Syyslomatoimintaa lapsille ja
nuorille Kirkkonummella
2018
Höstlovsaktiviteter för barn och
unga i Kyrkslätt 2018

Syyslomaesitteeseen 2018 on koottu lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa
syyslomaviikolle 15.-21.10. Järjestävinä tahoina ovat Kirkkonummen kunnan vapaaaikapalvelut, 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 2018. 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.

LEIRIT JA KERHOT/ LÄGER OCH
KLUBBAR
HÖSTLOVSLÄGER
Tidpunkt: Måndag – Fredag 15.10.-19.10., planerade
programmet är 9.00-15.30 och barnen kan komma
tidigare eller gå hem senare eftersom det alltid finns
någon ledare på plats mellan 8.00-17.00
Målgrupp: Åk 1-3.
Beskrivning av verksamheten: Höstlovsläger med temat
friluftsliv och kreativitet
Plats: Winellska skolan, det svenska skolcentret
(Gesterbybågen 3, 02400 Kyrkslätt)
Pris: 100€ per barn för hela veckan.
Priset inkluderar: I priset ingår lunch, mellanmål, material
och försäkring.
Kontaktperson: Om ni har frågor innan lägret börjar kan
ni kontakta Luckan per telefon 09-296 3830 eller per epost kyrkslatt@luckan.fi . Kyrkslätts kommuns
svenskspråkiga ungdomsledare Rafaela ”Raffu” Nyholm är
ansvarig lägerledare under höstlovslägret.
Anmälan: Anmälningen sker på Luckan Kyrkslätts
webbplats kyrkslatt.luckan.fi från och med tisdagen den
28 augusti. Anmälan öppnas under förmiddagen. Den
samma stängs den 15.9.2018, det vill säga en månad
innan själva lägret börjar. Vill du ha en påminnelse om när
anmälan öppnar lönar det sig att gå in och gilla Luckan
Kyrkslätt/KNUF:s Facebook-sida! Och/eller följa
kirkkonumminuorisopalvelut på Instagram eller
Kirkkonummen Nuorisopalvelut på Facebook.
Ytterligare information: Barnen i skolorna i Kyrkslätt har
för första gången ett höstlov som räcker hela veckan.
Därför ordnas det ett läger för de barn som behöver
någonstans att vara under den veckan. Alla barn på lägret
deltar i den ledda verksamheten. Programmet består av
naturskola, kreativt pyssel, idrott och lekar samt utfärder,
såsom picknick, i närmiljön.
Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f.,
Kyrkslätts kommuns fritidstjänster samt Winellska skolan.

KEPPIHEVOSLEIRI
Ajankohta: 15.10.- 19.10. klo 8-17 (ohjattu toiminta klo
9.00-16.00)
Kuvaus toiminnasta: Leiri toteutetaan päiväleirinä ja se
soveltuu sekä aloittelijoille että kokeneemmille
keppistelijöille. Viikon aikana ohjelmassa on
keppihevosten valmistamista, tuunausta, pelejä, leikkejä,
ja kaikkea kivaa keppistelyyn liittyvää. Päätallina toimii
Gesterbyn nuorisotalo, mikä tarjoaa oivalliset
mahdollisuudet monipuoliseen leiriin.
Paikka: Gesterbyn nuorisotalo, (Hevoshaansilta 4, 02410
Kirkkonummi)
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaat
Hinta: 100€
Hinta sisältää: aamupalan, lounaan, opetuksen,
materiaalikulut ja vakuutuksen
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi, kurssinumerolla 601
tai p.040-1269404. Toimintaan ilmoittautuminen on
sitova ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
toiminnan ikärajat huomioiden. Leiripaikan peruutus
tulee tapahtua 28.9.2018 klo 12:00 mennessä puhelimitse
toimistoomme p.040-126 9404. Tämän jälkeen leiripaikan
voi peruuttaa lääkärintodistuksella, muuten perimme
täyden osallistumismaksun. Kaikille ilmoittautujille
lähetetään sähköpostitse leirikirje, jossa vahvistetaan
leiripaikka tai ilmoitetaan varasijasta.
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut

VEIKKOLAN SYYSLOMAKERHO
Ajankohta: 15.10.- 19.10. klo 8-17 (ohjattu toiminta klo
9.00-16.00)
Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan uusien
kerhoystävien seurasta ja ohjatusta toiminnasta. Pääset
kokeilemaan luovuutta askarteluissa, hiki virtaa
leikkimielisissä liikunnallisissa tuokioissa niin sisällä kuin
ulkonakin, kokeile onnea ja taitoja erilaisissa peleissä tai
otat rennosti kerhoystävien seurassa.
Paikka: Veikkolan nuorisotila (Koskentie 3,02880
Veikkola)
Hinta: 100€ / vko
Hinta sisältää: materiaalit, vakuutuksen ja ruoan
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi, kurssinumerolla 602
tai p.040-1269404. Toimintaan ilmoittautuminen on
sitova ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

toiminnan ikärajat huomioiden. Leiripaikan peruutus
tulee tapahtua 28.9.2018 klo 12:00 mennessä puhelimitse
toimistoomme p.040-126 9404. Tämän jälkeen leiripaikan
voi peruuttaa lääkärintodistuksella, muuten perimme
täyden osallistumismaksun. Kaikille ilmoittautujille
lähetetään sähköpostitse leirikirje, jossa vahvistetaan
leiripaikka tai ilmoitetaan varasijasta.
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut

Paikka: Kuvataidekoulu, Vanha Heikkiläntie 19 B
Hinta: 53€
Hinta sisältää: Kuvataideopetuksen viitenä päivänä.
Yhteyshenkilö: Suvi Niskakangas
suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi
Ilmoittautuminen: Kirkkonummen Kansalaisopisto
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t
=6452
Lisätiedot: Omat välipalaeväät mukaan.
Järjestäjä: Kirkkonummen Kansalaisopisto

SYYSLOMAN TEATTERIPLÄJÄYS!

MASALAN SYYSLOMAKERHO

Ajankohta: 17.-19.10. klo 9-13
Kohderyhmä: 9-12 -vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Syysloman teatteripläjäys! on
kolmen päivän päiväleiri, jossa mm. improvisoidaan sekä
pelataan teatteripelejä. Kokeilemme rohkeasti erilaisia
ilmaisumuotoja; kerrotaan tarinoita sanomatta
sanaakaan, haastatellaan kuvitteellisia henkilöitä tai
muutetaan arkiset esineet soittimiksi. Vain mielikuvitus
on rajana! Leiri on tarkoitettu 9-12 -vuotiaille lapsille.
Aiempaa kokemusta teatteri-ilmaisusta ei tarvita.
Pidämme kurssilla välipalatauon, ota omat eväät mukaan.
Opettajana Tristan Selin.
Paikka: Musiikkiopiston talo, Villa Haga. Virkatie 5
Hinta: 42€
Hinta sisältää: Teatteriopetus leirillä kolmena päivänä.
Yhteyshenkilö: Titta Kalaja titta.kalaja@kirkkonummi.fi
Ilmoittautuminen: Kirkkonummen Kansalaisopisto
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t
=6944
Lisätiedot: Omat välipalaeväät mukaan.
Järjestäjä: Kirkkonummen Kansalaisopisto

Ajankohta: 15.10.- 19.10.2018 klo 8-17 (ohjattu toiminta
klo 9.00-16.00)
Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan uusien
kerhoystävien seurasta ja ohjatusta toiminnasta. Pääset
kokeilemaan luovuutta askarteluissa, hiki virtaa
leikkimielisissä liikunnallisissa tuokioissa niin sisällä kuin
ulkonakin, kokeile onnea ja taitoja erilaisissa peleissä tai
otat rennosti kerhoystävien seurassa.
Paikka: Masalan monitoimitalo (Sundsbergintie 1, 02430
Masala)
Hinta: 100€ / vko
Hinta sisältää: materiaalit, vakuutuksen ja ruoan
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi, kurssinumerolla 603
tai p.040-1269404. Toimintaan ilmoittautuminen on
sitova ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
toiminnan ikärajat huomioiden. Leiripaikan peruutus
tulee tapahtua 28.9.2018 klo 12:00 mennessä puhelimitse
toimistoomme p.040-126 9404. Tämän jälkeen leiripaikan
voi peruuttaa lääkärintodistuksella, muuten perimme
täyden osallistumismaksun. Kaikille ilmoittautujille
lähetetään sähköpostitse leirikirje, jossa vahvistetaan
leiripaikka tai ilmoitetaan varasijasta.
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut
Yhteyshenkilö: Joni Laine 040-511 8172
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittautumista
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso-liikuntapalvelut

KUVAT LIIKKEELLE -SYYSLOMAKURSSI
Ajankohta: 15.-19.10. klo 10-14.30
Kohderyhmä: 7-12 -vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Tule kokeilemaan, saatko kuvasi
liikkeelle ja mitä sitten tapahtuu? Syyslomakurssilla
käydään läpi sarjakuvanteon vaiheet – ideointi,
käsikirjoittaminen, luonnostelu ja puhtaaksi piirtäminen.
Perehdytään hahmojen sekä ympäristöjen suunnitteluun
ja tarinankerrontaan. Kurssilla tutustutaan myös liikkuvan
kuvan salaisuuksiin, erilaisiin animaatiotekniikoihin ja
ohjelmiin. Oma iPad on suotavaa ottaa mukaan, ei
kuitenkaan välttämätöntä. Varaathan omat eväät. Paikan
päällä on mikroaaltouuni ja jääkaappi.
Opettajana Katriina Kaija.
2

KIRKKONUMMI RANGERSIN SYYSLOMALEIRI 2018
Ajankohta: 15.-19.10. klo 8-17
(ohjattu toiminta klo 9-16)
Kohderyhmä: 2005-2011 syntyneille pojille ja tytöille
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa kaikki Rangerslaiset sekä
seuratoimintamme ulkopuoliset lapset!
Ohjelmassa:
*Hauskoja pelejä ja leikkejä liikkuen sisällä ja ulkona.
*Rangers-olympialaiset
Paikka: LähiTapiola Sport Center (Masalantie 346, 02430
Masala)
Hinta: Leiri maksaa 150€/vko tai 100€/3päivää. Päivät
voit valita vapaasti.
Hinta sisältää: lounaan, välipalan ja vakuutuksen
Yhteyshenkilö: Sebastian Fager-Pintilä
Ilmoittautuminen:
https://kirkkonummirangers.myclub.fi/events
Lisätiedot:paallikko@kirkkonummirangers.fi
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers ry
LIIKUNNALLINEN SYYSLOMALEIRI MASALASSA
Ajankohta: 15.-19.10.
Kohderyhmä: 1.-4. -luokkalaiset
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa Masalan Kisan
liikunnalliselle syyslomaleirille Masalaan 15.-19.10. Viikon
aikana liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona Nissnikun
alakoululla ja Framin ympäristössä. Liikkumisen lomassa
puuhataan myös leiritilassa esim. piirtäen ja leikkien.
Leiriaika on klo 9-15. Voit valita kuinka monta päivää
viikosta lapsi on paikalla 1-5 päivän väliltä.
Paikka: Nissnikun alakoulu ja Framin ympäristö
(Masalantie 268, 02430 Masala)
Hinta:
1 pvä 35€
2 pvä 65€
3 pvä 95€
4 pvä 120€
5 pvä 135€
Hinta sisältää: Hintaan kuuluu lounas.
Yhteyshenkilö: Kristiina Palomäki,
toimintakoordinaattori@masalankisa.fi puh. 050 4366
637
Ilmoittautuminen: 3.10. mennessä MasKin
jäsenrekisterin kautta www.masalankisa.fi.
Lisätiedot: Kristiina Palomäki,
toimintakoordinaattori@masalankisa.fi, puh. 050 4366
637 (arkisin klo 9.30-15) www.masalankisa.fi
Järjestäjä: Masalan Kisa ry
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1-3 lk SYYSLOMALEIRI VEIKKOLAN
SEURAKUNTAKODILLA
Ajankohta: 15.-19.10. klo 9-15
Kohderyhmä: 1-3 -luokkalaiset
Kuvaus toiminnasta: Lähde mukaan iloiseen
syyslomaleireilyyn. Päiväleirillä voit luoda, leikkiä, liikkua
sisällä tai ulkona, musisoida, pelata, askarrella ja viettää
rennosti aikaa yhdessä muiden leiriläisten kanssa.
Paikka: Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1
Hinta: Toiminta on maksuton.
Hinta sisältää: Päiväleirillä tarjotaan aamupala, lounas ja
välipala. Koululaisella on mahdollisuus erikseen
sovittaessa tulla kerhotilaan jo klo 8 ja lähteä klo 16 siitä
erikseen sovittaessa. Ohjattu toiminta on klo 9-15.
Yhteyshenkilö: Hanna-Marja Salonoja, lastenohjaaja,
hanna-marja.salonoja@evl.fi
Ilmoittautuminen: Täytä sähköinen hakemus osoitteessa
https://www.mvsoy.fi/srk/kirkkonummi/ilmoittautumine
n/ilmoittautuminen.php?add=c2cb9685b7bd4cd99dc286
5073bce4e5110&lang=fi
Hakuaika 3.9. – 7.10. Leiripaikasta ilmoitetaan
sähköpostilla. Peruutus viimeistään 8.10.2018.
Lisätiedot:
https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tulemukaan/leirit-ja-retket
sekä Hanna-Marja Salonoja, hanna-marja.salonoja@evl.fi,
puhelin 0400 604 148
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta

1-3 lk SYYSLOMALEIRI MASALAN KIRKOLLA
Ajankohta: 15.-19.10. klo 9-15
Kohderyhmä: 1-3 luokkalaiset
Kuvaus toiminnasta: Lähde mukaan iloiseen
syyslomaleireilyyn. Päiväleirillä voit luoda, leikkiä, liikkua
sisällä tai ulkona, musisoida, pelata, askarrella ja viettää
rennosti aikaa yhdessä muiden leiriläisten kanssa.
Paikka: Masalan kirkko, kerhotilat, TInantie 4
Hinta: Toiminta on maksuton.
Hinta sisältää: Päiväleirillä tarjotaan aamupala, lounas ja
välipala. Koululaisella on mahdollisuus erikseen
sovittaessa tulla kerhotilaan jo klo 8 ja lähteä klo 16 siitä
erikseen sovittaessa. Ohjattu toiminta on klo 9-15.
Yhteyshenkilö: Minna Blanck, lastenohjaaja
Ilmoittautuminen: Täytä sähköinen hakemus osoitteessa
https://www.mvsoy.fi/srk/kirkkonummi/ilmoittautumine
n/ilmoittautuminen.php?add=c2cb9685b7bd4cd99dc286
5073bce4e5110&lang=fi

Hakuaika 3.9. – 7.10. Leiripaikasta ilmoitetaan
sähköpostilla. Peruutus viimeistään 8.10.2018.
Lisätiedot:
https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tulemukaan/leirit-ja-retket
sekä Minna Blanck, minna.blanck@evl.fi, puhelin 040 185
0670
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Hinta: 165€ / koko viikko, 100€ / 3pvä, 70€ / 2pv
Hinta sisältää: lounaan, vakuutuksen ja
leiripaidan
Yhteyshenkilö: Viveca
Lindgren joukkuevoimistelu.kirku@gmail.com
Ilmoittautuminen: www.kirkkonummenurheilijat.fi
Lisätiedot: joukkuevoimistelu.kirku@gmail.com
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry

UINTI- JA LIIKUNTALEIRI 7-10 VUOTIAILLE

SYYSLOMAN LIIKUNTALEIRI 7- 12 V

Ajankohta: 15.10-19.10.
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat koulunsa aloittaneet lapset
Kuvaus toiminnasta: Uinti- ja liikuntaleirillä ohjelma
painottuu uintiin, mutta lisäksi leirillä liikutaan
monipuolisesti muunkin liikunnan parissa. Liikumme
lähimetsissä sekä urheilukentällä sään sallimissa rajoissa.
Lisäksi meillä on käytössä uimahallin liikuntatila.
Paikka: Kirkkonummen uimahalli
Hinta: 130€ sekä uimahallin sisäänpääsymaksu
Hinta sisältää: Lounaan sekä vakuutuksen
Yhteyshenkilö: Sini-Tuulia Aavio, ,
kurssivastaava@gladius.fi, 0400 709 129
Ilmoittautuminen: www.gladius.fi , myClub-palvelu ----
tapahtumat
Lisätiedot: Leiri toteutetaan pääasiassa Kirkkonummen
uimahallilla, ruokailu tapahtuu Winellska koulun
ruokalassa ja muutoin hyödynnämme lähialueen
liikuntamahdollisuuksia. Leirille vaaditaan vähintään 15
metrin uimataito, sillä uintiosuudet tapahtuvat isossa
altaassa.
Järjestäjä: Gladius Kirkkonummi ry

Ajankohta: 15.-19.10.
Kohderyhmä: 2006- 2011 syntyneet
Kuvaus toiminnasta:
Mukavaa meininkiä syysloman liikuntaleirillä. Leirin
ohjelmassa mm. liikuntaleikkejä, parkouria,
telinevoimistelua, sirkustelua, palloilua jne. Leirillä jää
aikaa myös puuhastella vapaasti esim. majoja rakentaen
tai muuten rauhoittuen.
Koko viikko ma-pe 15.-19.10. 125€
Alkuviikko ma-ke 15.-17.10. 85€
Loppuviiko to-pe 18.-19.10. 60€
Leiripäivät klo 8.30-15.30, leirillä ohjattua toimintaa klo
9.30-14.30 välillä, saapuminen ja lähteminen liukuvasti
leiriajan puitteissa.
Paikka: Gesterbyn koulun liikuntasali (Vilhonkummuntie
4, 02400 Kirkkonummi)
Hinta: 125 € / koko viikko, 85 € / 3 pvä, 60 € / 2 pvä
Hinta sisältää: lounaan, vakuutuksen
Yhteyshenkilö: Susanna Huusko ,
kurssivastaava@kirkkonummenurheilijat.fi
Ilmoittautuminen: www.kirkkonummenurheilijat.fi
Lisätiedot : kurssivastaava@kirkkonummenurheilijat.fi
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry

VOIMISTELULEIRI 6-12 V
Ajankohta: 15.-19.10.
Kohderyhmä: 2007-2012 syntyneet
Kuvaus toiminnasta:
Leirillä liikutaan monipuolisesti sekä tutustutaan
joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun laji-sekä
välinetaitoihin. Lisäksi leirillä vapaata puuhastelua ja
liikuntapelejä ja leikkejä.
Ajankohta:
Koko viikko ma-pe 15.-19.10. 165€
Alkuviikko ma-ke 15.-17.10. 100€
Loppuviikko to-pe 18.-19.10. 70€
Leiripäivät klo 8.30-15.30, leirillä ohjattua toimintaa klo 915 välillä, saapuminen ja lähteminen liukuvasti leiriajan
puitteissa
Paikka: JV treenisali, Munkinmäentie 9 (Into Club)
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TEKEMISTÄ ILMAN
ILMOITTAUTUMISTA/
VERKSAMHET UTAN ANMÄLAN
SYYSLOMAPUUHAA MESTASSA
Kuvaus toiminnasta: Meillä on avoimet ovet Mestassa
koko syyslomaviikon ajan. Tule tuunaamaan T-paitasi
(oma paita mukaan) tai tekemään oman näköisesi
heijastin. Voit myös tutustua 3D-tulostamiseen tai pelata
konsolipelejä. Tervetuloa!
Ajankohta: 15.-19.10.
Paikka: Mesta, Kirkkotallintie 2
Kohderyhmä: lapset, nuoret, perheet
Hinta: maksuton
Yhteyshenkilö: Sebastian Nordlund
etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista
Järjestäjä: Kirkkonummen kirjasto

HÖSTLOVSPROGRAM I MESTAN
Beskrivning av verksamheten: Vi har öppet hus i Mestan
under hela höstlovsveckan. Kom och piffa upp din t-tröja
(egen tröja med) eller göra en egen reflex. Du kan även
bekanta dig med 3D-utskrivarna eller spela konsolspel.
Välkommen!
Tidpunkt: 15.-19.10.
Plats: Mesta, Kyrkstallsvägen 2
Målgrupp: barn, unga, barnfamiljer
Pris: Priset inkluderar: Kontaktperson: Sebastian Nordlund
Anmälan: Ytterligare information: Arrangör: Kyrkslätts bibliotek

Hinta: maksuton
Yhteyshenkilö: Joni Laine 040-511 8172
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista
Järjestäjä: Kirkkonummen kunnan nuorisoliikuntapalvelut ja Kirkkonummen kirjasto/ pääkirjaston
lasten ja nuortenosasto Mesta
AQUAMANIA 10-15-VUOTIAILLE
Ajankohta: torstai 18.10. klo 18.00-20.30
Kohderyhmä: 10-15 -vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan trampoliinilla
hyppimisestä, köysillä svengailusta, musiikista ja
tunnelmallisesta valaistuksesta. Lisäksi käytössä erilaisia
uintivälineitä ja leluja. Terapia-allas normaalissa
asiakaskäytössä. Uintiaika 1,5h.
Paikka: Kirkkonummen uimahalli (Gesterbyntie 41, 02400
Kirkkonummi)
Hinta: uimahallin sisäänpääsymaksu (3€/ lasten
kertamaksu 5-16-vuotiaat)
Ilmoittautuminen: ei erillistä ilmoittautumista
Yhteyshenkilö: liikunnanohjaaja Rami Kosonen,
etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut

MASALAN NUORISOTALON TOIMINTAA 3 -6 LUOKKALAISILLE
Ajankohta: ti 16.10. klo 15.00-17.00 ja
la 20.10. klo 15.00-17.00
Kohderyhmä: 3 lk.-6 lk.
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa nuorisotalolle
pelailemaan ja hengailemaan. Nuorisotalolta löytyy
biljardi, pingis, lautapelejä, ps4, koris, sähly, iso
trampoliini ja seinäkiipeily mahdollisuudet.
Paikka: Masalan monitoimitalon nuorisotila
Hinta: maksuton
Yhteyshenkilö: Joni Laine 040-511 8172
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittautumista
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut

MESTAN NUORTENILTA
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa yksin tai yhdessä
kavereiden kanssa pelailemaan ja hengailemaan.
Mestasta löytyy mm. lautapelejä sekä ps4.
Ajankohta: ke 17.10. klo 15.00-21.00 ja pe 19.10.
klo. 15.00-22.00
Paikka: Pääkirjaston lasten ja nuorten osasto, Mesta
(Kirkkotallintie 2 02400 Kirkkonummi)
Kohderyhmä: 3 lk.-17v
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MASALAN NUORISOTALON TOIMINTAA 7LUOKKALAISILLE – 17 -VUOTIAILLE
Ajankohta: ti 16.10. klo 17.30-21.00 ja la 20.10. klo
15.00-22.00
Kohderyhmä: 7 lk.-17v.
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa nuorisotalolle
pelailemaan ja hengailemaan. Nuorisotalolta löytyy

biljardi, pingis, lautapelejä, ps4, koris, sähly, iso
trampoliini ja seinäkiipeilymahdollisuudet.
Paikka: Masalan monitoimitalon
nuorisotila (Sundsbergintie 1, 02430 Masala)
Hinta: maksuton
Yhteyshenkilö: Joni Laine 040-511 8172
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittautumista
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso-liikuntapalvelut

VEIKKOLAN NUORISOTILAN TOIMINTAA 3 -6 LUOKKALAISILLE
Ajankohta: ma 15.10. klo 15.00-17.00 ja pe 19.10.15.0017.00
Kohderyhmä: 3 lk.-6lk.
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa nuorisotalolle
pelailemaan ja hengailemaan. Nuorisotalolta löytyy
biljardi, pingis, lautapelejä, ps4, koris- ja
sählymahdollisuudet.
Paikka: Veikkolan nuorisotila (Koskentie 3, 02880
Veikkola)
Hinta: maksuton
Yhteyshenkilö: Joni Laine 040-511 8172
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittautumista
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso-liikuntapalvelut
VEIKKOLAN NUORISOTILAN TOIMINTAA 7LUOKKALAISILLE – 17 -VUOTIAILLE

Ajankohta: ma 15.10. klo 17.30-21.00 ja pe 19.10. 17.3022.00
Kohderyhmä: 7 lk.-17v.
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa nuorisotalolle
pelailemaan ja hengailemaan. Nuorisotalolta löytyy
biljardi, pingis, lautapelejä, ps4, koris- ja
sählymahdollisuudet.
Paikka: Veikkolan nuorisotila (Koskentie 3, 02880
Veikkola)
Hinta: maksuton

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 1,90€
uinti kertamaksu 3,00€
sarjakortti 10 x 24,00€
sarjakortti 20 x 44,00€
lapset 0- 4 v 0,00€
sarjakortteihin korttimaksu 4,00€
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 1,90€
simning engångsavgift 3,00€
seriekort 10x 24,00€
seriekort 20x 44,00€
barn 0–4 år 0,00€
kortavgift för seriekort 4,00€
www.kyrkslatt.fi/simhall
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RAGVALDSIN MUSEOALUE

aukioloajat:
Päärakennus ja Porkkalan vuokrakauden näyttely auki
sopimuksen mukaan.
sisäänpääsymaksu aikuiset:
Näyttelyn opastus 2 €, lapset 0€
Luontopolku omatoimisille liikkujille
vanhan maatilan pihapiirissä, opas netissä
https://www.kirkkonummi.fi/ragvalds
RAGVALDS MUSEIOMRÅDE
öppettider:
Huvudbyggnaden och utställningen över Porkala
arrendetid:
öppna enligt överenskommelse.
Inträdesavgifter vuxna:
guidning på utställningen 2 €, barn 0€
En naturstig för självständiga motionärer
på den gamla lantgårdens gårdsområde.
https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds
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!
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