Syyslomatoimintaa lapsille ja
nuorille Kirkkonummella
2019
Höstlovsaktiviteter för barn och
unga i Kyrkslätt 2019

Syyslomaesitteeseen 2019 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 2019. 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
MASALAN SYYSLOMAKERHO
Ajankohta: 14.-18.10. klo 9-16
Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Tule nauttimaan uusien kerho
ystävien seurasta ja ohjatusta toiminnasta. Pääset
kokeilemaan luovuutta askartelussa, leikkimielisissä
liikunnallisissa tuokioissa niin sisällä kuin ulkonakin,
kokeilla onnea ja taitoja erilaisissa peleissä tai ottaa
rennosti kerho ystävien seurassa.
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi
Hinta: 100€/viikko. Osallistumisen pituuden kerhoon voit
valita tarpeen mukaan 1-5 päivästä (hinta 20€/päivä).
Muistathan ilmoittaa mille päiville lapsesi osallistuu.
Hinta sisältää: materiaalit, vakuutuksen ja ruoan
Paikka ja osoite:Masalan monitoimitalo, Sundsbergintie 1
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
tai 040-1269 404. Viimeinen peruutusaika 27.9. klo 12.00
puhelimitse 040-1269 404. Tämän jälkeen peruutus
ainoastaan lääkärintodistuksella, muutoin perimme
täyden osallistumismaksun.
Lisätiedot: Katri Lahtinen 040-7290 838
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut
MASABY HÖSTLOVKLUBB
Tidpunkt: 14.-18.10. kl. 9-16
Målgrupp: 7–11 åringar
Beskrivning av verksamheten: Kom och njut av klubbs
vännernas 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 klubbs
vännerna.
Handledningsspråk: finska och svenska
Plats och adress: Masaby allaktivitetshus,
Sundsbergsvägen 1
Pris: 100€/vecka. Du kan välja längden på deltagandet i
klubben enligt dina behov, mellan 1–5 dagar (pris
20€/dag). Kom ihåg att meddela vilka dagar ditt barn
deltar.
Priset inkluderar: material, försäkring och mat
Anmälan: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller 0401269 404. Man kan avboka klubbplatsen senast 27.9. före
kl. 12.00, tfn 040-1269 404. Efter det kan klubben
annulleras endast med läkarintyg, annars tar vi ut hela
deltagaravgiften.
Ytterligare information: Katri Lahtinen 040-7290 838
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänsterna

VEIKKOLAN SYYSLOMAKERHO
Ajankohta: 14.-18.10. klo 9-16
Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Toiminta on ohjattua ja sisältää
esim. Ulko- ja sisäleikkejä, kädentaitoja, liikuntaa.
Ohjauskieli: suomi,
Hinta: 100€/viikko. Osallistumisen pituuden kerhoon voit
valita tarpeen mukaan 1-5 päivästä (hinta 20€/päivä).
Muistathan ilmoittaa mille päiville lapsesi osallistuu.
Hinta sisältää: materiaalit, vakuutuksen ja ruoan
Paikka ja osoite: Koskentie 3 02880 VEIKKOLA
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
tai 040-1269 404. Viimeinen peruutusaika 27.9. klo 12.00
puhelimitse 040-1269 404. Tämän jälkeen peruutus
ainoastaan lääkärintodistuksella, muutoin perimme
täyden osallistumismaksun.
Lisätiedot: nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimisto 0401269404
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut

KEPPIHEVOSLEIRI
Ajankohta: 14.-18.10. klo 9-16
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Leiri toteutetaan päiväleirinä ja se
soveltuu sekä aloittelijoille että kokeneemmille
keppistelijöille. HUOMIOITHAN, ETTÄ TÄLLÄ LEIRILLÄ
EMME VALMISTA KEPPIHEVOSIA! Viikon aikana
ohjelmassa on keppihevosten varusteiden valmistamista,
leiriläisten omien keppareiden tuunausta, esteradan
rakentamista ja leirikisat sekä kaikkea muuta kivaa
keppistelyyn liittyvää. Päätallina toimii Gesterbyn
nuorisotalo, mikä tarjoaa oivalliset mahdollisuudet
monipuoliseen leiriin.
Ohjauskieli: suomi
Hinta: 100€
Hinta sisältää: lounaan, ohjauksen, materiaalikulut ja
vakuutuksen.
Paikka ja osoite: Gesterbyn Nuorisotalo,
Hevoshaansilta 4, 02410 Kirkkonummi
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
tai 040-1269 404. Viimeinen peruutusaika 27.9. klo 12.00
puhelimitse 040-1269 404. Tämän jälkeen peruutus
ainoastaan lääkärintodistuksella, muutoin perimme
täyden osallistumismaksun.
Lisätiedot: nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimisto 0401269404
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut

KIRKKONUMMI RANGERS SYYSLOMALEIRI 2019
Ajankohta: 14.-18.10.2019
Kohderyhmä: Leiri on tarkoitettu kaikille vuosina 20072012 syntyneille tytöille ja pojille.
Kuvaus toiminnasta: Leirillä 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, keilausta ja erilaista
ulkoliikuntaa. Leirin ohjelmassa otetaan huomioon lasten
omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita.
Leirin ohjattu ohjelma on päivittäin klo 9.00-16.00 ja
valvonta klo 8.00-17.00 välisenä aikana.
Ohjauskieli: suomi (tarvittaessa ruotsi /englanti)
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: Leirin hintaan sisältyy ohjelman lisäksi
päivittäin lämmin lounas, välipala sekä vakuutus.
Paikka ja osoite: LähiTapiola Sport Center, Masalantie
346, 02430 Masala
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset leirille:
www.kirkkonummirangers.myclub.fi Ilmoittautuminen
päättyy 27.9.2019. Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita on
vähintään 12. Leiripaikan peruutus tulee tapahtua laskun
eräpäivään 11.10.2019 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. Leirille otetaan max
30 lasta.
Lisätiedot: Maiju Behm /Kirkkonummi Rangers p. 0400
217711
maiju.behm@kirkkonummirangers.fi
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers
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GYMI CAMP -LEIRI – PARKOURIA, ILMA-AKROBATIAA,
TELINEVOIMISTELUA, SIRKUSTA, JOOGAA
Ajankohta: 14.-18.10.2019
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Gymin päiväleirejä järjestetään
koululaisten loma-aikoina. Ohjelmassa parkouria, ilmaakrobatiaa, sirkusta, telinevoimistelua ja joogaa, mutta
myös juoksukoulua, volttikoulua, käsinseisontakoulua,
leikkejä ja pelejä. Kukin osallistuu toimintaan omalla
tyylillään, joten mitään ennakkotaitoja ei tarvita, mutta
toisaalta edistyneemmätkin liikkujat saavat varmasti
haastetta omalla tasollaan. Lisätietoa: www.gymi.fi/leirit
Ohjauskieli: suomi, ruotsi, englanti
Hinta: 35€-195€
Hinta sisältää: Leiripäivät Gymin upeissa tiloissa, ohjatun
toiminnan pienryhmässä.
Paikka ja osoite: Gymi Kirkkonummi, Munkinmäentie 7
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköisellä
lomakkeella: www.gymi.fi
Lisätiedot: www.gymi.fi / info.kirkkonummi@gymi.fi /
040 128 3551
Järjestäjä: Gymi Kirkkonummi

GYMI CAMP -LÄGER
Tidpunkt: 14.-18.10.2019
Målgrupp: 7-13-åringar
Beskrivning av verksamheten: Gymi -läger ordnas alltid
under skolornas lov. Programmet innehåller parkour,
cirkus, luftakrobatik, gymnastik och yoga, men också
löpskola, voltskola, handståendeskola, lekar och spel. Inga
förskunskap behövs, men också barn med mera
erfarenhet får utmaning på egen nivå. Mera information:
www.gymi.fi/leirit
Handledningsspråk: svenska, finska, engelska
Plats och adress: Gymi Kirkkonummi, Munkkullavägen 7
Pris: 35€-195€
Priset inkluderar: Lägerdagarna i den fina Gymi-lokalen,
program i små grupper.
Anmälan: Anmälan via den elektroniska
anmälningsblanketten på hemsidan www.gymi.fi
Ytterligare information: www.gymi.fi /
info.kirkkonummi@gymi.fi / 040 128 3551
Arrangör: Gymi Kyrkslätt

SYYSLOMAN TEATTERIPLÄJÄYS!
Ajankohta: 16.-18.10.2019 klo 9-13
Kohderyhmä: 9-12-vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Haluaisitko tehdä syyslomalla
jotakin hauskaa ja luovaa? Kiinnostaako esiintyminen,
näytteleminen tai tarinankerronta? Syysloman
teatteripläjäys on kolmen päivän päiväleiri, jossa mm.
improvisoidaan, leikitään sekä keksitään omia
näytelmäkohtauksia. Kokeillaan rohkeasti erilaisia
ilmaisumuotoja; kerrotaan tarinoita sanomatta sanaakaan
ja haastatellaan kuvitteellisia henkilöitä. Vain mielikuvitus
on rajana!
Ohjauskieli: suomi
Hinta: 42€
Hinta sisältää: Opetuksen leirillä
Paikka ja osoite: Kirkkonummen musiikkiopisto, Virkatie
5, 02400 Kirkkonummi
Ilmoittautuminen: kirkkonummi.fi/kansalaisopisto
(kurssinumero 031006), suora linkki ilmoittautumiseen:
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t
=770
Lisätiedot: Evästauko, ota mukaan oma välipala
Järjestäjä: Kirkkonummen Kansalaisopisto

OLIPA KERRAN OLENTO –MONITAIDELEIRI
Ajankohta: 14.-17.10. kello 9-15
Kohderyhmä: 7-14 -vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Olipa kerran olento –monitaideleiri
Leirillä uppoudutaan mielikuvituksen maailmaan
tarinoinnin, kädentaitojen ja teatterin avulla. Leiripäivien
aikana toimitaan sekä yksin että yhdessä eri taiteen lajien
työpajoissa. Sepitellään sanoja ja tarinoita, rakennellaan
ja muotoillaan, taiteillaan, näytellään ja tietenkin leikitään
ja lomaillaan.
Ohjauskieli: suomi
Hinta: 120e (sisaralennus 20e)
Hinta sisältää: ohjauksen, materiaalit, vakuutuksen,
lämpimän ruuan
Paikka ja osoite: Veikkolan kirjasto, Allastie 6, Veikkola
Ilmoittautuminen: tarja.karvinen2@luukku.com,
0505663697
Lisätiedot: Tarja Karvinen 0505663697
Järjestäjä: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry.
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HÖSTDAX
Tidpunkt: 14-16.10.2019
Målgrupp: Årskurs 3-6
Beskrivning av verksamheten: Har du inget planerat på
höstlovet? Detta är ett läger med övernattning i Porkala
skärgård. Vi upplever naturen på olika sätt, genom lek,
vandring och olika andra aktiviteter.
Handledningsspråk: Svenska
Plats och adress: Räfsö Lägercentrum
Pris: 70€ för K:slätts sv. medlemmar, övriga 140€
Priset inkluderar: Transport, material, kost o. logi
Anmälan: Elektronisk anmälan på Församlingens hemsida
16-27.9, lägret fylls i anmälnings ordning
Ytterligare information: Mera information fås av Janne
Strömberg
Arrangör: Kyrkslätts svenska församling

LUISTELU- JA KIEKKOKOULU
Ajankohta: syyskuu 2019 – maaliskuu 2020
Kohderyhmä: 2009 ja nuoremmat
Kuvaus toiminnasta: luistelu- ja kiekkokoulu
Ohjauskieli: suomi
Hinta: 190 euroa/kausi
Hinta sisältää: jäämaksut, ohjaus, harjoituspaita ja
vakuutus
Paikka ja osoite: Varuboden Areena, Vanha Rantatie 8.
02400 Kirkkonummi
Ilmoittautuminen: www.salamat.fi
Lisätiedot: valmennus@salamat.fi
Järjestäjä: HCK Salamat ry

TEKEMISTÄ ILMAN
ILMOITTAUTUMISTA/
VERKSAMHET UTAN ANMÄLAN
MASALAN NUORISOTALON TOIMINTAA 3LUOKKALAISILLE – 17 -VUOTIAILLE
Ajankohta: ma 14.10. klo 15.00-21.00
Kohderyhmä: 3 lk.-17v.
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa nuorisotalolle
pelailemaan ja hengailemaan. Nuorisotalolta löytyy
biljardi, pingis, lautapelejä, ps4, koris, sähly, iso
trampoliini ja seinäkiipeilymahdollisuudet.
Ohjauskieli: suomi
Hinta: maksuton
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalon nuorisotila
(Sundsbergintie 1, 02430 Masala)
Lisätiedot: Eija Rajavaara 040-832 1906
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut
VEIKKOLAN NUORISOTILAN TOIMINTAA 3
LUOKKALAISILLE -17-VUOTIAILLE
Ajankohta: ti 15.10. klo 15.00-21.00
Kohderyhmä: 3 lk.-17v.
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa nuorisotalolle
pelailemaan ja hengailemaan. Nuorisotalolta löytyy
biljardi, pingis, lautapelejä, ps4, koris- ja
sählymahdollisuudet.
Ohjauskieli: suomi
Hinta: maksuton
Paikka ja osoite: Veikkolan nuorisotila (Koskentie 3,
02880 Veikkola)
Lisätiedot: Eija Rajavaara 040-832 1906
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut
MESTAN NUORTENILLAT
Ajankohta: ke 16.10. klo 15.00-21.00 ja pe 18.10. klo.
15.00-22.00
Kohderyhmä: 3 lk.-17v
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa yksin tai yhdessä
kavereiden kanssa pelailemaan ja hengailemaan.
Mestasta löytyy mm. lautapelejä sekä ps4.
Ohjauskieli: suomi
Hinta: maksuton
Paikka ja osoite: Pääkirjaston lasten ja nuorten osasto,
Mesta (Kirkkotallintie 2 02400 Kirkkonummi)
Lisätiedot: Eija Rajavaara 040-832 1906
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut ja
Kirkkonummen kirjasto/ pääkirjaston lasten ja
nuortenosasto Mesta
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AQUAMANIA 8-15-VUOTIAILLE
Ajankohta: torstai 17.10. klo 18.00-20.30
Kohderyhmä: 8-15 -vuotiaat
Kuvaus toiminnasta: Lasten ja nuorten oma
syyslomaspektaakkeli uimahallissa! Mania meininkiin
kuuluu trampoliinit, liaaniköysi, vesilelut, musaa ja
tunnelmavalaistus! Terapia-allas on normaalissa
asiakaskäytössä. Uintiaika 1,5h. Lisäksi toimintaa myös
uimahallin aulassa.
Paikka: Kirkkonummen uimahalli
(Gesterbyntie 41, 02400 Kirkkonummi)
Hinta: uimahallin sisäänpääsymaksu (3€/ lasten
kertamaksu 5-16-vuotiaat)
Ilmoittautuminen: ei erillistä ilmoittautumista
Yhteyshenkilö: liikunnanohjaajien esimies Oona
Weckman, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut
PONIPAJA VEIKKOLAN KIRJASTOLLA
Ajankohta: tiistai 15.10. klo 17-19
Kohderyhmä: koululaiset
Kuvaus toiminnasta: Poneja tavattavissa Veikkolan
kirjastolla!
Ohjauskieli: suomi
Paikka ja osoite: Veikkolan kirjasto, Allastie 6
Hinta: Ilmoittautuminen: Lisätiedot: nina.serow@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Veikkolan kirjasto
PONNYVERKSTAD
Tidpunkt: tisdag 15.10 kl. 17-19
Målgrupp: skolelever
Beskrivning av verksamheten: Kom och träffa ponnyer!
Handledningsspråk: finska
Plats och adress: Veikkola bibliotek, Dammvägen 6
Pris: Anmälan: Ytterligare information: nina.serow@kirkkonummi.fi
Arrangör: Veikkola bibliotek
KIRJASTOKISSA FISA
Ajankohta: perjantai 18.10. klo 10-14
Kohderyhmä: koululaiset
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa tutustumaan
kirjastokissaan ja lukemaan sille!
Ohjauskieli: suomi
Paikka ja osoite: Veikkolan kirjasto, Allastie 6
Hinta: Ilmoittautuminen: Lisätiedot: nina.serow@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Veikkolan kirjasto

BIBBAKATTEN FISA
Tidpunkt: fredag 18.10 kl. 10-14
Målgrupp: skolelever
Beskrivning av verksamheten: kom och bekanta dig med
bibbakatten och läs för den!
Handledningsspråk: finska
Plats och adress: Veikkola bibliotek, Dammvägen 6
Pris: Anmälan: Ytterligare information: nina.serow@kirkkonummi.fi
Arrangör: Veikkola bibliotek
KISSA-ASKARTELUPAJA KIRJASTOSSA
Ajankohta: Maanantaina 14.10. klo 17-19
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Kuvaus toiminnasta: Innostu Saapasjalkakissan
seikkailuista ja tule askartelemaan kissa-aiheisia aarteita.
Ohjauskieli: suomi, ruotsi
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1
Hinta: Ilmoittautuminen: Lisätiedot: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Masalan kirjasto
KATTPYSSELVERKSTAD I BIBLIOTEKET
Tidpunkt: måndag 14.10 kl. 17-19
Målgrupp: barn och unga
Beskrivning av verksamheten: Bli inspirerad av
Mästerkatten i stövlar och pyssla skatter med kattema.
Handledningsspråk: finska, svenska
Plats och adress: Masaby bibliotek, Sundsbergsvägen 1
Pris: Anmälan: Ytterligare information:
masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Arrangör: Masaby bibliotek

KAVERIKOIRAT JA PINSSIKONE KIRJASTOSSA
Ajankohta: tiistaina 15.10. klo 17-19
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Kuvaus toiminnasta: Tule silittämään ja tutustumaan
ystävällisiin Kirkkonummen kaverikoiriin. Koirat ovat
paikalla klo 18–19. Samalla voit tehdä itselle muistoksi
pinssin valitsemasi kaverikoiran kuvasta 17–19.
Tervetuloa viettämään mukavaa koirailtaa.
Ohjauskieli: suomi
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1
Hinta: Ilmoittautuminen: Lisätiedot: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
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Järjestäjä: Masalan kirjasto
FISA-KIRJASTOKISSA KUUNTELEE LUKIJOITA
KIRJASTOSSA
Ajankohta: keskiviikkona 16.10. klo 10-14
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Kuvaus toiminnasta: Kirjastokissa Fisalle lukeminen tukee
lukemaan harjoittelevaa. Fisa kuuntelee mielellään
kaikenlaisia tarinoita, eikä virheitä tarvitse pelätä. Voit
varata itsellesi 15 minuutin lukuajan kirjastosta.
Ohjauskieli: suomi, kissalle voi lukea haluamallaan kielellä
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1
Hinta: Ilmoittautuminen: Voit varata itsellesi 15 minuutin
lukuajan kirjastosta.
Lisätiedot: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Masalan kirjasto
PONIAIHEINEN ASKARTELUPAJA JA PONIT KIRJASTON
NÄYTTELYTILASSA
Ajankohta: torstaina 17.10. klo 17-19
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Kuvaus toiminnasta: Askartelupajassa tehdään
ponihahmoja kangas- ja paperipaloista. Ponit ovat
rapsuteltavissa klo 17–19 voimiensa mukaan.
Ohjauskieli: suomi
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1
Hinta: Ilmoittautuminen: Lisätiedot: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Masalan kirjasto
ELÄINTEEMAINEN 3D-PRINTTERIPAJA KIRJASTOSSA
Ajankohta: perjantaina 18.10.
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Kuvaus toiminnasta: Tutustutaan 3D-printteriin ja
printataan pieniä eläinhahmoja, kirjanmerkkejä ja muita
nopeita tulostuksia.
Ohjauskieli: suomi
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1
Hinta: Ilmoittautuminen: Lisätiedot: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Masalan kirjasto

LENTÄVÄ MATTO -LASTENTEATTERIESITYS
Ajankohta: lauantaina 19.10. klo 10
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Kuvaus toiminnasta: Tanssiteatteri Raatikon
vuorovaikutteinen Lentävä matto -teos johdattaa katsojat
tuhannen ja yhden yön maisemiin, jalokivien, taikureiden
ja lentävien mattojen maailmaan. Luvassa on hauska ja
vauhdikas matka, josta nauttivat sekä lapset että aikuiset.
Suomenkielinen esitys kestää noin 50 minuuttia, ja
soveltuu 3–10-vuotiaille. Monitoimitalon saliin mahtuu
100 ensimmäistä saapumisjärjestyksessä.
Ohjauskieli: suomi
Paikka ja osoite: Masalan kirjasto, Sundsbergintie 1
Hinta: Ilmoittautuminen: Monitoimitalon saliin mahtuu 100
ensimmäistä saapumisjärjestyksessä.
Lisätiedot: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Masalan kirjasto
HARRASTUSPAKU
Ajankohta: 14.-18.10.
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
Hinta: maksuton
Paikka ja osoite: Harrastuspakun aikataulut julkaistaan
syyskuun aikana ja löydät ne osoitteesta
www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku
Lisätiedot: Harrastuskoordinaattori Sanna Korkelainen
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi
Järjestäjä: Kirkkonummen vapaa-aikapalvelut

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
VESIPEUHU LAUANTAISIN KLO 12.15-17.00
Hauskaa tekemistä koko perheelle!
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
VATTENPLASK LÖRDAGAR KL. 12.15-17.00
Rolig för hela familjen!
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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PÄÄKIRJASTON LASTEN- JA NUORTENOSASTO MESTA:
osoite: Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi
aukioloajat:
ma-pe 9-20 ja la 9-15

RAGVALDSIN MUSEOALUE
Luontopolku omatoimisille liikkujille
vanhan maatilan pihapiirissä, opas netissä
https://www.kirkkonummi.fi/ragvalds

HUVUDSBIBLIOTEKETS BARN- OCH
UNGDOMSAVDELNINGEN, MESTA
adress: Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt
öppettider:
mån-fre 9-20 och lör 9-15

RAGVALDS MUSEIOMRÅDE
En naturstig för självständiga motionärer
på den gamla lantgårdens gårdsområde.
https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds

VEIKKOLAN KIRJASTO
osoite: Allastie 6, 02880 Veikkola
aukioloajat:
maanantai 14-20
tiistai, torstai 14-19
keskiviikko, perjantai, lauantai 10-15
Kirjastossa voit lukea, pelata konsolipelejä ja lautapelejä,
kokeilla 3D-tulostamista tai vain hengailla!
VEIKKOLA BIBLIOTEK
adress: Dammvägen 6, 02880 Veikkola
öppettider:
måndag 14-20
tisdag, torsdag 14-19
onsdag, fredag, lördag 10-15
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva på
3D-utskrivning, hänga med kompisar!
MASALAN KIRJASTO
osoite: Sundsbergintie 1, 02430 Masala
Henkilökunta paikalla:
ma, ti, to klo 15–20
ke, pe, la ja aattoina klo 10–15
Omatoimikirjaston aukioloajat:
su–to 7–21
pe–la 7–18
MASABY BIBLIOTEK
adress: Sundsbergsvägen 1, 02430 Masaby
Personal på plats:
mån, tis, tors kl. 15–20
ons, fre, lör och dag före helg kl. 10–15
Det meröppna bibliotekets öppettider:
sön–tors 7–21
fre–lör 7–18
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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

