelma suunnitellaan yhdessä leiriläisten kanssa. Kunkin 
#kivaayhdessä leirin ohjelma on ainutlaatuisensa, sillä niin 
ovat lapsetkin.  Leirin aikana ohjelma voi koostua 
esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista: 
Takapihaturistit, Keittiöapureiden herkutteluhetki, 
Teatterikärpäsen purema, Taikaa ja taiteilua, Nokkelat 
salapoliisit, Hulluttelevan tieteentekijän testiryhmä, 
Liikkuvat lajitestaajat, Hemmotteluhetkinen, Sarjisralli. 
Tervetuloa pitämään #kivaa yhdessä! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 98€/ viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan. 
Paikka ja osoite: Kantvikin koulu, Toppapolku 2 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2019, jonka jälkeen 
vapaita paikkoja voi tiedustella. 
Lisätiedot: 045-1041492,  hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Lastenliiton Kirkkonummen paikallisyhdistys 

 
#KIVAAYHDESSÄ – PÄIVÄLEIRI KIRKKOHARJU  
Ajankohta: 10.-14.6. klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Teema-aiheinen päiväleiri. Tällä 
leiriviikolla touhutaan vaikka mitä ja pidetään 
#kivaayhdessä! Leiriviikon ohjelmaan voi kuulua mm. 
askartelua, retkiä lähialueelle, liikuntaa, musiikkia ja mitä 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
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kaikkea kivaa yhdessä vaan keksitään, sillä tämän viikon 
ohjelma suunnitellaan yhdessä leiriläisten kanssa. Kunkin 
#kivaayhdessä leirin ohjelma on ainutlaatuisensa, sillä niin 
ovat lapsetkin.  Leirin aikana ohjelma voi koostua 
esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista: 
Takapihaturistit, Keittiöapureiden herkutteluhetki, 
Teatterikärpäsen purema, Taikaa ja taiteilua, Nokkelat 
salapoliisit, Hulluttelevan tieteentekijän testiryhmä, 
Liikkuvat lajitestaajat, Hemmotteluhetkinen, Sarjisralli. 
Tervetuloa pitämään #kivaa yhdessä! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan. 
Paikka ja osoite: Kirkkoharjun koulu, Kirkkotallintie 6 A 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2019, jonka jälkeen 
vapaita paikkoja voi tiedustella. 
Lisätiedot: 045-1041492,  hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Lastenliiton Kirkkonummen paikallisyhdistys 

 
#KIVAAYHDESSÄ – PÄIVÄLEIRI VUORENMÄKI  
Ajankohta: 10.-14.6. klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Teema-aiheinen päiväleiri. Tällä 
leiriviikolla touhutaan vaikka mitä ja pidetään 
#kivaayhdessä! Leiriviikon ohjelmaan voi kuulua mm. 
askartelua, retkiä lähialueelle, liikuntaa, musiikkia ja mitä 
kaikkea kivaa yhdessä vaan keksitään, sillä tämän viikon 
ohjelma suunnitellaan yhdessä leiriläisten kanssa. Kunkin 
#kivaayhdessä leirin ohjelma on ainutlaatuisensa, sillä niin 
ovat lapsetkin.  Leirin aikana ohjelma voi koostua 
esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista: 
Takapihaturistit, Keittiöapureiden herkutteluhetki, 
Teatterikärpäsen purema, Taikaa ja taiteilua, Nokkelat 
salapoliisit, Hulluttelevan tieteentekijän testiryhmä, 
Liikkuvat lajitestaajat, Hemmotteluhetkinen, Sarjisralli. 
Tervetuloa pitämään #kivaa yhdessä! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan. 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu,  
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2019, jonka jälkeen 
vapaita paikkoja voi tiedustella. 
Lisätiedot: 045-1041492,  hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Lastenliiton Kirkkonummen paikallisyhdistys 

 
 

LASTEN JA NUORTEN JOLLAPURJEHDUKSEN 
ALKEISKURSSI II 
Ajankohta: 10.-13.6.2019 klo 12-16 
Kohderyhmä: lapset ja nuoret (8-16-vuotiaat) 
Kuvaus toiminnasta: Kurssilla opitaan jollapurjehduksen 
perusteet ja tutustutaan uuteen harrastukseen. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 130 euroa 
Hinta sisältää:  opetus, kalustomaksu, seuran jäsenyys 
vuodelle 2019 
Paikka ja osoite: Djupuddintie 81, 02460 Kantvik 
Ilmoittautuminen: juniorit@kantvikinpurjehtijat.fi 
Lisätiedot: junioripäällikkö Simo Kauppinen, 050 413 
8466, juniorit@kantvikinpurjehtijat.fi 
Järjestäjä: Kantvikin purjehtijat ry. 

 
KIRKKONUMMI RANGERSIN LIIKUNNALLINEN KESÄLEIRI3 
Ajankohta: 10.-14.6. LähiTapiola Sport Center 
Kohderyhmä: Leirit on tarkoitettu kaikille vuosina 2006-
2011 syntyneille tytöille ja pojille. 
Kuvaus toiminnasta: Leireillä liikutaan yhdessä 
monipuolisesti niin sisällä kuin ulkonakin, hyödyntäen 
Masalan LähiTapiola Sport Centerin loistavia tiloja ja 
lähialueita. Leiripäiviin sisältyy mm. monipuolisesti 
pallopelejä ja leikkejä, temppuradalla temppuilua, 
leikkimieliset Rangers -olympialaiset ja erilaista 
ulkoliikuntaa. Perjantaina 14.6. vietetään leirien yhteistä 
päätöspäivää Kirkkonummen keskustassa (Huom. myös 
Masalan leiriltä lasten haku 14.6 tapahtuu Kirkkonummen 
keskustasta). Leirien ohjelmassa otetaan huomioon lasten 
omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 150€ /Viikko. Leiriviikosta saa perhealennusta 
seuraavasti: ensimmäinen osallistuja maksaa koko leirin 
hinnan ja seuraavat saman perheen osallistujat saavat 
20€ alennuksen leirin hinnasta. 
Hinta sisältää: ohjelman lisäksi päivittäin lämmin lounas, 
välipala sekä vakuutus.   
Paikka ja osoite:LähiTapiola Sport Center, Masalantie 346 

Ilmoittautuminen: www.kirkkonummirangers.myclub.fi 
Ilmoittautuminen päättyy 12.5.2019 18:00 
Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 12. 
Leiripaikan peruutus tulee tapahtua laskun eräpäivään 
20.5.2019 mennessä sähköpostitse: 
maiju.behm@kirkkonummirangers.fi. Tämän jälkeen 
leiripaikan voi peruuttaa ainoastaan lääkärintodistuksella, 
muuten perimme täyden leirimaksun. Kaikille 
ilmoittautuneille lähetetään ennen leirin alkua 
sähköpostitse leirikirje, jossa lisätietoa leiristä sekä 
ilmoittautumisen yhteydessä lasku. Leireille otetaan max 
30 lasta /leiri.  

http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
http://www.kirkkonummirangers.myclub.fi/
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Lisätiedot: Maiju Behm /Kirkkonummi Rangers 
0400 217711 maiju.behm@kirkkonummirangers.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers ry. 

 
KIRKKONUMMI RANGERSIN LIIKUNNALLINEN 
KESÄLEIRI4 
Ajankohta: 10.-14.6. Kirkkonummen keskustan alue 
Kohderyhmä: Leirit on tarkoitettu kaikille vuosina 2006-
2011 syntyneille tytöille ja pojille. 
Kuvaus toiminnasta: Leireillä liikutaan yhdessä 
monipuolisesti niin sisällä kuin ulkonakin, hyödyntäen 
Kirkkonummen keskustan loistavia tiloja ja lähialueita. 
Leiripäiviin sisältyy mm. monipuolisesti pallopelejä ja 
leikkejä, uintia, leikkimieliset Rangers -olympialaiset ja 
erilaista ulkoliikuntaa. Perjantaina 14.6. vietetään leirien 
yhteistä päätöspäivää Kirkkonummen keskustassa. Leirien 
ohjelmassa otetaan huomioon lasten omia toiveita ja 
kiinnostuksen kohteita. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 150€ /Viikko. Leiriviikosta saa perhealennusta 
seuraavasti: ensimmäinen osallistuja maksaa koko leirin 
hinnan ja seuraavat saman perheen osallistujat saavat 
20€ alennuksen leirin hinnasta. 
Hinta sisältää: ohjelman lisäksi päivittäin lämmin lounas, 
välipala sekä vakuutus.   
Paikka ja osoite: Kirkkonummen keskusta-alue. 
Ilmoittautuminen: www.kirkkonummirangers.myclub.fi 
Ilmoittautuminen päättyy 12.5.2019 18:00 

Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 12. 
Leireille otetaan max 30 lasta /leiri.  
Lisätiedot: Maiju Behm /Kirkkonummi Rangers 
0400 217711 maiju.behm@kirkkonummirangers.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers ry. 

 
FRISBEEGOLFLEIRI  
Ajankohta: 17.6.-20.6. (ma-to) klo 10-17 
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaille  
Kuvaus toiminnasta:  
Leiri soveltuu aloittelijoille sekä myös vähän 
kokeneemmille frisbeegolfin pelaajille.  
Viikon aikana tutustutaan frisbeegolfiin; 
heittotekniikoihin ja välineisiin, erilaisiin frisbeellä 
pelattaviin peleihin ja rakennamme ratoja. Pidämme 
päämajaa Masalan nuorisotilalla. Ulkoilemme paljon 
siirrettävien frisbeegolfkorien kanssa Masalan alueella.  
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 100€ 
Hinta sisältää:  lounaan, opetuksen pelivälineiden 
lainauksen ja vakuutuksen. (Ei sisällä matkakuluja). 
Paikka: Masalan nuorisotila, Sundsbergintie 1  

Yhteyshenkilö: Jussi Rantanen 040-513 2544, Mikko 
Nissinen 040 779 4781 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ 
tai 040-1269 404 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
SIRKUSLEIRI 
Ajankohta: 16.-20.6. (su-to) 
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: taikatemppuja, akrobatiaa, 
jongleerausta, klovneriaa 
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Hinta: 170 € 
Hinta sisältää:  ruoan, opetuksen, materiaalikulut ja 
vakuutuksen 
Paikka ja osoite: Masalan nuorisotila, Sundsbergintie 1 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ 
tai 040-1269 404 
Lisätiedot: Pauliina Piirainen 040-7727142, Mikko Kärppä 
040-7727143 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
CIRKUSLÄGER 
Tidpunkt: 16.-20.6. (sön-tors) 
Målgrupp: 7-13 åringar 
Beskrivning av verksamheten: trollerikonster, akrobatik, 
jonglering, clownernas 
Handledningsspråk: finska och svenska 
Plats och address: Masaby ungdomsgård, 
Sundsbergsvägen 1 
Pris: 170 € 
Priset inkluderar: mat, undervisning, material och 
försäkring 
Anmälan: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ tai 040-
1269 404 
Ytterligare information: Rafaela Nyholm 040-574 3913 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster 

 
MULTILINGUAL ARTS AND SPORTS SUMMER CAMP 
Tidpunkt: 24.-28.6. kl. 10-15 
Målgrupp: 4–6:th graders 
Beskrivning av verksamheten: A daycamp where we have 
fun sport activitys and make awsome crafts 
Handledningsspråk: Swedish, finnish and english 
Plats och address: Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3  
Pris: Free 
Priset inkluderar: Program and a daily snack.  
Anmälan: till toni.tahtinen@luckan.fi 
Ytterligare information: kyrkslatt.luckan.fi 
Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. 

mailto:maiju.behm@kirkkonummirangers.fi
http://www.kirkkonummirangers.myclub.fi/
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
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HEINÄKUU/ JULI /ELOKUU/ AUGUSTI 

 
KOTIMETSIEN TARINAA- LEIRI 

Ajankohta: 29.7.-2.8. klo 9-15 

Kohderyhmä: 1.- 6. -luokkaisille koululaisille 

Kuvaus toiminnasta: Leirillä uppoudutaan mielikuvituksen 

maailmaan tarinoinnin ja kädentaitojen avulla. 

Tutustutaan omaan kotiseutuun. Toimitaan sekä yksin 

että yhdessä eri taiteen lajien työpajoissa. 

Ohjauskieli: Suomi 

Hinta: 130€ 

Hinta sisältää: Ruokailun, vakuutuksen ja materiaalit. Oma 

välipala mukaan. 

Paikka ja osoite: Veikkolan kirjasto, Allastie 6 

Ilmoittautuminen: maarit.orko@netti.fi 

Lisätiedot: maarit.orko@netti.fi 

Järjestäjä: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry. 

 
KEPPIHEVOSLEIRI 2 
Ajankohta: 29.7.-2.8. klo 9-16 
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Leiri toteutetaan päiväleirinä ja se 
soveltuu sekä aloittelijoille että kokeneemmille 
keppistelijöille. Viikon aikana ohjelmassa on 
keppishevosten maailmaan tutustumista, tuunausta, 
pelejä, leikkejä, ja kaikkea kivaa keppistelyyn liittyvää. 
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 100€ 
Hinta sisältää:  Ruoan, opetuksen, materiaalikulut ja 
vakuutuksen 
Paikka ja osoite: Gesterbyn nuorisotalo, Hevoshaansilta 4  
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ 
tai 040-1269 404 
Lisätiedot: Hashim Osmani 040-837 9727 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
TENNISKURSSI  
Ajankohta: 29.7.–2.8. viikko 31 / 5.–7.8. viikko 32 
Kohderyhmä: 7-16 -vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Tenniskurssi vasta-alkajille ja vähän 
pelanneille. Aikaisempaa kokemusta tai omaa mailaa ei 
tarvita! Mikäli olet kiinnostunut jatkokurssista, ota 
yhteyttä https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-
kurssit/ 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 50€/viikko (30€/3 päivää) 

Hinta sisältää:  vakuutuksen ja ohjauksen, 2 tuntia 
tennistä päivässä 
Paikka ja osoite: Lindalin tenniskentät, Lindalin Salen 
lähellä 
Ilmoittautuminen: 
https://kirte.net/wp/2019/02/03/kesan-tenniskurssit/ 
Lisätiedot: https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-
kurssit/ 
Järjestäjä: Kirkkonummen Tennis KirTe ry. 

 
FC KIRKKONUMMEN LIIKUNTALEIRIT  
Ajankohta: 5.-7.8. 
Kohderyhmä: 2008-2012 syntyneet tytöt ja pojat 
Kuvaus toiminnasta: Jalkapallopainotteiset liikuntaleirit 
2012-2008 syntyneille pojille ja tytöille Keskustassa ja 
Masalassa, jalkapallotaustaa ei tarvita 
Ohjauskieli: Suomi  
Hinta: 100€ 
Hinta sisältää:  yhden lämpimän aterian per päivä, 
uimahallin pääsymaksun (keskustan leiri) sekä 
vakuutuksen 
Paikka ja osoite: Kirkkonummen urheilupuisto,  
Vanha Rantatie 8, Kirkkonummi 
Ilmoittautuminen: 
https://fckirkkonummi.net/tapahtumat/leirit/ 
Lisätiedot: www.fckirkkonummi.net 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf 

 
TEKEMISTÄ ILMAN 
ILMOITTAUTUMISTA/ 
VERKSAMHET UTAN ANMÄLAN 
 
KESÄINEN SATUTUOKIO/SATUPIKNIK SUOMEN KIELELLÄ 
Ajankohta: 12.6. ja 19.7. klo 10 
Kohderyhmä: kaikki asiakkaat, lapset 
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan kesäinen annos 
satuja ja loruja Masalan kirjastoon. Piknikeväänä tarjolla 
mehua ja keksejä. Sateen sattuessa tapahtuma siirtyy 
sisätiloihin.  
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto Sundsbergintie 1 
Hinta: maksuton 
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista 
Järjestäjä: Masalan kirjasto 

 
 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/
https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
https://kirte.net/wp/2019/02/03/kesan-tenniskurssit/
https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
https://kirte.net/wp/forms/yhteydenotto-kurssit/
http://www.fckirkkonummi.net/
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KESÄINEN SATUTUOKIO/SATUPIKNIK VENÄJÄN KIELELLÄ 
Ajankohta: 20.6 ja 9.8. klo 10 
Kohderyhmä: kaikki asiakkaat, lapset 
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan kesäinen annos 
satuja ja loruja Masalan kirjastoon. Piknikeväänä tarjolla 
mehua ja keksejä. Sateen sattuessa tapahtuma siirtyy 
sisätiloihin.  
Ohjauskieli: venäjä 
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1 
Hinta: maksuton 
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista 
Lisätiedot:  Летний пикник с чтением сказок на 
русском языке во дворе библиотеки района Масала 
для всех желающих (при неблагоприятных погодных 
условиях проведение в здании). Библиотека угощает 
сладостями и напитками! 
Järjestäjä: Masalan kirjasto 

 
KESÄINEN SATUTUOKIO/SATUPIKNIK ENGLANNIN 
KIELELLÄ 
Ajankohta: 28.6. klo 10 
Kohderyhmä: kaikki asiakkaat, lapset 
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan kesäinen annos 
satuja ja loruja Masalan kirjastoon. Piknikeväänä tarjolla 
mehua ja keksejä. Sateen sattuessa tapahtuma siirtyy 
sisätiloihin.  
Ohjauskieli: englanti 
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1 
Hinta: maksuton 
Ilmoittautuminen:  ei ilmoittautumista 
Lisätiedot:  Welcome to Masala library for a picnic on 
Friday, June 28th, 10:00 a.m. 
Join us for English songs, rhymes, fingerplays, music fun 
and bubbles. Our library offers snacks and drinks. In case 
of bad weather, the picnic will be relocated to the library 
building. 
Järjestäjä: Masalan kirjasto 

 
SAGOPICKNICK 
Tidpunkt: 19.6. klo 10 
Målgrupp:  alla kunder, barn 
Beskrivning av verksamheten: Sagopicknick på Masaby 
bibliotek. Välkomna alla barn tillsammans med en vuxen 
på sommarens sagopicknick! Bibban bjuder på lite 
picknick-tugg. 
Handledningsspråk:  svenska 
Plats och address: Masaby bibliotek, Sundsbergsvägen 1  
Pris: avgiftsfri 
Anmälan: ingen anmälan 
Arrangör: Masaby bibliotek 

SAGOPICKNICK I MESTAN 
Tidpunkt: 12.6. kl. 10 
Målgrupp:  alla kunder, barn 
Beskrivning av verksamheten:  
Välkomna alla barn tillsammans med en vuxen på 
sommarens sagopicnick! Bibban bjuder på lite 
picknicktugg.   
Handledningsspråk:  svenska 
Plats och address: Mesta - bibliotekets barn- och 
ungdomsavdelning, Kyrkstallsvägen 2 
Anmälan: ingen anmälan 
Arrangör: Mesta - bibliotekets barn- och 
ungdomsavdelning 

 
KESÄINEN SATUTUOKIO MESTASSA 
Ajankohta: 13.6. ja 11.7. klo 10 
Kohderyhmä: kaikki asiakkaat, lapset 
Kuvaus toiminnasta: Piknikille ovat tervetulleita lapset 
yhdessä aikuisen kanssa. Kirjasto tarjoaa pienet kirjasto 
piknikeväät. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: kirjaston lasten- ja nuortenosasto 
Mesta, Kirkkotallintie 2 
Hinta: maksuton 
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista 
Järjestäjä: kirjaston lasten- ja nuortenosasto Mesta 

 

SAGOPICKNICK I VEIKKOLA 
Tidpunkt: 5.6. och 26.6. kl. 10 
Målgrupp:  alla kunder, barn 
Beskrivning av verksamheten:  
Välkomna alla barn tillsammans med en vuxen på 
sommarens sagopicnick! 
Handledningsspråk:  svenska 
Plats och address: Veikkola – bibliotekets 
Dammvägen 6, 02880 Veikkola 
Anmälan: ingen anmälan 
Arrangör: Veikkola – bibliotekets 

 
KESÄINEN SATUTUOKIO VEIKKOLASSA 
Ajankohta: 19.6, 3.7. ja 17.7. klo 10 
Kohderyhmä: kaikki asiakkaat, lapset 
Kuvaus toiminnasta: Piknikille ovat tervetulleita lapset 
yhdessä aikuisen kanssa. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan kirjasto,  
Allastie 6, 02880 Veikkola 
Hinta: maksuton 
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista 
Järjestäjä: Veikkolan kirjasto 
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OMATOIMISEEN TEKEMISEEN/  
FÖR SJÄLVSTÄNDIGA AKTIVITETER 
 
KIRKKONUMMEN UIMAHALLI 
aukioloajat:  
maanantai klo 7-21  
tiistai klo 6-21 
keskiviikko klo 10-21  
torstai klo 6-21 
perjantai klo 7-21 
lauantai klo 10-18 
sunnuntai 10-18 
www.kirkkonummi.fi/uimahalli 

 
KYRKSLÄTTS SIMHALL 
öppettider: 
måndag kl. 7–21 
tisdag kl. 6-21 
onsdag kl. 10–21 
torsdag kl. 6–21  
fredag kl. 7-21 
lördag kl. 10-18 
söndag kl. 10–18 
www.kyrkslatt.fi/simhall  

 
RAGVALDSIN MUSEOALUE 
aukioloajat:  
Päärakennus ja Porkkalan vuokrakauden näyttely auki  
sopimuksen mukaan. 
sisäänpääsymaksu aikuiset:  
Näyttelyn opastus 2 €, lapset 0€ 
htps://www.kirkkonummi.fi/ragvalds 
 
Ragvaldsin luontopolku 
Ragvaldsin luontopolulla voit tutustua vanhan 
maatalouden luomaan perinnemaisemaan, jossa näkyy 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutus kautta vuosisatojen.  
 
Opetuskasvitarha 
Kasvitarhassa päärakennuksen eteläpuolella esitellään 
vanhoja viljelykasveja sekä hyötykasveja. Kasvilajisto 
vaihtelee vuosittain. Kasvitarhassa on erilaisia 
ravintokasveja sekä mauste- ja lääkeyrttejä ja kuitu- ja 
värjäyskasveja. 
 
Pohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään 
totuttuun tapaan Ragvaldsin museoalueella sunnuntaina 
16.6. Museolla pääsee tutustumaan pientareiden 
luonnonkasveihin, opetuskasvitarhan hyötykasveihin ja 

voi ihailla maisemia luontopolulla. Renkituvassa saa 
maistella yrttiteetä pihan antimista ja kirjakaapista löytyy 
kasvien tunnistusoppaita. 

 
RAGVALDS MUSEIOMRÅDE 
öppettider: 
Huvudbyggnaden och utställningen över Porkala 
arrendetid: 
öppna enligt överenskommelse. 
Inträdesavgifter vuxna: 
guidning på utställningen 2 €, barn 0€ 
https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds  
 
Ragvalds naturstig  
På Ragvalds naturstig kan du bekanta dig med det 
traditionella agrikulturella landskapet där människans och 
naturens samverkan genom århundraden är väl synlig. 
https://www.kirkkonummi.fi/ragvalds-luontopolku 
https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-naturstig 
 
Undervisningsträdgård 

I trädgården söder om huvudbyggnaden presenteras 
gamla odlingsväxter och nyttoväxter. Växtarterna varierar 
årligen. I trädgården finns olika näringsväxter samt krydd- 
och läkeörter och fiber- och färgningsväxter. 
 
Nordiska Naturblommornas dag firas som vanligt på 
Ragvalds museiområde söndag 16.6.  
På museet kan du bekanta dig med vägrenens 
naturväxter, undervisningsträdgårdens nyttoväxter och 
beundra vyerna på naturstigen. I drängstugan får du 
smaka på örtte av gårdens håvor och i bokskåpet finns 
handböcker för identifiering av växter. 

 
KIRJASTON LASTEN- JA NUORTENOSASTO MESTA 
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi 
aukioloajat:  
maanantai - perjantai klo 9-20 ja lauantai 9-15 
  
Mestassa voit lukea, pelata konsolipelejä ja lautapelejä, 
kokeilla 3D-tulostamista tai vain hengailla!  
 
MESTA – BIBLIOTEKETS BARN- OCH 
UNGDOMSAVDELNING 
Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt 
öppettider:  
måndag - fredag kl. 9-20 och lördag 9-15 
  
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva på 
3D-utskrivning, hänga med kompisar! 
 

http://www.kirkkonummi.fi/uimahalli
http://www.kyrkslatt.fi/simhall
https://www.kirkkonummi.fi/ragvalds
https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds
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MASALAN KIRJASTO  
Sundsbergintie 1, 02430, Kirkkonummi 
 
kesän asiakaspalvelun aukioloajat: 
maanantai, tiistai, torstai 
15:00 - 20:00 
keskiviikko, perjantai 
10:00 - 15:00  
lauantai, sunnuntai suljettu 
 
Masalan kirjasto ei hiljene lomakaudeksi. Meillä voit 
lukea, hengailla, etsiä kesäluettavaa, osallistua 
satupiknikeillä, pelata lautapelejä. Katso tarkempaa tietoa 
kesän mittaan kirjastosta ja kirjaston nettisivuilta. 
 
MASABY BIBLIOTEK  
Sundsbergsvägen 1 02430 Kyrkslätt 
  
kundservicens öppethållningstider under sommaren: 
måndag, tisdag, torsdag 
15:00 - 20:00 
onsdag, fredag,  
10:00 - 15:00  
lördag, söndag stängt  
 
Masaby bibliotek tystnar inte inför semesterperioden. 
Hos oss kan du läsa, umgås med kompisar, söka 
sommarlektyr, delta i sagopicknikar, spela brädspel. Se 
mera info under sommaren på biblioteket och 
bibliotekets nätsidor. 
 
VEIKKOLAN KIRJASTO 
Allastie 6, 02880 Veikkola 
aukioloajat:  
maanantai klo 14–20 
tiistai ja torstai klo 14–19 
keskiviikko, perjantai ja lauantai klo 10–15 
 
VEIKKOLA BIBLIOTEK 
Dammvägen 6, 02880 Veikkola 
Öppettider: 
måndag kl. 14–20 
tisdag, torsdag kl. 14–19 
onsdag, fredag och lördag kl. 10–15 
 
 


