
   

Syyslomaesitteeseen 2020 on koottu lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa 
syyslomaviikolle. 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.  
 
Här har vi samlat information om höstlovsverksamhet för barn och unga 2020. Arrangörer 
är Kyrkslätts kommuns fritidstjänster samt olika föreningar och organisationer. Kyrkslätts 
kommun ansvarar inte för verksamhet som ordnas av andra arrangörer. Kontrollera 
eventuella ändringar på arrangörens webbplats eller genom att fråga kontaktpersonen.  
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.  
 

 

 

Syyslomatoimintaa lapsille ja 
nuorille Kirkkonummella  

2020 

Höstlovsaktiviteter för barn och 
unga i Kyrkslätt 



 

LEIRIT JA KERHOT/ LÄGER OCH 
KLUBBAR 
 

 
MASALAN SYYSLOMAKERHO 
Ajankohta: 12.-16.10.2020 klo 9-16 
Kohderyhmä: 7-11v. 
Kuvaus toiminnasta: lisätiedot päivitetään 17.9.2020 
osoitteeseen www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Hinta: 110€/viikko 
Hinta sisältää:  materiaalit, vakuutuksen ja ruoan  
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalo, Puolukkamäki 7, 
02430 Masala  
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen aukeaa 21.9.  
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi   
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 

MASABY HÖSTLOVKLUBB 
Tidpunkt: 12.-16.10.2020 kl. 9-16 
Målgrupp: år 7-11  
Beskrivning av verksamheten: Ytterligare information 
uppdateras 17.9.2020 på adressen 
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Handledningsspråk: finska och svenska 

Plats och adress: Masaby allaktivitetshus, Lingonbacka 7, 
02430 Masaby 
Pris:  110€/vecka 
Priset inkluderar: material, försäkring och mat 
Anmälan: Registrering öppnas 21.9.  
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Ytterligare information: 
nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänsterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KAMU-KAMELEONTIN LIIKUNTALEIRI-PÄIVÄLEIRI  
Ajankohta: 12.-16.10.2020, klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Lastenliiton maskotti Kamu-
kameleontti on vekkuli ja vikkeläjalkainen kaveri. Kamun 
liikuntaleirillä kaikki pääsevät purkamaan energiaa ja 
viettämään hauskoja ja aktiivisia liikunnantäytteisiä päiviä 
kamujen kanssa niin sisällä kuin ulkona! Viikon ohjelmaan 
kuuluu mm. vekkuleita pihatemppuratoja, vikkeliä 
viestikisoja, vauhdikkaita pallopelejä sekä virkistäviä 
luontoretkiä.  
Tervetuloa mukaan liikkumaan ja leikkimään kamujen 
kanssa! 
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  
Lisätiedot: www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
hanna.sares@lastenliitto.fi puh. 045-104 1492 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 
 
KAMU-KAMELEONTIN LIIKUNTALEIRI-PÄIVÄLEIRI  
Ajankohta: 12.-16.10.2020, klo 9-15 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Lastenliiton maskotti Kamu-
kameleontti on vekkuli ja vikkeläjalkainen kaveri. Kamun 
liikuntaleirillä kaikki pääsevät purkamaan energiaa ja 
viettämään hauskoja ja aktiivisia liikunnantäytteisiä päiviä 
kamujen kanssa niin sisällä kuin ulkona! Viikon ohjelmaan 
kuuluu mm. vekkuleita pihatemppuratoja, vikkeliä 
viestikisoja, vauhdikkaita pallopelejä sekä virkistäviä 
luontoretkiä.  
Tervetuloa mukaan liikkumaan ja leikkimään kamujen 
kanssa! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 98€ / viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan 
Paikka ja osoite: Kirkkoharjun koulu, Kirkkotallintie 6 A, 
02400 Kirkkonummi 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Lisätiedot: www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
hanna.sares@lastenliitto.fi puh. 045-104 1492 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuntapalvelut.fi%2Fkirkkonummi&data=02%7C01%7C%7C6318976789434292e01c08d85889b048%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C637356695684833692&sdata=83oXwVKGKjMv%2Bf2H3Z%2FkuWCpafsL0p5Ogf%2BlE%2BqY7hc%3D&reserved=0
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
http://www.lastenliitto.fi/kirkkonummi
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
http://www.lastenliitto.fi/kirkkonummi
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
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HÖSTDAX  
Ajankohta: 12-14.10.2020 
Kohderyhmä: 1-6 luokkalaiset, yö kyläilyyn tottuneita. 
Kuvaus toiminnasta: Ruotsinkielinen syyslomaleiri 
äidinkielenään ruotsia puhuville ja kielikylvyssä ruotsia 
opetteleville lapsille. 
Ohjauskieli: Ruotsi 
Hinta: 50€.  Seurakunnan diakonia vastaanottaa 
hakemuksia leirimaksun vapauttamisesta ja/tai 
alentamisesta. 
Hinta sisältää:  Kaikenkattava: ruokailut, retket ja 
materiaalit. 
Paikka ja osoite: Seurakuntien Leirikeskus Räfsö 
Ilmoittautuminen: Sähköinen ilmoittautuminen 14-
27.9.2020, rajoitettu määrä paikkoja, jotka täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, 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 
 
 
 
HÖSTDAX  
Tidpunkt: 12-14.10.2020 
Målgrupp: Elever i åk 1-6, med övernattningsvana. 
Beskrivning av verksamheten: Svenskspråkigt 
höstlovsläger för barn med svenska som modersmål och 
för barn som lär sig svenska i språkbad. 
Handledningsspråk: Svenska 
Plats och adress: Församlingarnas lägercentrum Räfsö 
Pris: 50€. Församlingens diakoni tar emot anhållan om 
befrielse och/eller nedsatt lägeravgift. 
Priset inkluderar: Helpension: kost, utfärder och material. 
Anmälan: Elektronisk anmälan 14-27.9.2020, begränsat 
antal platser som fylls i anmälningsordning, 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 

 
 
 
 
 
 

KEPPIHEVOSLEIRI 
Ajankohta: 12-16.10.2020 päiväleiri 
Kohderyhmä: lapset ja nuoret 
Kuvaus toiminnasta: Keppihevosteemainen leiri, jonka 
lisätiedot päivitetään 17.9.2020 mennessä osoitteeseen 
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 110€.   
Hinta sisältää:  ruoan, opetuksen, materiaalikulut ja 
vakuutuksen. 
Paikka ja osoite: Finnsbackan Navetta, Kappalaisenpolku 
5, 02400 Kirkkonummi 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
 
KERAMIK MED PONNYTEMA 
Tidpunkt: 12-13.10.2020, kl. 9-13  
Målgrupp: 7-13 åringar 
Beskrivning av verksamheten: Kom med och lär dig mer 
om keramik. Vi jobbar med lera och gör figurer med 
ponnytema.  
Handledningsspråk: svenska och finska 
Pris: 40 € 
Priset inkluderar: material, undervisning och försäkring 
Plats och address: Masalanportti, Eteläinen Salmitie 1, 
02430 Kyrkslätt 
Anmälan: info@nylandshantverk.fi obs! Max 8 deltagare. 
Ytterligare information: Susan Tronti, 040 545 4843 
Arrangör: Nylands hantverk rf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
https://kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=1510
https://kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=1510
mailto:info@nylandshantverk.fi
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TEKEMISTÄ ILMAN 
ILMOITTAUTUMISTA/ 
VERKSAMHET UTAN ANMÄLAN 

 
 
 
NUORISOTILAT  
Ajankohta: ma-pe 12.-16.10.  
Kohderyhmä: lapset ja nuoret 
Kuvaus toiminnasta: Nuorisotiloissa voit pelata 
kavereiden kanssa erilaisia pelejä, hengata kavereiden 
kanssa. Veikkolassa ja Masalassa voi palloilla ja pelailla 
monitoimisalissa, Masalasta löytyy myös skeittiparkki. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: maksuton 
Paikka ja osoite: Veikkolan nuorisotila, Masalan 
nuorisotila, pääkirjasto Fyyrin nuortentila 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
Pääkirjasto Fyyrin nuortentila 
Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi 
ma 12.10. klo 14-20 
ke 14.10. klo 14-20 
pe 16.10. klo 14-20 
 
Masalan monitoimitalon nuorisotila 
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 
ti 13.10 klo 16-21 
ke 14.10 klo 16-21 
to 15.10 klo 16-21 
 
Veikkolan nuorisotila 
Koskentie 3, 02880 Veikkola 
ma 12.10 klo 14-21 
ti 13.10 klo 14-21 
to 15.10 klo 14-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HARRASTUSPAKU  
Ajankohta: ma-to 12.-15.10.  
Kohderyhmä: lapset ja nuoret 
Kuvaus toiminnasta: Harrastuspaku kiertää tarjoamassa 
mahdollisuutta kokeilla erilaisia pelejä, leikkejä ja 
harrastusvälineitä keskustassa, Veikkolassa, Masalassa ja 
haja-asutusalueilla. Kiertävässä harrastustoiminnassa 
harrastukset saapuvat lähelle lapsia ja nuoria. 
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Hinta: maksuton 
Paikka ja osoite: Harrastuspakun aikataulut julkaistaan 
7.10. ja löydät ne osoitteesta 
www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku 
Lisätiedot: Harrastuskoordinaattori Sanna Korkelainen 
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
HOBBYBILEN 
Tidpunkt: må-to 12-15.10  
Målgrupp: barn och unga 
Beskrivning av verksamheten: Hobbybilen kör runt och 
erbjuder möjlighet att pröva på olika spel, lekar och 
hobbyredskap i centrum, Veikkola, Masaby och på 
glesbygdsområdena. I den cirkulerande 
hobbyverksamheten kommer hobbyerna nära barnen och 
ungdomarna. 
Handledningsspråk: finska och svenska 
Pris: gratis 
Plats och adress: Hobbybilens tidtabeller publiceras 7.10 
och de finns på adressen www.kyrkslatt.fi/hobbybilen 
Ytterligare information: Hobbykoordinator Sanna 
Korkelainen harrastustoiminta@kirkkonummi.fi  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.kyrkslatt.fi/hobbybilen
mailto:harrastustoiminta@kirkkonummi.fi
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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 
 

sisäänpääsymaksut 5-16 –vuotiaat:   
aamu-uinti klo 06.00-10.00  2,10€ 
uinti kertamaksu                   3,30€  
sarjakortti 10 krt                   26,40€  
sarjakortti 20 krt                   48,40€  
kuukausikortti (30pv)            33,00€  
sarjakortteihin korttimaksu   4,40€  
 

kuntosali kertamaksu              2,00€  
kuntosali + uinti                      4,60€  
kuntosali sarjakortti 10 krt     15,40€  
kuntosali sarjakortti 20 krt     28,60€  
(kuntosalin ikäraja on 16v) 
 

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 
 

Inträdesavgifter  
morgonsimning kl. 06.00–10.00 2,10€ 
simning engångsavgift                 3,30€  
seriekort 10 ggr                            26,40€  
seriekort 20 ggr                            48,40€  
månadskort (30 dagar)                 33,00€  
kortavgift för seriekort                 4,40€  
 
konditionssal engångsavgift          2,00€  
konditionssal + simning                 4,60€  
konditionssal seriekort 10 ggr      15,00€  
konditionssal seriekort 10 ggr      28,60€  
(Obs! konditionssalens åldersgräns är 16 år)  
www.kyrkslatt.fi/simhall  

MASALAN KIRJASTO 
osoite: Puolukkamäki 7, 02430 Masala 
  
Henkilökunta paikalla: 
ma, ti, to klo 15–20 
ke, pe, klo 10–15 
 
Omatoimikirjaston aukioloajat: 
su–to 7–21 
pe–la 7–18 
 
Kirjastossa voit lukea, pelata konsolipelejä ja lautapelejä, 
kokeilla 3D-tulostamista tai vain hengailla! 
 
MASABY BIBLIOTEK 
adress: Lingonbacka 7, 02430 Masaby 
  
Personal på plats: 
mån, tis, tors kl. 15–20 
ons, fre kl. 10–15 
  
Det meröppna bibliotekets öppettider: 
sön–tors 7–21 
fre–lör 7–18 
 
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva på 
3D-utskrivning, hänga med kompisar! 
 
VEIKKOLAN KIRJASTO 
osoite: Allastie 6, 02880 Veikkola 
aukioloajat: 
ma, ti, to klo 14–19 
ke, pe klo 10-15  
  
Kirjastossa voit lukea, pelata konsolipelejä ja lautapelejä, 
kokeilla 3D-tulostamista tai vain hengailla! 
  
VEIKKOLA BIBLIOTEK 
adress: Dammvägen 6, 02880 Veikkola 
öppettider: 
mån, tis, tors kl. 14–19 
ons, fre kl. 10–15 
 
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva på 
3D-utskrivning, hänga med kompisar! 
 
 
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kirkkonummi.fi%2Fuimahalli&data=02%7C01%7C%7C0b935b803e614b53d89108d85565ed29%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C637353243543010909&sdata=sMXWgRnbqCqAHLJepcMxtZ4GrfVrlwkEv7GsIzkPC3A%3D&reserved=0
http://www.kyrkslatt.fi/simhall
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RAGVALDSIN MUSEOALUE 
Luontopolku omatoimisille liikkujille 
vanhan maatilan pihapiirissä, opas netissä 
www.kirkkonummi.fi/ragvalds 
 
RAGVALDS MUSEIOMRÅDE 
En naturstig för självständiga motionärer 
på den gamla lantgårdens gårdsområde.   
www.kyrkslatt.fi/ragvalds  
 
LUONTO- JA KULTTUURIPOLUT / NATUR- OCH 
KULTURSTIGAR 
 
KESKUSTA: RAGVALDSIN MUSEOALUE 
Överbyntie 140, Kirkkonummi 
Luontopolku vanhan maatilan pihapiirissä, opas netissä 
www.kirkkonummi.fi/ragvalds-luontopolku 

 
CENTRUM: RAGVALDS MUSEIOMRÅDE 
Överbyvägen 140, Kyrkslätt 
En naturstig på den gamla lantgårdens gårdsområde.   
www.kyrkslatt.fi/ragvalds-naturstig 

 
VEIKKOLA: EERIKINPOLKU 
Eerikinkartanontie 164, Veikkola 
Luonto- ja kulttuuripolku Haapajärven maisemissa, 
Eerikinkartanolta Navalan kartanolle ja takaisin. 
www.kirkkonummi.fi/polut-ja-kohteet  
 
VEIKKOLA: ERIKSSTIGEN 
Eriksgårdsvägen 164, Veikkola 
Natur- och kulturstig i Haapajärvi kulturlandskap från 
Eriksgård till Navala gård och tillbaka. 
www.kyrkslatt.fi/stigar-och-utflyktsmal  
 
 
 

 
 

http://www.kirkkonummi.fi/ragvalds
http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds
http://www.kirkkonummi.fi/ragvalds-luontopolku
http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-naturstig
http://www.kirkkonummi.fi/polut-ja-kohteet
http://www.kyrkslatt.fi/stigar-och-utflyktsmal

