
   

 
Kesälomaesitteeseen 2021 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. 
 
Här har vi samlat information om sommarlovsverksamhet för barn och unga 2021.  
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. 
 
Päivitetty 4.5.2021 - uppdaterad 4.5.2021 
 
 

 

 

Kesälomatoimintaa lapsille ja 
nuorille Kirkkonummella  

2021 

Sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga i Kyrkslätt 2021 



KESÄKERHOT JA -LEIRIT / 
SOMMARKLUBBAR OCH -LÄGER 

 
 
 
 
KESÄLEIRI 
Ajankohta: 7.-11.6. ja 14.-18.6. 
Kohderyhmä: 7- 10 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Leiri, jossa liikutaan, taiteillaan, 
ulkoillaan, leikitään, pelataan sisällä ja ulkona.  
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Paikka ja osoite: keskustan väestönsuoja (pommari) 
Hinta: 155€ / 1 viikko, 280/ 2 viikkoa 
Hinta sisältää:  lounaan, eväät ja vakuutuksen. 
Ilmoittautuminen:https://forms.gle/XXXFRTr6DqSnLVuF9  
Lisätiedot: info@kyifhandis.fi  
Järjestäjä: KyIF 

 
 
SOMMARLÄGRET  
Tidpunkt: 7.-11.6. ja 14.-18.6.  
Målgrupp: 7-10 åringar 
Beskrivning av verksamheten: Under lägret rör man på sig, 
spelar olika spel och leker både inomhus och utomhus 
Handledningsspråk: svenska och finska  
Plats och address: Befolkningsskyddet I centrum (Bombis)  
Pris: 155€/ 1 vecka, 280€/ 2 veckor 
Priset inkluderar: lunch, mellanmål, försäkring. 
Anmälan: https://forms.gle/XXXFRTr6DqSnLVuF9  
Ytterligare information: info@kyifhandis.fi 
Arrangör: KyIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KESÄKERHO LAPSILLE 
Ajankohta: 31.5.-11.6.2021 
Kohderyhmä: 3-6 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Iloista kesäpuuhaa viitenä päivänä 
viikossa kahden viikon ajan 3 tuntia kerrallaan klo 9-12 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Grandalantie 2 E, Papinniitty 
Hinta: - 
Hinta sisältää:  - 
Ilmoittautuminen: 8.4.-2.5.2021 
Lisätiedot: Nina Hotma, nina.hotma@evl.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta  
 
KESÄKERHO LAPSILLE  
Ajankohta: 31.5.-11.6.2021 
Kohderyhmä: 3-6 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Iloista kesäpuuhaa viitenä päivänä 
viikossa kahden viikon ajan 3 tuntia kerrallaan klo 9-12 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Tinantie 4, Masalan kirkko 
Hinta: - 
Hinta sisältää:  - 
Ilmoittautuminen: 8.4.-2.5.2021 
Lisätiedot: Nina Hotma, nina.hotma@evl.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta  
 
KESÄKERHO LAPSILLE  
Ajankohta: 14.6.-24.6.2021 
Kohderyhmä: 3-6 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Iloista kesäpuuhaa viitenä päivänä 
viikossa kahden viikon ajan 3 tuntia kerrallaan klo 9-12 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Kisapolku 1, Veikkolan seurakuntakoti 
Hinta: - 
Hinta sisältää:  - 
Ilmoittautuminen: 8.4.-2.5.2021 
Lisätiedot: Nina Hotma, nina.hotma@evl.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta  
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KESÄKERHO 1-4 LUOKKALAISILLE 
Ajankohta: 7.6.-11.6.2021 
Kohderyhmä: 1-4 luokkalaiset 
Kuvaus toiminnasta: Kerhossa ollaan ulkona, liikutaan ja 
leikitään. Lapset toimivat pienryhmissä yhdessä ohjaajien 
kanssa annettuja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 
Toimimme pääsääntöisesti ulkona koko kerhoajan. Kerhot 
kokoontuvat klo 9-13. Mukaan tarvitaan reilut eväät, 
vesipullo ja päähine. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Kisapolku 1, Veikkolan seurakuntakoti 
Hinta: - 
Hinta sisältää:  - 
Ilmoittautuminen: 12.4.-2.5.2021 
Lisätiedot: Katri Rantanen, katri.rantanen@evl.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta  
 
KESÄKERHO 1-4 LUOKKALAISILLE 
Ajankohta: 16.6.-20.6.2021 
Kohderyhmä: 1-4 luokkalaiset 
Kuvaus toiminnasta: Kerhossa ollaan ulkona, liikutaan ja 
leikitään. Lapset toimivat pienryhmissä yhdessä ohjaajien 
kanssa annettuja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 
Toimimme pääsääntöisesti ulkona koko kerhoajan. Kerhot 
kokoontuvat klo 9-13. Mukaan tarvitaan reilut eväät, 
vesipullo ja päähine. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Ellen, kauppakeskus Kirsikka 
Hinta: - 
Hinta sisältää:  - 
Ilmoittautuminen: 12.4.-2.5.2021 
Lisätiedot: Katri Rantanen, katri.rantanen@evl.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta  
 
KESÄKERHO 1-4 LUOKKALAISILLE 
Ajankohta:21.6.-24.6.2021 
Kohderyhmä: 1-4 luokkalaiset 
Kuvaus toiminnasta: Kerhossa ollaan ulkona, liikutaan ja 
leikitään. Lapset toimivat pienryhmissä yhdessä ohjaajien 
kanssa annettuja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 
Toimimme pääsääntöisesti ulkona koko kerhoajan. Kerhot 
kokoontuvat klo 9-13. Mukaan tarvitaan reilut eväät, 
vesipullo ja päähine. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Tinantie 4, Masalan kirkko 
Hinta: - 
Hinta sisältää:  - 
Ilmoittautuminen: 12.4.-2.5.2021 
Lisätiedot: Katri Rantanen, katri.rantanen@evl.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta  
 

MASALAN KESÄKERHO 1 

Ajankohta: 7.-11.6.2021 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kesäkerhossa on ohjelmassa muun 
muassa erilaisia sisä- ja ulkopelejä, leikkejä, askartelua, 
lautapelejä, kiipeilyä kiipeilyseinällä ja jättitrampoliini. 
Säiden salliessa pyrimme myös ulkoilemaan 
mahdollisimman paljon. Noudatamme koronasta johtuvaa 
hygieniasääntöä sekä turvavälejä. 
Ohjauskieli: Suomi, Ruotsi 
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalon nuorisotila, 
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 

Hinta: 110€ 
Hinta sisältää: Lounaan, vakuutuksen ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913 Hannu 
Leinonen p. 040 126 9817 

Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
SOMMARKLUBB, UNGDOMSLOKALEN I MASABY 1 

Tidpunkt: 7.-11.6.2021 
Målgrupp: 7–10-år gammal 
Beskrivning av verksamheten: I sommarklubbens program 
ingår bl.a. av olika spel inne och ute, lekar, pyssel, brädspel, 
klättring på klättervägg och jättetrampolin. Om vädret 
tillåter försöker vi också vara ute så mycket som möjligt. Vi 
följer hygienregler och skyddsavstånd med tanke på 
coronaviruset. 
Handledningsspråk: Finska, svenska 

Plats och address: Ungdomslokalen i Masaby 
allaktivitetshus, Lingonbacka 7, 02430 Masaby 

Pris: 110€ 
Priset inkluderar: Lunch, försäkring och material. 
Anmälan: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Ytterligare information: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms och idrottstjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi


 

3 
 

MASALAN KESÄKERHO 2 

Ajankohta: 14.-18.6.2021 
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kesäkerhossa on ohjelmassa muun 
muassa erilaisia sisä- ja ulkopelejä, leikkejä, askartelua, 
lautapelejä, kiipeilyä kiipeilyseinällä ja jättitrampoliini. 
Säiden salliessa pyrimme myös ulkoilemaan 
mahdollisimman paljon. Noudatamme koronasta johtuvaa 
hygieniasääntöä sekä turvavälejä. 
Ohjauskieli: Suomi, Ruotsi 
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalon nuorisotila, 
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 

Hinta: 110€ 
Hinta sisältää: Lounaan, vakuutuksen ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913 Hannu 
Leinonen p. 040 126 9817 

Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
SOMMARKLUBB, UNGDOMSLOKALEN I MASABY 2 

Tidpunkt: 14.-18.6.2021 

Målgrupp: 7–10-år gammal 
Beskrivning av verksamheten: I sommarklubbens program 
ingår bl.a. av olika spel inne och ute, lekar, pyssel, brädspel, 
klättring på klättervägg och jättetrampolin. Om vädret 
tillåter försöker vi också vara ute så mycket som möjligt. Vi 
följer hygienregler och skyddsavstånd med tanke på 
coronaviruset. 
Handledningsspråk: Finska, svenska 

Plats och address: Ungdomslokalen i Masaby 
allaktivitetshus, Lingonbacka 7, 02430 Masaby 

Pris: 110€ 
Priset inkluderar: Lunch, försäkring och material. 
Anmälan: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Ytterligare information: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms och idrottstjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASALAN KESÄKERHO 3 

Ajankohta: 9.-13.8.2021 

Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kesäkerhossa on ohjelmassa muun 
muassa erilaisia sisä- ja ulkopelejä, leikkejä, askartelua, 
lautapelejä, kiipeilyä kiipeilyseinällä ja jättitrampoliini. 
Säiden salliessa pyrimme myös ulkoilemaan 
mahdollisimman paljon. Noudatamme koronasta johtuvaa 
hygieniasääntöä sekä turvavälejä. 
Ohjauskieli: Suomi, Ruotsi 
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalon nuorisotila, 
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 

Hinta: 110€ 
Hinta sisältää: Lounaan, vakuutuksen ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913 Hannu 
Leinonen p. 040 126 9817 

Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
SOMMARKLUBB, UNGDOMSLOKALEN I MASABY 3 

Tidpunkt: 9.-13.8.2021 

Målgrupp: 7–10-år gammal 
Beskrivning av verksamhete: I sommarklubbens program 
ingår bl.a. av olika spel inne och ute, lekar, pyssel, brädspel, 
klättring på klättervägg och jättetrampolin. Om vädret 
tillåter försöker vi också vara ute så mycket som möjligt. Vi 
följer hygienregler och skyddsavstånd med tanke på 
coronaviruset. 
Handledningsspråk: Finska, svenska 

Plats och address: Ungdomslokalen i Masaby 
allaktivitetshus, Lingonbacka 7, 02430 Masaby 

Pris: 110€ 
Priset inkluderar: Lunch, försäkring och material. 
Anmälan: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Ytterligare information: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms och idrottstjänster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi


 

4 
 

KESÄN LEIVONTAPAJA VEIKKOLASSA 
Ajankohta: 7.6.2021-11.6.2021, kellonajat 9-16 
Kohderyhmä: 9-13v 
Kuvaus toiminnasta:  
Ma 7.6. leivotaan teeleipiä  
Ti 8.6. leivotaan pikkuleipiä / keksejä 
Ke 9.6. leivotaan pasteijoita 
To10.6. leivotaan muffinsseja 
Pe 11.6. leivotaan juusto-kinkku sarvia 
(Mahdolliset ohjelmamuutokset pidätetään) 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Koskentie 3, Veikkola 
Hinta: 1pv.22€ / 2 pv.44€ / 3pv.66€/ 4pvä.88€ / 5pvä 110€. 
Hinta sisältää:  Maksu sisältää kerhomateriaalit, 
vakuutuksen sekä ruoan. 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Ilmoittautuminen alkaa 15.4.2021 klo 9:00 ja päättyy 
17.5.2021 klo 15:30. 
Lisätiedot: Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
toiminnan ikärajat huomioiden. Leiripaikan peruutus tulee 
tapahtua 17.5.2021. klo 15.30 mennessä puhelimitse 
toimistoomme p. 040-126 9404. Tämän jälkeen leiripaikan 
voi peruuttaa lääkärintodistuksella, muuten perimme 
täyden osallistumismaksun. Kaikille ilmoittautujille 
lähetetään leirikirje sähköpostitse, jossa vahvistetaan 
leiripaikka tai ilmoitetaan varasijasta. 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
VEIKKOLAN KESÄKERHO 2 
Ajankohta: 14.6.2021-18.6.2021, kellonajat 9-16 
Kohderyhmä: 7-10v 
Kuvaus toiminnasta: Kesäkerhossa on ohjelmassa mm. 
sisä- ja ulkoleikkejä sekä mahdollisesti lähiympäristöön 
retkiä. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Koskentie 3, Veikkola 
Hinta: 110€ 
Hinta sisältää:  ruuat, vakuutuksen, materiaalit, ohjauksen 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Ilmoittautuminen alkaa 15.4.2021 klo 9:00 ja päättyy 
17.5.2021 klo 15:30. 
Lisätiedot: Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
toiminnan ikärajat huomioiden. Leiripaikan peruutus tulee 
tapahtua 17.5.2021. klo 15.30 mennessä puhelimitse 
toimistoomme p. 040-126 9404. Tämän jälkeen leiripaikan 
voi peruuttaa lääkärintodistuksella, muuten perimme 
täyden osallistumismaksun. Kaikille ilmoittautujille 
lähetetään leirikirje sähköpostitse, jossa vahvistetaan 
leiripaikka tai ilmoitetaan varasijasta. 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 

LASTEN TEATTERILEIRI (PÄIVÄLEIRI)  
Ajankohta: 7.-11.6.2021, ma-pe klo 9:30-17:00 
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. Jos koronatilanne sallii, 
leiri päättyy viikon aikana valmistettuun yleisöesitykseen, 
jota koko perhe ja ystävät ovat tervetulleita seuraamaan. 
Leiri sopii sekä vasta-alkajille että edistyneemmillekin 
teatterin harrastajille. Opettajina toimivat teatterialan 
ammattilaiset.  
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Ljusdalan teatteritalo, Ljusdalantie 9, 
02430 Masala 
Hinta: 187,00 € 
Hinta sisältää:  ruokailut, opetuksen, materiaalikulut sekä 
vakuutuksen 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Maija Lauri 050 414 3643 / 
maija.lauri@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Masalan Nuorisoteatteri / Kirkkonummen 
nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
NUORTEN TEATTERILEIRI (PÄIVÄLEIRI) 
Ajankohta: 14.-18.6.2021, ma-pe klo 9:30-17:00 
Kohderyhmä: 13-17-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Nuorten teatterileirillä pääset 
monipuolisesti työskentelemään teatterin eri osa-alueiden 
parissa. Teemme klassikkotekstin pohjalta kohtauksia, 
joissa opitaan näyttelijäntyötä. Lisäksi syvennetään 
tekstistä esiin nousevia teemoja improvisoimalla ja 
tuottamalla omaa materiaalia pienryhmissä. Jos 
koronatilanne sallii, leiri päättyy viikon aikana 
valmistettuun yleisöesitykseen, jota koko perhe ja ystävät 
ovat tervetulleita seuraamaan. Leiri sopii sekä vasta-
alkajalle että kokeneemmallekin harrastajalle. Opettajina 
toimivat teatterialan ammattilaiset.  
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Ljusdalan teatteritalo, Ljusdalantie 9, 
02430 Masala 
Hinta: 220,00 € 
Hinta sisältää:  ruokailut, opetuksen, materiaalikulut sekä 
vakuutuksen 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Maija Lauri 050 414 3643 / 
maija.lauri@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Masalan Nuorisoteatteri / Kirkkonummen 
nuoriso- ja liikuntapalvelut 
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LIIKUNTALEIRI 1 
Ajankohta: 21.-24.6.2021 
Kohderyhmä: 7-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Liikuntaleirillä on ohjelmassa muun 
muassa erilaisia joukkuepelejä (futsal, salibandy, koripallo 
ym.), toiminnallisia leikkejä sekä rentoa yhdessäoloa. 
Aikaisempaa kokemusta urheilulajeihin ei tarvitse olla. 
Leirin ideana on tutustua monipuolisesti eri 
joukkueurheilulajeihin. Pyrimme myös ulkoilemaan. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Kirkkonummen väestösuoja, 
Kirkkotallintie 6, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 110€ 
Hinta sisältää: Lounaan, vakuutuksen ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913 Hannu 
Leinonen p. 040 126 9817 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
LIIKUNTALEIRI 2 
Ajankohta: 28.6-2.7.2021 
Kohderyhmä: 7-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Liikuntaleirillä on ohjelmassa muun 
muassa erilaisia joukkuepelejä (futsal, salibandy, koripallo 
ym.), toiminnallisia leikkejä sekä rentoa yhdessäoloa. 
Aikaisempaa kokemusta urheilulajeihin ei tarvitse olla. 
Leirin ideana on tutustua monipuolisesti eri 
joukkueurheilulajeihin. Pyrimme myös ulkoilemaan. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Kirkkonummen väestösuoja, 
Kirkkotallintie 6, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 110€ 
Hinta sisältää: Lounaan, vakuutuksen ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Rafaela Nyholm p. 040 574 3913 Hannu 
Leinonen p. 040 126 9817 

Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÄNDILEIRI  
Ajankohta: 28.6. – 2.7.2021 
Kohderyhmä:  11 – 17-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Leirin tarkoituksena on tarjota 
osallistujalle kattava kuva siitä, mitä kaikkea 
bändissä/esiintyjänä toimiminen pitää sisällään aina 
soittimien roudauksesta fanituoterintanappien 
tekemiseen ja musiikkitapahtuman tuottamiseen liittyvien 
asioiden toteuttamiseen musiikin tekemistä ja esittämistä 
tietenkään unohtamatta. Leiriläisistä kootaan 
bändejä/esiintyjiä, jotka treenaavat viikon aikana oman 
esityksensä leirin lopuksi järjestettävää konserttia varten. 
Taitotasolla tai musiikkimaulla ei ole merkitystä, voit olla 
vasta-alkaja tai jo pidempään soittanut muusikko, 
tärkeintä on aito innostus ja kiinnostus musiikkia kohtaan. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Masala monitoimitalo 
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 
Hinta: 110€ 
Hinta sisältää:  Ohjauksen, päivittäisen lounaan sekä 
vakuutuksen 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
 torstai 15.4.2021 klo 9:00 alkaen 
Lisätiedot: Mikko Kärppä puh. 040-772 7143 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
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LIIKUNTALEIRIT 
Ajankohta:  
Liikuntaleiri 1: 7.-11.6.2021 ma-pe 9-15.00 
Liikuntaleiri 2: 14.-18.6.2021 ma-pe 9-15.00 
Liikuntaleiri 3: 21.-24.6.2021 ma-to 9-15.00 
Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta:  
Liikunnan monilajileiri, jossa reipasta ja iloista liikuntaa 
sisällä salissa ja ulkona. Ohjelmassa mm. telinetaitoja, 
temppuja ilmavolttiradalla, palloilua, parkouria, pelejä, 
leikkejä jne. Leiriviikkoon kuuluu myös jätskiretki, vesisota, 
omien majojen rakentelua salissa ja paljon muuta. 
Liikunnan lomassa myös rauhoittumisen hetkiä: lukemista, 
piirtelyä, lautapelejä, pingistä. Iloista kesälomameininkiä 
tiedossa. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Gesterbyn koulu jumppasali os. 
Vilhonkummuntie 4  
Hinta: 150 €, juhannusviikko 120 € 
Hinta sisältää:  lounas, vakuutus 
Ilmoittautuminen: www.kirku.fi/ajankohtaista/kesaleirit 
Lisätiedot: toimisto@kirku.fi ,puh 0405439069 
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  
 
PARKOURLEIRIT  
Ajankohta:  
Parkourleiri 1: 7.-11.6.2021 ma -pe 9-15.00 
Parkourleiri 2: 14.-18.6.2021 ma-pe 9-15.00 
Parkourleiri 3: 21.-24.6.2021 ma-to 9-15.00 
Kohderyhmä: 8-12 v 
Kuvaus toiminnasta: KirkU:n parkourleirillä parkourataan 
aidon parkourhengen mukaisesti liikuntasalin 
monipuolisilla välineillä ja lähimaastossa huippu hyvillä 
spoteilla. Parkourleirillä opitaan taitavien 
parkourohjaajien johdolla erilaisia ylityksiä, alituksia, 
loikkia jne. Luvassa on monenlaisia parkourratoja, 
temppujen ja omien ratojen tekemistä, pelejä, leikkejä ja 
reipasta parkourmeininkiä. Tutuksi tulevat myös parkourin 
periaatteet, kuten turvallinen harjoittelu, muiden ihmisten 
huomioiminen ja lähiympäristön kunnioittaminen. 
Parkourleiri sopii niin lajia aiemmin harrastaneille kuin lajin 
uusille harrastajille. Toimintaa suunnitellaan siten, että 
kaikentasoisille harrastajille tarjotaan sopivia haasteita.  
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Gesterbyn koulu liikuntasali os. 
Vilhonkummuntie 4  
Hinta: 150 €, juhannusviikko 120€  
Hinta sisältää:  lounas, vakuutus 
Ilmoittautuminen: www.kirku.fi/ajankohtaista/kesaleirit 
Lisätiedot: toimisto@kirku.fi ,puh 0405439069 
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  

VOIMISTELULEIRIT  
Ajankohta:  
Voimisteluleiri 1: 7.-11.6.2021 ma -pe 9-15.00 
Voimisteluleiri 2: 14.-18.6.2021 ma-pe 9-15.00 
Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta:  
Voimisteluleirillä liikutaan monipuolisesti tutustuen 
voimistelun eri elementteihin akrobatia-ja 
telinevoimistelu, rytminen-ja joukkuevoimistelu sekä 
liikutaaan, temppuillaan ja urheillaan sisällä salissa ja 
ulkona. Leiri sopii kaikille voimistelusta kiinnostuneille niin 
uusille harrastajille kuin voimistelua aiemmin 
harrastaneille. Huom. leiriläiset ottavat oman lounaan 
mukaan, käytössä on mikro, vedenkeitin, jääkaappi. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: KVS sali os Munkinmäentie 7  
Hinta: 140 € 
Hinta sisältää:  vakuutus,  
Ilmoittautuminen: www.kirku.fi/ajankohtaista/kesaleirit 
Lisätiedot: toimisto@kirku.fi ,puh 0405439069 
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKROBATIA-JA VOIMISTELULEIRI  
Ajankohta:  
Leiri 1. 15.-17.6. ti-to klo 10-13 
Leiri 2. 21.-23.6. ma-ke klo 10-13.30  
Kohderyhmä: yli 11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: 
Leirillä harjoitellaan mm monipuolisesti perusakroja kuten 
kärrynpyöriä, siltakaatoja sekä käsilläseisontoja.  
Kun perustaidot ovat hallussa, harjoitellaan flikkejä, 
arabialaisia, voltteja sekä juoksevia sarjoja.  
Harjoituksia tehdään airtracilla ja kanveesilla. 
Leiri sopii esim.   jotakin voimistelun lajia (teline, joukkue, 
rytminen), cheerleadingia harrastaneelle tai akrotemppuja 
itsekseen harjoitelleelle. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: KVS sali os Munkinmäentie 7  
Hinta: Leiri 1: 50 €, leiri 2:  56 € 
Hinta sisältää:  vakuutus,  
Ilmoittautuminen: www.kirku.fi/ajankohtaista/kesaleirit 
Lisätiedot: toimisto@kirku.fi ,puh 0405439069 
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  

mailto:toimisto@kirku.fi
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RUOANLAITTOLEIRI 1 
Ajankohta: 7-11.6.2021 klo 9-16 
Kohderyhmä: 9-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta:  
Haluaisitko oppia kokkailemaan lounasta sekä 
valmistamaan pieniä välipaloja?  
Ruoanlaittoleirillä valmistamme itse kaikki ruoat (mm. 
lounaan, välipalan) sekä opettelemme keittiön maailmaa 
mukavassa ja kannustavassa ympäristössä. 
Ruoanlaiton ohessa myös ulkoilemme ja vietämme aikaa 
yhdessä touhuten. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa 
osaamista ruoanlaitosta tai leipomisesta, kiinnostus 
aiheeseen riittää! Otathan oman essusi mukaan! 
Pyrimme ottamaan mahdollisuuksien mukaan allergiat 
huomioon. Ilmoitathan niistä jo ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Jokirinteen oppimiskeskus, Jokiniityntie 
5, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 110e 
Hinta sisältää:  Ohjauksen, ruoat, vakuutuksen sekä 
mahdolliset materiaalit 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: Viivi Wendelin puh. 040-779 4781 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
RUOANLAITTOLEIRI 2 
Ajankohta: 14-18.6.2021 klo 9-16 
Kohderyhmä: 9-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta:  
Haluaisitko oppia kokkailemaan lounasta sekä 
valmistamaan pieniä välipaloja?  
Ruoanlaittoleirillä valmistamme itse kaikki ruoat (mm. 
lounaan, välipalan) sekä opettelemme keittiön maailmaa 
mukavassa ja kannustavassa ympäristössä. 
Ruoanlaiton ohessa myös ulkoilemme ja vietämme aikaa 
yhdessä touhuten. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa 
osaamista ruoanlaitosta tai leipomisesta, kiinnostus 
aiheeseen riittää! Otathan oman essusi mukaan! Pyrimme 
ottamaan mahdollisuuksien mukaan allergiat huomioon. 
Ilmoitathan niistä jo ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Jokirinteen oppimiskeskus, Jokiniityntie 
5, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 110e 
Hinta sisältää:  Ohjauksen, ruoat, vakuutuksen sekä 
mahdolliset materiaalit 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Lisätiedot: Viivi Wendelin puh. 040-779 4781 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

RUOANLAITTOLEIRI 3 
Ajankohta: ma-to 21.-24.6.2021 

Kohderyhmä: 9-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta:  
Haluaisitko oppia kokkailemaan lounasta sekä 
valmistamaan pieniä välipaloja?  
Ruoanlaittoleirillä valmistamme itse kaikki ruoat (mm. 
lounaan, välipalan) sekä opettelemme keittiön maailmaa 
mukavassa ja kannustavassa ympäristössä. 
Ruoanlaiton ohessa myös ulkoilemme ja vietämme aikaa 
yhdessä touhuten. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa 
osaamista ruoanlaitosta tai leipomisesta, kiinnostus 
aiheeseen riittää! Otathan oman essusi mukaan! Pyrimme 
ottamaan mahdollisuuksien mukaan allergiat huomioon. 
Ilmoitathan niistä jo ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ohjauskieli: Suomi, ruotsi 
Paikka ja osoite: Jokirinteen oppimiskeskus, Jokiniityntie 
5, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 88e 
Hinta sisältää:  Ohjauksen, ruoat, vakuutuksen sekä 
mahdolliset materiaalit 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Lisätiedot: Viivi Wendelin puh. 040-779 4781 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
MATLAGNINGSLÄGER 3 
Tidpunkt: mån-tors 21–24.6.2021 

Målgrupp: 9–12-åringar 
Beskrivning av verksamheten: Vill du lära dig att tillreda 
lunch och små mellanmål? På matlagningslägret tillreder vi 
själva all mat (bl.a. lunch, mellanmål) och lär oss om kökets 
värld i en trevlig och uppmuntrande omgivning. 
Vid sidan om matlagning är vi också ute och gör annat 
tillsammans. Du behöver inte tidigare erfarenhet av 
matlagning eller bakande för att delta, intresse för ämnet 
räcker! Ta med eget förkläde! Vi försöker ta allergier i 
beaktande i mån av möjlighet. Meddela om sådana redan 
då du anmäler dig. 
Handledningsspråk: Finska, svenska 
Plats och adress: Jokirinteen oppimiskeskus, Åängsvägen 
5, 02400 Kyrkslätt 
Pris: 88e 
Priset inkluderar: Handledning, mat, försäkring samt 
eventuellt material. 
Anmälan: 
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?l=
sv. 
Ytterligare information: Viivi Wendelin tfn 040-779 4781 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
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KAMU-KAMELEONTIN LIIKUNTALEIRI-PÄIVÄLEIRI 
VEIKKOLASSA  
Ajankohta: 7.-.11.6.2021, klo 9-14 
Kohderyhmä: n. 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 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, Eerikinkartanontie 5, 
02880 Veikkola 
Hinta: 98€ / viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan 
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 
KESKUSTASSA  
Ajankohta: 7.-.11.6.2021, klo 9-14 
Kohderyhmä: n. 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 
Paikka ja osoite: Gesterbyn koulu, Vilhonkummuntie 4, 
02400 Kirkkonummi (väistötila Oskari)  
Hinta: 98€ / viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen ja lounaan 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Lisätiedot: www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
hanna.sares@lastenliitto.fi puh. 045-104 1492 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 
 

LAISKIAISTEN LEPPOISAT LOMAPÄIVÄT-PÄIVÄLEIRI 
VEIKKOLASSA  
Ajankohta: 14.-18.6.2021, klo 9-14 
Kohderyhmä: n. 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kesälomalla saa laiskotella, 
rentoutua ja puuhailla kaikkea kivaa. Tällä 
ulkoilupainotteisella leirillä vietetään yhdessä aikaa 
auringonpaisteessa rentoutuen ja luontoa tutkien sekä 
leikitään ja pelaillaan erilaisia pihaleikkejä. Sadesäällä 
vietetään yhdessä aikaa pelaillen, piirtäen ja askarrellen. 
Päivittäin vietetään yhteinen pieni kokkailuhetkinen 
valmistaen erilaisia herkullisia välipaloja. Leirillä vierailee 
myös karvaisia ja karvattomia eläinystäviä.  
Tervetuloa viettämään yhdessä rentoja ja leppoisia 
kesäpäiviä!  
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, Eerikinkartanontie 5, 
02880 Veikkola 
Hinta: 98€ / viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen, lounaan ja 
lasten itse valmistaman välipalan. 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Lisätiedot: www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
hanna.sares@lastenliitto.fi puh. 045-104 1492 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 
LAISKIAISTEN LEPPOISAT LOMAPÄIVÄT-PÄIVÄLEIRI 
KESKUSTASSA  
Ajankohta: 14.-18.6.2021, klo 9-14 
Kohderyhmä: n. 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kesälomalla saa laiskotella, 
rentoutua ja puuhailla kaikkea kivaa. Tällä 
ulkoilupainotteisella leirillä vietetään yhdessä aikaa 
auringonpaisteessa rentoutuen ja luontoa tutkien sekä 
leikitään ja pelaillaan erilaisia pihaleikkejä. Sadesäällä 
vietetään yhdessä aikaa pelaillen, piirtäen ja askarrellen. 
Päivittäin vietetään yhteinen pieni kokkailuhetkinen 
valmistaen erilaisia herkullisia välipaloja. Leirillä vierailee 
myös karvaisia ja karvattomia eläinystäviä.  
Tervetuloa viettämään yhdessä rentoja ja leppoisia 
kesäpäiviä!  
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Gesterbyn koulu, Vilhonkummuntie 4, 
02400 Kirkkonummi (väistötila Oskari) 
Hinta: 98€ / viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman lisäksi vakuutuksen, lounaan ja 
lasten itse valmistaman välipalan. 
Ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit  
Lisätiedot: www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
hanna.sares@lastenliitto.fi puh. 045-104 1492 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 

http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
http://www.lastenliitto.fi/kirkkonummi
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mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/leirit
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ASKARTELUPÄIVÄT VEIKKOLASSA  
Ajankohta: 21.-24.6.2021 klo 9.00-16.00 
Kohderyhmä: 9-13-Vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kerhossa pääset kokeilemaan 
erilaisia kädentaitoja. 
Ma 21.6. ohjelmassa pienen ristipistotyön tekeminen.  
Ti 22.6 ohjelmassa unisiepparin sekä ajan niin salliessa, 
teemme koruja. 
Ke 23.6. Ohjelmassa kangaspussukan ompelemista esim. 
puhelimelle, kynille ym.   
To 24.6. ohjelmassa vetonarun tekeminen lemmikille 
kankaasta. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Koskentie 3 02880 Veikkola 
Hinta: 1pvä 22€, 2pvä 44€, 3pvä 66€, 4pvä 88€ 
Hinta sisältää:  materiaalit, vakuutuksen sekä ruoan. 
Ilmoittautuminen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
15.4.2021 klo 9.00 alkaen 
Lisätiedot: Askartelupäiville voit ilmoittautua yhdeksi, 
kahdeksi, kolmeksi tai neljäksi päiväksi. Askartelupäivien 
peruutus tulee tapahtua 17.5.2021 klo 15.30 mennessä 
puhelimitse toimistoomme p.040-126 9404.Tämän jälkeen 
paikan voi peruuttaa lääkärintodistuksella, muuten 
perimme täyden osallistumismaksun. Kaikille 
ilmoittautujille lähetetään kirje sähköpostitse 
ilmoittautumisajan päätyttyä, jossa vahvistetaan saamasi 
paikka tai ilmoitetaan varasijasta.  
Oikeudet mahdollisiin ohjelmamuutoksiin pidätetään. 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVATAIDEKOULUN KESÄKURSSI ”SATUMAISTA 
TAIDETTA” 
Ajankohta: 7.6.2021 - 11.6.2021  
Ma: 10.00 - 14.30 Ti: 10.00 - 14.30 Ke: 10.00 - 14.40  
To: 10.00 - 14.30 Pe: 10.00 - 14.30 
Kohderyhmä: 7-12-vuotiaille 
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa jännittävälle satumatkalle 
kuvataiteeseen. Kuvataidekoulun kesäkurssilla piirretään, 
maalataan, tehdään grafiikkaa ja rakennellaan eri 
materiaaleista satumaisin teemoin. Kurssilla 
työskennellään sekä sisällä että ulkona, kuvataidekoulun 
lähiympäristöä hyödyntäen. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Vanha Heikkiläntie 19 b 
Hinta: 170 € 
Hinta sisältää:  opetuksen ja materiaalit (omat eväät 
mukaan) 
Ilmoittautuminen: 
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t
=9534  
Lisätiedot: Jatta Vuorinen 
Järjestäjä: Kuvataidekoulu 
 
BILDKONSTSKOLANS SOMMARKURS ”SAGORESA INOM 
BILDKONST” 
Tidpunkt: 7.6.2021 - 11.6.2021   
mån.: 10.00 - 14.30 tis.: 10.00 - 14.30 ons.: 10.00 - 14.40 
tors.: 10.00 - 14.30 fre.: 10.00 - 14.30 

Målgrupp: 7-12 år 
Beskrivning av verksamheten: Välkommen till en 
spännande sagoresa inom bildkonst. På konstskolans 
sommarkurs får du rita, måla, göra grafik och bygga av 
olika material med sagotema. Kursen fungerar både 
inomhus och utomhus i konstskolans omgivning. 
Handledningsspråk: finska 
Plats och address: Gamla Hindersbyvägen 19 b 
Pris: 170 € 
Priset inkluderar: undervisning och material (egen 
matsäck med) 
Anmälan: 
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t
=9534  
Ytterligare information: Jatta Vuorinen 
Arrangör: Bildkonstskolan 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
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VEIKKOLAN VEIKKOJEN KESÄLEIRI 2021  
Kokopäiväleiri klo 8.00-16.00 

Ajankohta: 7.-18.6.2021 

Kohderyhmä: Kouluikäiset 
Kuvaus toiminnasta:  
KOKOPÄIVÄLEIRILLÄ yleisurheilun ja muun liikunnan lisäksi 
tehdään muuta mukavaa Veikkolan urheilupuiston 
ympäristössä ja Vuorenmäen koululla. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan urheilukenttä, 
Eerikinkartanontie 67, 02880 Kirkkonummi 
Hinta: 1 vko 100 € / 2 vkoa 190 € 

Hinta sisältää:  leiriohjelman, lounaan, välipalan ja 
vakuutuksen 

Ilmoittautuminen: viim. 30.4.2021 
https://veve.net/kesaleirit/  
Lisätiedot: veve.net 
Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEIKKOLAN VEIKKOJEN KESÄLEIRI 2021 
YLEISURHEILULEIRI 
klo 9.30-14.30 

Ajankohta: 7.-24.6.2021 

Kohderyhmä: Kouluikäiset 
Kuvaus toiminnasta: Yleisurheilupainotteinen liikuntaleiri 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan urheilukenttä, 
Eerikinkartanontie 67, 02880 Kirkkonummi 
Hinta: 1 vko 65 € / 2 vkoa 120 € / 3 vkoa 160 € 

Hinta sisältää:  leiriohjelman, lounaan ja vakuutuksen 

Ilmoittautuminen: viim. 30.4.2021 
https://veve.net/kesaleirit/  
Lisätiedot: veve.net 
Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry 
 
 
 
 
 

PÄIVÄLEIRI LASERAMMUNTA & MIEKKAILU  
klo 9.30-14.30 

Ajankohta: to 11.8.2021 

Kohderyhmä: 11 v-> 

Kuvaus toiminnasta: Päiväleiri Laserammunnan ja 
Miekkailun merkeissä. Lajit kuuluvat Nykyaikaisen 
viisiottelun lajeihin ja päivän aikana pääset kokeilemaan ja 
harjoittelemaan miekkailua ja laserammuntaa 
käytännössä. Lisäksi saat lisätietoa Nykyaikaisen 
viisiottelun harjoittelusta sekä kilpailemisesta. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan urheilukenttä, 
Eerikinkartanontie 67, 02880 Kirkkonummi 
Hinta: 30 € 

Hinta sisältää:  leiriohjelman 

Ilmoittautuminen: viim. 24.6.2021 
https://veve.net/kesaleirit/  
Lisätiedot: veve.net 
Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry 
 
 
 
 
 
VEIKKOLAN VEIKKOJEN YLEISURHEILUKOULUT 
Ajankohta: 1.5.-30.9.2021 

Kohderyhmä: 4-vuotiaista ylöspäin 

Kuvaus toiminnasta: Yleisurheilulajien harjoittelua ikään 
sopivalla tavalla. Ryhmiä on kuusi: Vauhtivekarat, 
Vauhtiveikot, Tempotenavat 1, Tempotenavat 2, 
Nopsanilkat ja yli 15-vuotiaiden ryhmä. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan urheilukenttä, 
Eerikinkartanontie 67, 02880 Kirkkonummi 
Hinta: Kesäkausi 45 € + seuran jäsenmaksu 10/20 € sekä 
mahdollisesti SUL:n lisenssit (kouluikäiset, kisoihin 
osallistuvat). 
Hinta sisältää:  Ohjatut tunnit 
Ilmoittautuminen: https://veve.net/yleisurheilu/  
Lisätiedot: veve.net 
Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry 
 

 
 
 
 
 
 

https://veve.net/kesaleirit/
https://veve.net/kesaleirit/
https://veve.net/kesaleirit/
https://veve.net/yleisurheilu/
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HIPPO-MEGALEIRI, MASALA  
Ajankohta: 7.-11.6.2021 klo 9-16 
Kohderyhmä: 2009-2014-syntyneet tytöt ja pojat 
Kuvaus toiminnasta: HIPPO-Megaleiri 7.-11.6.2021 
toteutetaan Masalan Urheilupuistossa (Masalantie 260, 
02430 Kirkkonummi) ja Kartanonrannan koulun 
liikuntasalissa (Kartanonkuja 1, 02450 Sundsberg) sekä 
ruokailemme niin ikään Kartanonrannan koululla. Jaamme 
toimintaryhmät leiriläisten määrän ja iän mukaan. 
MegaLeirit ovat yleisliikuntaleirejä 2009-2014-syntyneille 
tytöille ja pojille, jossa pääsee tutustumaan useisiin eri 
liikuntalajeihin koulutettujen ohjaajien johdolla. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Masalantie 260, 02430 Kirkkonummi 
Hinta: 160€ 
Hinta sisältää:  sisältää yhden lämpimän aterian per päivä, 
vakuutuksen, leiripaidan ja ohjattua toimintaa 
Ilmoittautuminen: 
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=32458&
menu=bar  
Lisätiedot: 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi 
 
HIPPO-MEGALEIRI, KESKUSTA 
Ajankohta: 14.-18.6.2021 klo 9-16 
Kohderyhmä: 2009-2014-syntyneet tytöt ja pojat 
Kuvaus toiminnasta: HIPPO-Megaleiri 14.-18.6.2021 
toteutetaan Kirkkonummen keskusurheilupuistossa 
(Vanha Rantatie 8, 02400 Kirkkonummi). Sisäliikuntapaikka 
ja ruokailupaikka vahvistuvat myöhemmin. Jaamme 
toimintaryhmät leiriläisten määrän ja iän mukaan. 
MegaLeirit ovat yleisliikuntaleirejä 2009-2014-syntyneille 
tytöille ja pojille, jossa pääsee tutustumaan useisiin eri 
liikuntalajeihin koulutettujen ohjaajien johdolla. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Vanha Rantatie 8, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 160€ 
Hinta sisältää:  sisältää yhden lämpimän aterian per päivä, 
vakuutuksen, leiripaidan ja ohjattua toimintaa 
Ilmoittautuminen: 
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=32458&
menu=bar  
Lisätiedot: 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi 
 
 
 
 
 
 
 

FCK-FUTISLEIRI 1, MASALA 
Ajankohta: 2.-4.8.2021 klo 9.00-15.00 
Kohderyhmä: kaikille junioripelaajille 2015-syntyneistä B-
junioreihin 
Kuvaus toiminnasta: FCK-futisleiri 1 järjestetään 
kolmipäiväisenä Masalassa Framin tekonurmikentällä  
2.-4.8.2021. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Masalantie 260, 02430 Kirkkonummi  
Hinta: 115€ 
Hinta sisältää:  sisältää yhden lämpimän aterian per päivä, 
vakuutuksen ja ohjattua toimintaa  
Ilmoittautuminen: 
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=33200&
menu=bar  
Lisätiedot: Seuran jalkapalloleiri on avoin kaikille 
junioripelaajille 2015-syntyneistä B-junioreihin (ei tarvitse 
olla seuran jäsen). Leirien toimintaryhmät eriytetään 
pelaajien iän ja taitotason mukaan. Ohjelmasta ja 
valmentamisesta vastaavat ammattivalmentajat. 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi 
 
 
 
 
 
 
 
FCK-FUTISLEIRI 2, KESKUSTA 
Ajankohta: 9.-11.8.2021 klo 9.00-15.00 
Kohderyhmä: kaikille junioripelaajille 2015-syntyneistä B-
junioreihin 
Kuvaus toiminnasta: FCK-futisleiri 2 järjestetään 
kolmipäiväisenä Kirkkonummen keskustan 
tekonurmikentällä 9.-11.8.2021. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Vanha Rantatie 8, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 115€ 
Hinta sisältää:  sisältää yhden lämpimän aterian per päivä, 
vakuutuksen ja ohjattua toimintaa  
Ilmoittautuminen: 
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=33200&
menu=bar   
Lisätiedot: Seuran jalkapalloleiri on avoin kaikille 
junioripelaajille 2015-syntyneistä B-junioreihin (ei tarvitse 
olla seuran jäsen). Leirien toimintaryhmät eriytetään 
pelaajien iän ja taitotason mukaan. Ohjelmasta ja 
valmentamisesta vastaavat ammattivalmentajat. 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi 
 
 

https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=32458&menu=bar
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=32458&menu=bar
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=32458&menu=bar
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=32458&menu=bar
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=33200&menu=bar
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=33200&menu=bar
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=33200&menu=bar
https://jalkkis.net/TeamPublic/SignUp.aspx?tid=33200&menu=bar
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LIIKUNNALLINEN KESÄLEIRI  
Ajankohta: ma 7.6. – to 24.6.2021 
Kohderyhmä: 1. - 4. -luokkalaiset 
Kuvaus toiminnasta: Liikunnallinen monilajileiri, jossa 
pääsee harrastamaan monipuolisesti ulkona ja sisällä. 
Lajeina mm. frisbeegolf, koripallo, parkour, voimistelu, 
sähly, sirkus ja suunnistus. Lisäksi pihapelejä, metsäretkiä 
ja vapaata leikkiä. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalo (iltapäiväkerho) 
Sundsbergintie 1, 02430 MASALA 
Hinta: 70 – 145 €/viikko 
Hinta sisältää:  Lämmin lounas, välipala (ei aamupäivän 
osapäiväisille), ohjattu toiminta ja vakuutus. 
Ilmoittautuminen: Masalan Kisan jäsenrekisterin kautta 
https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=458 . Linkki 
löytyy myös seuran kotisivuilta www.masalankisa.fi 
Lisätiedot: https://www.masalankisa.fi/kerhot-ja-
leirit/kesaleirit-2020/ ja 
toimintakoordinaattori@masalankisa.fi 
Järjestäjä: Masalan Kisa ry 
 
KÄSIPALLOLEIRI 
Ajankohta: 7.-11.6. ja 14.-18.6. 
Kohderyhmä: 10-14 vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Tarkoituksena on kehittää käsipallon 
tekniikkaa ja yksilötaitoja, sekä paljon pelaamista, muuta 
liikkumista ja hauskanpitoa sisällä ja ulkona. 
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Paikka ja osoite: keskustan väestönsuoja (pommari) 
Hinta: 155€ / 1 viikko, 280/ 2 viikkoa 
Hinta sisältää:  lounaan, eväät ja vakuutuksen. 
Ilmoittautuminen: 
https://forms.gle/XXXFRTr6DqSnLVuF9  
Lisätiedot: info@kyifhandis.fi  
Järjestäjä: KyIF käsipallo 
 

HANDISLÄGRET 
Tidpunkt: 7.-11.6. ja 14.-18.6.  
Målgrupp: 10-14 åringar 
Beskrivning av verksamheten: Målet med lägret är att 
utveckla handbollsteknik och spelarens egna färdigheter. 
Vi kommer att spela mycket handboll men också spela 
många andra spel både inomhus och utomhus.  
Handledningsspråk: svenska och finska  
Plats och address: Befolkningsskyddet I centrum (Bombis)  
Pris: 155€/ 1 vecka, 280€/ 2 veckor 
Priset inkluderar: lunch, mellanmål, försäkring. 
Anmälan: https://forms.gle/XXXFRTr6DqSnLVuF9  
Ytterligare information: info@kyifhandis.fi 
Arrangör: KyIF handboll 
 

SOMMARDAX 
Ajankohta: 7-24.6.2020 klo.8-17 
Kohderyhmä: Ensisijaisesti 1-2 luokkalaiset, 3-4 
luokkalaisia jos paikkoja on. 
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 15-
30.4.2020, rajoitettu määrä paikkoja, jotka täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, linkki kotisivuilla: 
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-med/barn-
och-familj/lager-och-speciella-evemang  
Lisätiedot: Lasten ja nuorten diakoni sekä seppo Jenny 
Airaksinen, jenny.airaksinen@evl.fi, puh. 050 376 1488. 
Järjestäjä: Kyrkslätts svenska församling 
 
 
SOMMARDAX 
Tidpunkt: 7-24.6.2020 kl.8-17 
Målgrupp: I första hand elever i åk 1-2, åk 3-4 ifall det finns 
platser. 
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 församlingens 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 15-30.4.2020, 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: Barn- och ungdomsdiakon samt 
FRANS Jenny Airaksinen, jenny.airaksinen@evl.fi, tfn. 
050 376 1488. 
Arrangör: Kyrkslätts svenska församling 

 
 
 

https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=458
https://www.masalankisa.fi/kerhot-ja-leirit/kesaleirit-2020/
https://www.masalankisa.fi/kerhot-ja-leirit/kesaleirit-2020/
https://forms.gle/XXXFRTr6DqSnLVuF9
https://forms.gle/XXXFRTr6DqSnLVuF9
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
mailto:jenny.airaksinen@evl.fi
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
mailto:jenny.airaksinen@evl.fi
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TEKEMISTÄ ILMAN 
ILMOITTAUTUMISTA/ 
VERKSAMHET UTAN ANMÄLAN 

 
DISCORD-NETTINUORISOTILA 
Ajankohta: aukioloajat löydät suoraan Discordista 
nuortenillan_aikataulut -kanavalta   
Kohderyhmä: nuoret 
Kuvaus toiminnasta: Discord-palvelin tarjoaa 
mahdollisuuden osallistua nettinuorisotila toimintaan. 
Paikalla on aina nuoriso-ohjaajia valvomassa keskustelua 
sekä jututtamassa nuoria. Tule vaihtamaan kuulumisia 
ohjaajien kanssa sekä tapaamaan muita nuoria.  
Ohjauskieli: vaihtelee (suomi, ruotsi, englanti, albania)   
Paikka ja osoite: https://discord.gg/yPxXjYX 
Hinta: maksuton 
Lisätiedot: Tilin luomista varten tulee rekisteröityä 
palvelimelle menemällä osoitteeseen: 
https://discordapp.com/  Täältä voit myös ladata 
sovelluksen tietokoneellesi. Discordin voi ladata myös 
mobiiliversiona puhelimelle. 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut  

 
UNGDOMSLOKALEN DISCORD PÅ WEBBEN  
Tidpunkt: öppettider hittar du i Discord på kanalen 
nuortenillan_aikataulut   
Målgrupp: ungdomar 
Beskrivning av verksamheten: Discord-servern erbjuder 
möjlighet att delta i ungdomslokalverksamhet på webben. 
Det finns alltid en ungdomsledare på plats som övervakar 
diskussionen och pratar med de unga. Kom med och prata 
med ungdomsledarna och träffa andra unga.  
Handledningsspråk: varierande (finska, svenska, engelska, 
albanska)   
Plats och adress: https://discord.gg/yPxXjYX 
Pris: gratis 
Ytterligare information:  För att skapa ett konto måste 

man registrera sig på servern genom att besöka 
adressen: https://discordapp.com/. Här kan du också 
ladda ner appen på din dator. Du kan också ladda ner 
mobilversionen av Discord på telefonen. 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster  

 
 
 

 
HARRASTUSPAKU 
Ajankohta: 7.6.-6.8.2021  
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, 
uimarannat 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. Katso Harrastuspakun nettisivuilta 
aikataulut ja tule paikalle yksin, kavereiden kanssa tai 
vaikka koko perheen voimin lainaamaan välineitä, 
pelaamaan ja leikkimään. 
Ohjauskieli: suomi (ruotsi) 
Paikka ja osoite: Kesän aikataulu päivitetään nettiin 
viimeistään 25.5.2021 
www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku   
Hinta: maksuton 
Lisätiedot: harrastustoiminta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
OMATOIMISEEN TEKEMISEEN/  
FÖR SJÄLVSTÄNDIGA AKTIVITETER 
 
 
KIRKKONUMMEN UIMAHALLI 
aukioloajat:  
Tiedot päivitetään toukokuun aikana 
www.kirkkonummi.fi/uimahalli  

 
KYRKSLÄTTS SIMHALL 
öppettider: 
Uppgifterna uppdateras under maj 
www.kyrkslatt.fi/simhall  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://discord.com/invite/yPxXjYX
https://discordapp.com/
https://discord.com/invite/yPxXjYX
https://discordapp.com/
http://www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku
http://www.kirkkonummi.fi/uimahalli
http://www.kyrkslatt.fi/simhall
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RAGVALDSIN MUSEOALUE  
aukioloajat: kesä-elokuu lauantaisin klo 11-15  
Päärakennus ja Porkkalan vuokrakauden näyttely auki   
sopimuksen mukaan.  
sisäänpääsymaksu aikuiset:   
Näyttelyn opastus 2 €, lapset 0€  
www.kirkkonummi.fi/ragvalds   
 
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 MUSEIOMRÅDE  
öppettider: Juni-augusti lördagar kl. 11-15  
Huvudbyggnaden och utställningen över Porkala  
arrendetid: öppna enligt överenskommelse.  
Inträdesavgifter vuxna:  
guidning på utställningen 2 €, barn 0€  
www.kyrkslatt.fi/ragvalds     
 
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kirkkonummi.fi/ragvalds
http://www.kirkkonummi.fi/ragvalds-luontopolku
https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat
http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds
http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-naturstig
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PÄÄKIRJASTO FYYRI   
Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi  
aukioloajat: 1.6.-14.8. 
Tiedot päivitetään toukokuun aikana: 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
Fyyrissä voit lukea, pelata konsolipelejä ja lautapelejä,  
kokeilla 3D-tulostamista tai vain hengailla!   
 
HUVUDBIBLIOTEKET FYYRI   
Kyrktorget 1 , 02400 Kyrkslätt  
   
Öppettider: 1.6.-14.8. 
Uppgifterna uppdateras under maj: 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#
/ 
 
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva på  
3D-utskrivning, hänga med kompisar!  
 
NUORISOTILA FYYRI  
aukioloajat: 7.6.-13.8.  
ma-ti ja to klo 10:00-18:00   
 
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. Nuoret saavat itse vaikuttaa  
nuorteniltojen sisältöön sekä suunnitella toimintaa  
yhdessä nuortentilassa työskentelevien nuoriso-ohjaajien  
kanssa.  
 
UNGDOMSLOKALEN FYYRI  
öppettider: 7.6.-13.8.  
mån-tis och tors kl. 10:00-18:00   
 
Huvudbiblioteket Fyyris ungdomslokal är en plats där  
barn och unga kan mötas och tillbringa tid, och  
ungdomsledarna arbetar här för dem. I ungdomslokalen  
kan barn och unga (barn i åk 3-17-år) spela olika spel:  
biljard, brädspel, spelkonsoler samt lyssna på musik och  
träffa och tillbringa tid med kompisar. Ungdomarna får  
själva påverka ungdomskvällarnas innehåll och planera  
verksamheten tillsammans med ungdomsledarna som  
arbetar i ungdomslokalen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEIKKOLAN KIRJASTO  
Allastie 6, 02880 Veikkola  
aukioloajat: 1.6.-14.8. 
Tiedot päivitetään toukokuun aikana 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
VEIKKOLA BIBLIOTEK  
Dammvägen 6, 02880 Veikkola  
Öppettider: 1.6.-14.8. 
Uppgifterna uppdateras under maj: 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASALAN KIRJASTO   
Puolukkamäki 7, 02430, Kirkkonummi  
aukioloajat: 1.6.-14.8. 
Tiedot päivitetään toukokuun aikana 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
MASABY BIBLIOTEK   
Lingonbacka 7, 02430 Kyrkslätt  
Öppettider: 1.6.-14.8. 
Uppgifterna uppdateras under maj: 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#
/  

 
 
 

http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/
http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/
http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
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LASTEN KESÄPASSI – BARNENS SOMMARPASS  
 
 
Kesäesite sisältää nyt myös tulostettavan lasten kesäpassin. Lasten kesäpassi kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan ja 
liikkumaan koko kesäloman ajan. Keräämällä vähintään asetetun minimimäärän liikunta- ja lukupisteitä, täyttämällä ne 
kesäpassiin ja palauttamalla kesäpassin kirjastoon tai kirjastoautoon voit voittaa elokuva- ja uimalippuja.  
 
Voit tulostaa oman kesäpassin tulostamalla esitteen kaksi viimeistä sivua (s.18-19) kaksipuoleisena (käännä pitkän sivun 
kautta  
ympäri).   
 
 
Sommarbroschyren innehåller också ett utskrivbart sommarpass för barn. Barnets sommarpass uppmuntrar barn och unga 
att läsa och röra på sig hela sommarlovet. Genom att samla in minst minimiantalet motions- och läspoäng, fylla i dem i 
sommarpasset och återsända passet till biblioteket eller bokbussen, kan du vinna bio- och simbiljetter. 
 
Du kan skriva ut ett eget sommarpass så här: välj de två sista sidorna (s.18-19), skriv ut på båda sidorna och sväng pappret 
längs med den långa sidan. 
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