
 

  

Syyslomaesitteeseen 2022 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.  
 

I höstlovsbroschyren 2022 har vi samlat information om verksamhet för barn och 
unga höstlovsveckan. Arrangörer är Kyrkslätts kommuns fritidstjänster samt olika 

föreningar och organisationer. Kyrkslätts kommun ansvarar inte för verksamhet som 
ordnas av andra arrangörer. Eventuella ändringar bör kontrolleras på arrangörens 

webbplats eller av kontaktpersonen. 
 
Päivitetty 26.9.2022 - uppdaterad 26.9.2022 
 

 

Syyslomatoimintaa lapsille ja 
nuorille Kirkkonummella 

2022 

Höstlovsaktiviteter för barn och 
unga i Kyrkslätt 
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LEIRIT JA KERHOT/  
LÄGER OCH KLUBBAR 
 
 
 
LASTEN SYYSLOMAKERHO MASALASSA 
Ajankohta: ma-pe 17-21.10.2022 klo. 9-16 
Kohderyhmä: 7–11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Syyslomakerhossa on 
ohjelmassa mm. askartelua, erilaisia sisä- ja 
ulkoleikkejä sekä mahdollisesti leipomista.  
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 23,10 €/päivä TAI 115,50€/viikko 
Hinta sisältää: materiaalit, vakuutuksen ja lounaan. 
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalo, 
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 
Ilmoittautuminen: 
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: katri.lahtinen@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
HÖSTLOVSLÄGER 
Tidpunkt: mån-tis 17-21.10.2022 kl. 9-16  
Målgrupp: Barn i åldern 7–11 
Beskrivning av verksamheten:  
Under lägret kommer vi både ha inomhusaktiveter 
samt utomhusaktiviteter. Vi kommer också att göra 
utflykter i närområdet.  
Handledningsspråk: svenska 
Pris: 23.10€/dag 
Priset inkluderar: I priset ingår material, försäkring 
och lunch.  
Plats och adress: Winellska skolan, Gesterbybågen 3. 
Anmälan: Du kan anmäla dig som reserv, 
https://www.kuntapalvelut.fi 
Ytterligare information: 
katharina.koschinski@kirkkonummi.fi & 
rafaela.nyholm@kirkkonummi.fi  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYYSLOMAN KOKKAUSPAJA 
Ajankohta: ma & ti 17-18.10.2022 klo. 9.30-15.00 
Kohderyhmä: 10–13-vuotiaat  
Kuvaus toiminnasta: Pajassa valmistamme 
päivittäisen lämpimän aterian sekä jälkiruoan.  
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 23,10 € 1 päivä TAI 2 päivää 46,20€ 
Hinta sisältää: materiaalit, vakuutuksen sekä 
ohjauksen. 
Paikka ja osoite: Veikkolan nuorisotalo, Koskentie 3 
02880 Veikkola. 
Ilmoittautuminen: 
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot:minna.sunnarborg-
viljanen@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=969
mailto:katri.lahtinen@kirkkonummi.fi
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=970
mailto:katharina.koschinski@kirkkonummi.fi
mailto:rafaela.nyholm@kirkkonummi.fi
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=953
mailto:minna.sunnarborg-viljanen@kirkkonummi.fi
mailto:minna.sunnarborg-viljanen@kirkkonummi.fi
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MATLAGNINGSLÄGER PÅ HÖSTLOVET  
Tidpunkt: mån-ons 17-19.10.2022 kl. 10-14 
Målgrupp: Dagsläger för 1–3-klassister 
Beskrivning av verksamheten: Programmet består 
av matlagning i olika former. Vi tillagar vår egen 
lunch och mellanmål, som vi äter tillsammans. Vi lär 
oss om olika ingredienser, matkulturer och har 
smaktest. 
Handledningsspråk: svenska 
Pris: 60 euro 
Priset inkluderar: lunch och mellanmål 
Plats och adress: Undervisningsköket i Winellska 
skolan, Gesterbybågen 3. 
Anmälan: 
https://kyrkslatt.luckan.fi/matlagningslager-pa-
hostlovet/ 
Ytterligare information: Ledare Heidi Schreiber. 
Minst åtta barn behövs för att lägret ska bli av, 
maximalt 16 barn ryms med. 
Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF 
r.f. 
 
 
 
MONIKIELINEN LEIRI  
Ajankohta: 17.10-21.10, klo. 9-12.30 
Kohderyhmä: Luokat 1-6 
Kuvaus toiminnasta: Ulkoilu, pelit, leikit, askartelu 
Ohjauskieli: suomi, englanti, ukraina ja venäjä 
Hinta: maksuton 
Hinta sisältää: asukaspuiston lounas 
Paikka ja osoite: Pääkirjasto Fyyri, Mörnesali, 
Kirkkotori 1. 
Ilmoittautuminen: integro.ry@gmail.com 
Lisätiedot: Leiri on ensisijaisesti tarkoitettu 
maahanmuuttajille. Ohjaaja Nina Bogatenko. 
Tarvitset mukaan leirille repun, juomapullon ja 
lämpimät vaatteet - ollaan paljon ulkona! 
Järjestäjä: Life in Kirkkonummi ja Integro 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIRKKONUMMI RANGERSIN SYYSLOMALEIRI  
Ajankohta: 17-19.10.2022 klo 9-16 
Kohderyhmä: 2010-2015 syntyneet tytöt/pojat 
Kuvaus toiminnasta: Liikunnallinen leiri lapsille 
Jokirinteen koulun uusissa ja monipuolisissa tiloissa.  
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 100€/3 päivää 
Hinta sisältää: Leirin hinta sisältää lämpimän 
lounaan, välipalan ja vakuutuksen. 
Paikka ja osoite: Jokiniityntie 5, 02400 Kirkkonummi 
Ilmoittautuminen: 
https://kirkkonummirangers.fi/kerhot-ja-
tapahtumat/leirit/ 
Lisätiedot: 
valmennuspaallikko@kirkkonummirangers.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers ry 
 
 

https://kyrkslatt.luckan.fi/matlagningslager-pa-hostlovet/
https://kyrkslatt.luckan.fi/matlagningslager-pa-hostlovet/
integro.ry@gmail.com
https://kirkkonummirangers.fi/kerhot-ja-tapahtumat/leirit/
https://kirkkonummirangers.fi/kerhot-ja-tapahtumat/leirit/
mailto:valmennuspaallikko@kirkkonummirangers.fi
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TEKEMISTÄ ILMAN 
ILMOITTAUTUMISTA/ 
VERKSAMHET UTAN ANMÄLAN 
 
 
JOO.ARENA 
Ajankohta: 17.-21.10. 
Kohderyhmä: 10–16 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Sulkapallo, pingis ja 
monitoimikenttä kertamaksulla (5 €/henkilö) klo 9–
13 välisellä ajalla koko viikon. Sulkapallo ja pingis 
varaukset asiakaspalvelusta 010 411 0181 tai paikan 
päältä. Monitoimikentälle ei tarvitse varausta. 
Harjoittelu tapahtuu itsenäisesti. 
Ohjauskieli: - 
Hinta: 5€ 
Paikka ja osoite: Masala, Seppä-kallen kuja 1, 02430 
Masala 
Lisätiedot: Mailavuokra sisältyy hintaan.   
Järjestäjä: Joo.Arena 
 
 
HARRASTUSPAKU 
Ajankohta: ma-pe 17.-21.10.2022 
Kohderyhmä: lapset, nuoret, lapsiperheet 
Kuvaus toiminnasta:  
Kunnan ainutlaatuinen ja innovatiivinen keksintö 
Harrastuspaku tuo välineet sekä 
liikkumismahdollisuudet lasten ja nuorten lähelle, 
pysähdyspaikkoina toimii esimerkiksi koulujen piha-
alueet, liikuntapaikat, puistot ja torialueet, joissa on 
tilaa porukalla pelata ja touhuta. Runsaasta 
välinevalikoimasta löytyy pelivälineet useista piha- ja 
pallopeleistä, eri golfmuotoihin, sekä esimerkiksi 
kepparit ratsastukseen ja esteiden hyppimiseen. 
Syyslomalla Harrastuspaku mukana myös 
Veikonvintin, Piennarpihan sekä Fyyrin 
asukaspuistoruokailuissa.  
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Paikka ja osoite: aikataulu ja lisätiedot päivitetään 
www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku   
Hinta: maksuton 
Lisätiedot: harrastustoiminta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOBBYBILEN 
Tidpunkt: mån-fre 17-21.10.2022 
Målgrupp: barn, unga, barnfamiljer 
Beskrivning av verksamheten:  
Kommunens unika och innovativa uppfinning 
Hobbybilen tar med sig redskap och 
motionsmöjligheter nära barnen och ungdomarna, 
hållplatser är till exempel skolornas gårdsområden, 
idrottsplatser, parker och torgområden där det finns 
plats att spela och leka tillsammans. I det stora 
urvalet redskap ingår spelredskap från flera gårds- 
och bollspel till olika former av golf, och till exempel 
käpphästar för ridning och för att hoppa över hinder. 
Under höstlovet är Hobbybilen också med på 
matserveringen i invånarparkerna Veikkosvinden, 
Släntgården och Fyyri. 
Handledningsspråk: finska och svenska 
Pris: gratis 
Plats och adress: tidtabell och ytterligare 
information uppdateras på adressen 
www.kyrkslatt.fi/hobbybilen  
Ytterligare information: 
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi 
Arrangör: Ungdoms- och idrottstjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi
http://www.kyrkslatt.fi/hobbybilen
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NUORISOTILA FYYRI  
aukioloajat:  
maanantai klo 14.00-20.00  
tiistai klo 14.00-20.00 
keskiviikko klo 14.00-20.00 
torstai klo 14.00-20.00  
perjantai klo 15.00-23.00  
 
Pääkirjasto Fyyrin nuorisotila on lapsille ja nuorille  
suunnattu kohtaamispaikka ja vapaa-ajan 
viettopaikka, jossa nuoriso-ohjaajat työskentelevät 
nuoria ja lapsia varten. Nuortentilassa lapset ja 
nuoret (3-lk.-17-vuotiaat) voivat pelata erilaisia 
pelejä: biljardia, lautapelejä, pelikonsoleita, 
kuunnella musiikkia sekä tavata ja viettää aikaa 
kavereiden kanssa. Nuoriso-ohjaajat järjestävät 
syysloman aikana Fyyrin nuorisotilassa muun muassa 
shakkiturnauksen, lautapelien pelailua, grillileipien 
tekoa sekä elokuvaillan. Tarkemmat lisätiedot 
päivitetään kunnan Facebook-sivulle Kirkkonummen 
nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä Instagram-tilille 
@kirkkonumminuorisojaliikunta. 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja 
liikuntapalvelut 
 
 
MASALAN NUORISOTILA 
Ajankohta:  
maanantai klo 16.00-22.00  
keskiviikko klo 16.00-22.00 
torstai klo 16.00-22.00 
perjantai klo 16.00-22.00 
Kohderyhmä: 3lk.-17 v. 
Kuvaus toiminnasta: pelailua ja hengailua 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: ilmainen 
Paikka ja osoite:  
Masalan nuorisotila, Puolukkamäki 7 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Nuoriso-ja liikuntapalvelut  
 
 
 

 
 

VEIKKOLAN NUORISOTILA 
Ajankohta: 
ke 19.10. klo 15.00-18.00 Junnuklubi 3-6lk. 
ke 19.10. klo 18.00-21.00 nuoret 7.lk-17v. 
pe 21.10. klo 15.00-18.00 Junnuklubi 3-6lk.  
pe 21.10. klo 18.00-22.00 nuoret 7.lk-17v. 
Kohderyhmä: 3lk-17-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Vapaamuotoista pelailua ja 
hengailua. 
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: ilmainen 
Paikka ja osoite: Veikkolan Nuorisotila Koskentie 3, 
02880 Veikkola 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Nuoriso- ja liikuntapalvelut  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OMATOIMISEEN TEKEMISEEN/  
FÖR SJÄLVSTÄNDIGA AKTIVITETER 

 
 

 

 
PÄÄKIRJASTO FYYRI   
Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi 
aukioloajat: 
ma-pe klo 9–20 ja la 9–15 
 
Fyyrissä voit lukea, pelata konsolipelejä ja 
lautapelejä, kokeilla 3D-tulostamista tai vain 
hengailla! 
 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
HUVUDBIBLIOTEKET FYYRI   
Kyrktorget 1 , 02400 Kyrkslätt  
Öppettider: 
mån-fre kl. 9–20 och lör 9–15  
 
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva 
på 3D-utskrivning, hänga med kompisar! 
 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/starts
ida#/ 
 
 
 
 
VEIKKOLAN KIRJASTO 
Allastie 6, 02880 Veikkola 
 
aukioloajat: 
ma, ti ja to klo 14–19 
ke, pe ja la klo 10–15 
 
Syyslomapuuhaa Veikkolan kirjastossa 
 
Askartelupaja 
ma 17.10. klo 14–16  
Askarrellaan yhdessä hauska kirjanmerkkihahmo.  
 
Iltasatutunti alakoululaisille 
ti 18.10. klo 18–19  
Lyhyitä tarinoita ja maistiaisia uusista kirjoista. 
 
 

Kirjaston 3D-paja 
ke 19.10. klo 10–12  
Tule tutustumaan 3D-tulostukseen. 
 
Kierrätysaskartelua 
to 20.10. klo 14–19 
Kierrätysaskartelua yhdessä tehden ja omatoimisesti. 
 
Kirjaston 3D-paja 
pe 21.10. klo 13–15  
Tule tutustumaan 3D-tulostukseen. 
 
 
VEIKKOLA BIBLIOTEK 
Dammvägen 6, 02880 Veikkola 
 
öppettider: 
mån, tis, tors kl. 14–19 
ons, fre, lör kl 10–15 
 
Höstlovssysselsättning på Veikkola bibliotek 
 
Pysselverkstad 
må 17.10 kl. 14–16 
Vi pysslar tillsammans en rolig bokmärkesfigur. 
 
Kvällssagostund (på finska) för barn i åk. 1–6 
ti 18.10 kl. 18–19 
Korta historier och smakprov ur nya böcker. 
 
Bibliotekets 3D-verkstad för skolelever 
on 19.10 kl. 10–12 
Kom och bekanta dig med 3D-utskrivning.  
Handledningsspråk: finska. 
 
Återvinningspyssel 
to 20.10 kl. 14–19 
Återvinningspyssel tillsammans och på egen hand. 
 
Bibliotekets 3D-verkstad för skolelever 
fr 21.10 kl. 13–15 
Kom och bekanta dig med 3D-utskrivning.  
Handledningsspråk: finska. 
 
 

http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
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MASALAN KIRJASTO  
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 
  
aukioloajat: 
ma, ti, to klo 15–20 
ke, pe klo 10–15 
 
omatoimikirjaston aukioloajat: 
su–to klo 7–21 
pe–la klo 7–18 
 
 
Syyslomapuuhaa Masalan kirjastossa 
 
Lukukoira Jesse Masalan kirjastossa 

ma 17.10. klo 18–19.30  
Varaa oma lukuaika etukäteen kirjastosta.  
 
Askartelupaja 

ti 18.10. klo 15–17.  
Osallistu yhteisen taideteoksen tekoon Masalan 
kirjaston lastenosastolla. 
 
Kirjaston 3D-paja  
ke 19.10. klo 10-12  
Tule tutustumaan 3D-tulostukseen 
 
Askartele oma kirjanmerkki   

to 20.10. klo 15–20 
Taittele ja koristele oma kirjanmerkki. 
 
Kirjaston 3D-paja 

pe 21.10. klo 13–15  
Tule tutustumaan 3D-tulostukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MASABY BIBLIOTEK 
Lingonbacka 7, 02430 Masaby 
  
öppettider:  
mån, tis, tors kl. 15–20 
ons, fre kl. 10–15 
 
Det meröppna bibliotekets öppettider: 
sön–tors kl. 7–21 
fre–lör kl. 7–18 
 
 
Höstlovssysselsättning på Masaby bibliotek 
 
Läshunden Jesse på Masaby bibliotek 
må 17.10 kl. 18–19.30 
Boka lästid om 15 minuter på biblioteket i förväg. 
 
Pysselverkstad 
ti 18.10 kl. 15–17. 
Delta i skapandet av ett gemensamt konstverk på 
Masaby biblioteks barnavdelning. 
 
Bibliotekets 3D-verkstad för skolelever 
on 19.10 kl. 10–12 
Kom och bekanta dig med 3D-utskrivning.  
Handledningsspråk: finska. 
 
Pyssla ditt eget bokmärke 
to 20.10 kl. 15–20 
Vik och dekorera ett eget bokmärke. 
 
Bibliotekets 3D-verkstad för skolelever 
fr 21.10 kl. 13–15 
Kom och bekanta dig med 3D-utskrivning.  
Handledningsspråk: finska. 
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UIMAHALLI  
Aukioloajat 
ma 7 - 21 
ti  6 - 21 
ke 10 - 21 
to 6 - 21 
pe 7 - 21 
la 10 - 18 
su 10 – 18 
 
UIMAHALLIN VESIDISCO 
Torstaina 20.10. klo 17-20.30 
 
Ohjelmassa muun muassa aarteenmetsästystä ja 
sumopainia. Allastiloissa on himmennetty valaistus ja 
musiikkia. Tervetuloa! 
 
www.kirkkonummi.fi/uimahalli  
 

SIMHALL 
öppettider: 
må 7 - 21 
ti 6 - 21 
on 10 - 21 
to 6 - 21 
fr 7 - 21 
lö 10 - 18 
sö 10 - 18 
 
SIMHALLENS VATTENDISCO 
Torsdag 20.10 kl. 17-20.30 
 
På programmet står bland annat skattjakt och 
sumobrottning. Bassängområdena har dämpad 
belysning och musik. Välkommen! 
 
www.kyrkslatt.fi/simhall 
 

 
 
 
 
RAGVALDSIN LUONTOPOLKU  
Ragvaldsin luontopolulla voit tutustua vanhan  
maatalouden luomaan perinnemaisemaan, jossa näkyy  
ihmisen ja luonnon vuorovaikutus kautta vuosisatojen.  
www.kirkkonummi.fi/ragvalds-luontopolku   
   
OPETUSKASVITARHA  
Kasvitarhassa päärakennuksen eteläpuolella esitellään  
vanhoja viljelykasveja sekä hyötykasveja. Kasvilajisto  
vaihtelee vuosittain. Kasvitarhassa on erilaisia  
ravintokasveja sekä mauste- ja lääkeyrttejä ja kuitu- ja  
värjäyskasveja.  
 
KULTTUURIPOLUT KIRKKONUMMELLA  
Tervetuloa Kirkkonummen poluille, paikoille ja  
paikallisten tarinoiden  
pariin.  https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RAGVALDS NATURSTIG   
På Ragvalds naturstig kan du bekanta dig med det  
traditionella agrikulturella landskapet där människans 
naturens samverkan genom århundraden är väl synlig 
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 
och läkeörter och fiber- och färgningsväxter.  
 
KULTTURSIGAR I KYRKSLÄTT  
Välkommen till Kyrkslätts stigar, ställen och lokala  
berättelser. Välj språket med  
flaggan   https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esitteen kuvituskuvat: Nina Kuu Art @Ninakuuart 

http://www.kirkkonummi.fi/uimahalli
http://www.kyrkslatt.fi/simhall
http://www.kirkkonummi.fi/ragvalds-luontopolku
https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat
http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-naturstig
https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat
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