
 
  

Syyslomaesitteeseen 2021 on koottu lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa 
syyslomaviikolle. Järjestävinä tahoina ovat Kirkkonummen kunnan vapaa-
aikapalvelut, yhdistykset sekä järjestöt. Kirkkonummen kunta ei vastaa muiden 
järjestäjien järjestämästä toiminnasta. Mahdolliset muutokset on tarkistettava 
kyseisen järjestäjän internetsivuilta tai yhteyshenkilöltä.  
 
I höstlovsbroschyren 2021 har vi samlat information om verksamhet för barn och 
unga höstlovsveckan. Arrangörer är Kyrkslätts kommuns fritidstjänster samt olika 
föreningar och organisationer. Kyrkslätts kommun ansvarar inte för verksamhet som 
ordnas av andra arrangörer. Eventuella ändringar bör kontrolleras på arrangörens 
webbplats eller av kontaktpersonen. 
 
Päivitetty 24.9.2021 - uppdaterad 24.9.2021 
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LEIRIT JA KERHOT/  
LÄGER OCH KLUBBAR 
 
 
MASALAN SYYSLOMAKERHO ”SYKE” 
Ajankohta: to-pe 21-22.10.2021 klo. 9-16 
Kohderyhmä: 7–11 v 
Kuvaus toiminnasta: Hauskaa toimintaa ja yhdessä 
tekemistä leikin ja askartelun merkeissä.  
Ohjauskieli: suomi/ruotsi 
Hinta: 23,10€/päivä 
Hinta sisältää: Yhden leiripäivän sekä lounaan  
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalo, 
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 
Ilmoittautuminen: 
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
MASABY HÖSTLOVKLUBB ”SYKE”  
Tidpunkt: tors-fre 21-22.10.2021 kl. 9-16  
Målgrupp: år 7-11 
Beskrivning av verksamheten:  
Rolig och gemensam verksamhet med lek och pyssel   
Handledningsspråk: finska/svenska 
Pris: 23.10€/dag 
Priset inkluderar: En lägerdag och lunch  
Plats och address: Masaby allaktivitetshus, 
Lingonbacka 7, 02430 Masaby 
Anmälan: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi  
Ytterligare information: 
nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKKONUMMI RANGERSIN SYYSLOMALEIRI  
Ajankohta: 21-22.10.2021 
Kohderyhmä: 2010-2016 syntyneet tytöt sekä pojat. 
Kuvaus toiminnasta: Syysleirin painopiste on 
luonnollisesti sählyssä, mutta leirillä liikutaan ja 
pelataan monipuolisesti paljon muutakin. 
Jokirinteen koulu tarjoaa hyvät puitteet niin ulkona 
kuin sisällä liikkumiseen. Leirillä tullaan suorittamaan 
erilaisia haasteita ja pieniä kisoja, pelaamaan paljon 
sekä tietysti pitämään äärettömän hauskaa. 
Varusteet: 
Sisä- ja ulkoliikuntavarusteet sään mukaan.  
Sisäpelikengät/tossut suositeltavaa. 
Oma juomapullo. 
Leiriltä löytyy urheiluvälineitä lainaan mm. Mailoja, 
suojalaseja. 
Ohjauskieli: Suomi  
Hinta: 60€ 
Hinta sisältää: vakuutus, ohjaus, lounas sekä välipala 
Paikka ja osoite: Jokirinteen oppimiskeskus, 
Jokiniityntie 5 02400 Kirkkonummi  
Ilmoittautuminen: https://kirkkonummirangers.fi/ke
rhot-ja-tapahtumat/leirit/ 
Lisätiedot: 
valmennuspaallikko@kirkkonummirangers.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummi Rangers ry 

 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirkkonummirangers.fi%2Fkerhot-ja-tapahtumat%2Fleirit%2F&data=04%7C01%7C%7C8a262412fb8e4b78a4e008d97e83ce85%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C637679926845364971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SP85twSsKIu060m0KhsJ%2FGcL3LUlb0%2FOnJnMu0RAr14%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirkkonummirangers.fi%2Fkerhot-ja-tapahtumat%2Fleirit%2F&data=04%7C01%7C%7C8a262412fb8e4b78a4e008d97e83ce85%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C637679926845364971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SP85twSsKIu060m0KhsJ%2FGcL3LUlb0%2FOnJnMu0RAr14%3D&reserved=0
mailto:valmennuspaallikko@kirkkonummirangers.fi
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HÖSTDAX 
Tidpunkt: 20-22.10.2021 
Målgrupp: Lägervana elever i åk 1-6. 
Beskrivning av verksamheten: Lägerverksamhet i 
skärgården för finlandssvenska barn och elever i 
språkbadsklasser. 
Handledningsspråk: Svenska  
Pris: 50€. Församlingens diakoni tar emot anhållan 
om befrielse och/eller nedsatt lägeravgift. 
Priset inkluderar: Helpension: kost, material och logi.  
Plats och adress: Räfsö lägercentrum 
Anmälan: Elektronisk anmälan 27.9-10.10.2021, 
begränsat antal platser som fylls i 
anmälningsordning, länk på hemsidan:  
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-
med/barn-och-familj/lager-och-speciella-evemang 
Ytterligare information: Barnledare Mikaela ”Ela” 
Ståhl-Kokkola, tfn. 050 432 9321, mikaela.stahl-
kokkola@evl.fi  
Arrangör: Kyrkslätts svenska församling 
 
HÖSTDAX  
Ajankohta: 20-22.10.2021  
Kohderyhmä: Yö kyläilyyn tottuneet 1-6 luokkalaiset. 
Kuvaus toiminnasta: Ruotsinkielinen leiritoiminta 
saaristossa äidinkielenään ruotsia puhuville ja 
kielikylvyssä ruotsia opetteleville lapsille. 
Ohjauskieli: Ruotsi 
Hnta: 50€. Seurakunnan diakonia vastaanottaa 
hakemuksia leirimaksun vapauttamisesta ja/tai 
alentamisesta. 
Hinta sisältää: Kaikenkattava: ruokailut, materiaalit 
ja majoitus. 
Paikka ja osoite: Räfsön leirikeskus 
Ilmoittautuminen: Sähköinen ilmoittautuminen 27.9-
10.10.2021, rajoitettu määrä paikkoja jotka täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, linkki kotisivuilla: 
https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-
med/barn-och-familj/lager-och-speciella-evemang 
Lisätiedot: Lastenohjaaja Mikaela ”Ela” Ståhl-
Kokkola, mikaela.stahl-kokkola@evl.fi, puh. 050 432 
9321 
Järjestäjä: Kyrkslätts svenska församling 
 
 
 
 

MEKSIKOLAINEN KOKKIPAJA  
Ajankohta: Torstai 21.10.2021 klo. 10-11.45 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Hola! Torstain kokkipajassa 
suuntaamme kohti meksikolaista keittiötä. 
Alkuruuaksi valmistamme juustoisen nacholautasen 
ja pääruuaksi herkullisia kanawrappeja, jotka 
nautimme itse tekemämme mustikka-lime Aqua 
Frescan kanssa. Jälkiruuaksi kokkaamme suussa 
sulavaa chili-suklaa moussea.  Tervetuloa mukaan 
makumatkalle Meksikoon! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 12€ 
Hinta sisältää: vakuutuksen ja ohjelman lisäksi 
lounastarvikkeet 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
Ilmoittautuminen päättyy ma 11.10.2021 
Lisätiedot:  
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 
TANSKALAINEN VÄLIPALAPAJA  
Ajankohta: Torstai 21.10.2021 klo 13.30-14.45 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Hej! Torstain välipalapajaa 
vietämme tanskalaisella teemalla. Valmistamme 
yhdessä erilaisia Smörrebröd-herkkuja, eli 
tanskalaisia voileipiä, jotka eivät ainoastaan maistu 
hyvälle vaan myös näyttävät hienoille!  
Tervetuloa mukaan makumatkalle Tanskaan! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 10€ 
Hinta sisältää: vakuutuksen ja ohjelman lisäksi 
välipalatarvikkeet 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit  
Ilmoittautuminen päättyy ma 11.10.2021 
Lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 

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:mikaela.stahl-kokkola@evl.fi
mailto:mikaela.stahl-kokkola@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:mikaela.stahl-kokkola@evl.fi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
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LIIKUNTAPAJA - OLYMPIALAISTEN HARJOITUSLEIRI  
Ajankohta: Torstai 21.10.2021 klo 12-13.15 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Torstain Olympialaisten 
harjoitusleiri aloitetaan yhteisillä avajaisilla; hien 
pintaan nostattavalla lämppäleikillä. Tämän jälkeen 
tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin ja rakennetaan 
pihalle erilaisia toiminnallisia liikuntapisteitä, joita 
kierretään pareittain. Hyppynarun, pituusloikan sekä 
hulavanteen lisäksi pääsee kokeilemaan mm. 
lötkömiekkailua sekä nyrkkeilyä lasten 
nyrkkeilyhanskoilla. Säänmukaiset ulkoiluvaatteet 
mukaan. (Kovalla vesisateella liikuntapaja pidetään 
sisätiloissa.) 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 10€ 
Hinta sisältää: vakuutuksen ja ohjelman  
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
Ilmoittautuminen päättyy ma 11.10.2021 
Lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 
 
HÖSTLOVSLÄGER I LUCKAN 
Tidpunkt: to-fre, 21-22.10, kl. 9-16 
Målgrupp: Barn som går i åk 1-3 
Beskrivning av verksamheten: Välkommen med på 
Höstlovsläger i Luckan. Vi leker ute, pysslar, spelar 
spel och tillreder eget mellanmål. Välkommen med! 
Handledningsspråk: Svenska 
Pris: 40 euro 
Priset inkluderar: Lunch och mellanmål 
Plats och address: Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, 
Kyrkslätt 
Anmälan: Via Luckan Kyrkslätts webbplats: 
https://kyrkslatt.luckan.fi/ 
Ytterligare information: Ledare är Heidi Schreiber 
Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF 
r.f. 
 
 

 
JAPANILAINEN ASKARTELUPAJA  
Ajankohta: Perjantai 22.10.2021 klo 12-13.15 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Konnichiwa! Perjantain 
askartelupajassa suuntaamme kohti Japania. 
Askartelemme japanilaista paperitaidetta. 
Vaihtoehtoisia ideoita löytyy mm. perinteisestä 
japanilaisesta viuhkasta aina paperilyhtyyn tai 
lohikäärmeeseen. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 10€ 
Hinta sisältää: vakuutuksen ja ohjelman lisäksi 
askartelutarvikkeet 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
Ilmoittautuminen päättyy ma 11.10.2021 
Lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
https://kyrkslatt.luckan.fi/
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
mailto:hanna.sares@lastenliitto.fi
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 KREIKKALAINEN KOKKIPAJA  
Ajankohta: Perjantai 22.10.2021 klo 10-11.45 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kalí méra! Perjantain 
kokkipajassa matkaamme kreikkalaiseen 
makumaailmaan. Alkuruuaksi kokkaamme maistuvia 
fetamunakoisociabattoja ja pääruuaksi herkullista 
kreikkalaista salaattia. Jälkiruuaksi valmistamme 
kreikkalaiseen tapaan makean ja raikkaan 
hedelmäsalaatin, joka tarjoillaan hunajan ja 
kreikkalaisen jugurtin kanssa. 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 12€ 
Hinta sisältää: vakuutuksen ja ohjelman lisäksi 
lounastarvikkeet 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
Ilmoittautuminen päättyy ma 11.10.2021 
Lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPANJALAINEN VÄLIPALAPAJA  
Ajankohta: Perjantai 22.10.2021 klo 13.30-14.45 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Buenos Días! Perjantain 
välipalapajassa valmistamme yhdessä espanjalaisen 
keittiön innoittamana erilaisia herkullisia makeita ja 
suolaisia tapaksia. Tapaksia, eli pieniä herkullisia 
suupaloja kokoamme mm. lihapullista, juustoista, 
leikkeleistä, viinirypäleistä, jne. eli ihan varmasti ihan 
jokaiselle löytyy oma herkullinen oman maun 
mukainen tapaslautanen! 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: 10€ 
Hinta sisältää: vakuutuksen ja ohjelman lisäksi 
välipalatarvikkeet 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Ilmoittautuminen: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit  
Ilmoittautuminen päättyy ma 11.10.2021 
Lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit 
045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
http://www.lastenliitto.fi/uusimaa/kirkkonummi-leirit
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YÖNUOKKA FYYRIN NUORISOTILALLA 
Ajankohta: 22.-23.10.2021 klo 22.00-07.00 
Kohderyhmä: Nuoret 
Kuvaus toiminnasta:  
Vietämme yönuokkaa Fyyrin nuorisotilalla. 
Ohjelmassa muun muassa biljarditurnaus, elokuvan 
katsomista, ruuanlaittoa sekä yhteistä oleskelua. 
Ohjauskieli: Suomi, Ruotsi 
Hinta: 0€ 
Hinta sisältää: ohjelman, vakuutuksen, yön kokkailut  
Paikka ja osoite: Kirjastotalo Fyyri, nuortentila, 
Kirkkotori 1 02400 
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu nuoriso-ohjaajalle 
Fyyrin nuortenilloissa 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
NATTUNKAN I FYYRIS UNGDOMSLOKAL 
Tidpunkt: 22.-23.10.2021 kl. 22.00-07.00 
Målgrupp: Ungdomar 
Beskrivning av verksamheten:  
Vi har nattunka i Fyyris ungdomslokal. På programmet 
står bland annat en biljardturnering, en film, 
matlagning och samvaro. 
Handledningsspråk: finska, svenska 
Pris: 0€ 
Priset inkluderar: programmet, försäkringen, 
nattkockande 
Plats och adress: Bibliotekshuset Fyyri, 
ungdomslokal, Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt 
Anmälan: Anmäl dig för ungdomsledaren på 
ungdomskvällarna i Fyyri 
Ytterligare information: 
nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Arrangör: Ungdoms- och idrottstjänster 
 

LUKUKOIRA CESSAN OTTAA VASTAAN LUKIJOITA 
FYYRISSÄ 
Ajankohta: perjantai 22.10. klo 14.30–16 
Kohderyhmä: koululaiset 
Kuvaus toiminnasta: Lukukoira Cessan kuuntelee 
lukijoita Fyyrissä. 
Lukukoira on koulutettu koira, joka kuuntelee 
kärsivällisesti ja tukee läsnäolollaan lukemaan 
harjoittelevaa. Koiralle lukemista ei tarvitse jännittää, 
koska koira ei arvostele eikä huomauttele virheistä tai 
hitaudesta. Lukukoiralle lukeminen innostaa kirjojen 
pariin.   
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Hinta: maksuton  
Paikka ja osoite: Kirjastotalo Fyyri (Kirkkotori 1) 
Ilmoittautuminen: Varaa 15 min lukuaika kirjastosta 
tai sähköpostitse lastenkirjasto@kirkkonummi.fi  
Lisätiedot: lastenkirjasto@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirjasto ja Asukaspuisto Fyyri 
 
LÄSHUNDEN CESSAN TAR EMOT LÄSARE I FYYRI 
Tidpunkt: fredag 22.10 kl. 14.30-16 
Målgrupp: Barn i skolåldern 
Beskrivning av verksamheten: Läshunden Cessan 
lyssnar till läsare. Läshunden fungerar som stöd för 
den som tränar på att läsa, och att läsa högt 
för läshunden sporrar läsintresset. Läshunden är en 
skolad hund som lyssnar tålmodigt och som är 
närvarande som stöd för läsaren. Man behöver inte 
vara nervös då man läser högt för hunden, för den 
varken kritiserar eller anmärker om du läser fel eller 
långsamt.  
Handledningsspråk: finska och svenska 
Avgift: gratis 
Plats och address: Bibliotekshuset Fyyri (Kyrktorget 1) 
Anmälan: Reservera egen lästid (15 min) på 
biblioteket eller per e-post 
lastenkirjasto@kirkkonummi.fi 
Ytterligare information: 
lastenkirjasto@kirkkonummi.fi 
Arrangör: Kyrkslätts bibliotek och invånarparken 
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TEKEMISTÄ ILMAN 
ILMOITTAUTUMISTA/ 
VERKSAMHET UTAN ANMÄLAN 
 
HARRASTUSPAKU 
Ajankohta: to-pe 21.10-22.10.2021  
torstai 21.10. 
klo 11.15-12.30 Veikonvintin asukaspuisto Veikkola 
klo 14.00-15.00 Veikkolan keskusta/tori  
klo 16.00-17.00 Veikkolan lähiliikuntapaikka Velmo  
  
perjantai 22.10.  
klo 11.15-12.30 Fyyrin asukaspuisto/tori   
klo 14.00-15.00 Kantvikin koulun piha  
klo 16.00-17.00 Masalan lähiliikuntapaikka Frami  
 
Kohderyhmä: lapset, nuoret, lapsiperheet 
Kuvaus toiminnasta:  
Kunnan ainutlaatuinen ja innovatiivinen keksintö 
Harrastuspaku tuo välineet sekä 
liikkumismahdollisuudet lasten ja nuorten lähelle, 
pysähdyspaikkoina toimii esimerkiksi koulujen piha-
alueet, liikuntapaikat, puistot ja torialueet, joissa on 
tilaa porukalla pelata ja touhuta. Runsaasta 
välinevalikoimasta löytyy pelivälineet useista piha- ja 
pallopeleistä, eri golfmuotoihin, sekä esimerkiksi 
kepparit ratsastukseen ja esteiden hyppimiseen. 
Syyslomalla Harrastuspaku mukana myös 
Veikonvintin sekä Fyyrin asukaspuistoruokailuissa.  
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: aikataulu ja lisätiedot 
www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku   
Hinta: maksuton 
Lisätiedot: harrastustoiminta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOBBYBILEN 
Tidpunkt: tors-fre 21.10-22.10.2021 
torsdag 21.10 
kl.11.15–12.30 Invånarparken Veikkosvinden, 
Veikkola 
kl. 14.00–15.00 Veikkola centrum/torget  
kl. 16.00–17.00 Näridrottsplatsen Velmo i Veikkola  
  
fredag 22.10  
kl. 11.15–12.30 Invånarparken Fyyri/torget   
kl. 14.00–15.00 Kantvikin koulus gård  
kl. 16.00–17.00 Masaby näridrottsplats Frami  
 
Målgrupp: barn, unga, barnfamiljer 
Beskrivning av verksamheten:  
Kommunens unika och innovativa uppfinning 
Hobbybilen tar med sig redskap och 
motionsmöjligheter nära barnen och ungdomarna, 
hållplatser är till exempel skolornas gårdsområden, 
idrottsplatser, parker och torgområden där det finns 
plats att spela och leka tillsammans. I det stora urvalet 
redskap ingår spelredskap från flera gårds- och 
bollspel till olika former av golf, och till exempel 
käpphästar för ridning och för att hoppa över hinder. 
Under höstlovet är Hobbybilen också med på 
matserveringen i invånarparkerna Veikkosvinden och 
Fyyri.  
Handledningsspråk: finska 
Pris: gratis 
Plats och adress: tidtabell och ytterligare 
information www.kyrkslatt.fi/hobbybilen  
Ytterligare information: 
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi 
Arrangör: Ungdoms- och idrottstjänster 
 
 
 

http://www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku
http://www.kyrkslatt.fi/hobbybilen
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VIDEOPELIPÄIVÄ FYYRISSÄ 
Ajankohta: tiistaina 19.10., klo 17–19 
Kohderyhmä: Kouluikäiset ja vanhemmat 
Ohjauskieli: suomi, ruotsi, englanti 
Paikka: Fyyri, Nuorten pelihuone 
Järjestäjä: Kirkkonummen kirjasto 
Hinta: ilmainen 
Lisätietoa: Kirjaston media&musiikki 040 126 9872, 
mediakirjasto@kirkkonummi.fi, Sebastian Nordlund 
 
Kirjasto järjestää Fyyrissä pelipäivän. Pelaamme 
konsolipelejä, joissa keho toimii ohjaimena, eli 
luvassa on hyppimistä, pomppimista, virtuaalipallojen 
väistelyä ja jopa lentämistä. Käytössämme on Xbox 
360 ja Kinect-kamera. Ohjelma on suunnattu 
kouluikäisille mutta myös vanhemmat pelaajat ovat 
tervetulleita mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEOSPELDAG I FYYRI 
Tidpunkt: tisdagen 19.10., kl. 17–19 
Målgrupp: Barn i skolåldern och äldre 
Handledningsspråk: svenska, finska, engelska 
Plats: Fyyri, Ungas spelrum 
Arrangör: Kyrkslätts bibliotek 
Avgift: gratis 
Ytterligare information: Bibliotekets media&musik 
040 126 9872, mediakirjasto@kyrkslatt.fi, Sebastian 
Nordlund 
 
Biblioteket ordnar en speldag i Fyyri. Vi spelar 
konsolspel där kroppen fungerar som spelkontroll, 
med andra ord kommer vi att hoppa, skutta, ducka 
undan virtualbollar och bland annat flygande. Vi 
använder Xbox 360 med Kinect-kamera. Programmet 
riktar sig till barn i skolåldern men också äldre spelare 
är välkomna med. 
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NUORISOTILA FYYRI  
aukioloajat:  
maanantai klo 15.00-21.00  
tiistai klo 14.00-17.00 
keskiviikko klo 15.00-21.00  
torstai klo 15.00-20.00 
perjantai klo 15.00-22.00  
lauantai klo 15.00-22.00 
 
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.  
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
UNGDOMSLOKALEN FYYRI  
öppettider:  
måndag kl. 15.00–21.00 
tisdag kl. 14.00–17.00 
onsdag kl. 15.00–21.00  
torsdag kl. 15.00–20.00                                                                              
fredag kl. 15.00–22.00 
lördag kl. 15.00–22.00. 
 
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.  
Ytterligare information: 
nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MASALAN NUORISOTILA 
Ajankohta:  
to 21.10 klo 16-21.00 nuoret 7.lk-17v. 
                klo 16-17.00 junnuklubi 3.-6lk.  
pe 22.10 klo 16-22.00 nuoret 7.lk-17v. 
                klo 16-17.00 junnuklubi 3.-6lk.  
Kohderyhmä: 3lk.-17 v. 
Kuvaus toiminnasta: pelailua, hengailua, skeittailua 
Ohjauskieli: suomi 
Hinta: ilmainen 
Paikka ja osoite:  
Masalan nuorisotila, Puolukkamäki 7 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
nuoriso-ohjaajat Mikko Kärppä 040-7727143 ja 
Pauliina Piirainen 040-7727142  
Järjestäjä: Nuoriso-ja liikuntapalvelut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEIKKOLAN NUORISOTILA 
Ajankohta: 
to 21.10.2021 klo 17.00-21.00 nuoret 7.lk-17v. 
pe 22.10.2021 klo 15.00-17.00 Junnuklubi 3-6lk.  
pe 22.10.2021 klo 17.00-22.00 nuoret 7.lk-17v. 
Kohderyhmä: 3lk-17-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Illan aikana mm. räiskäleiden 
paistoa ja pingis ranking kilpailun aloitus ja 
vapaamuotoista pelailua ja hengailua. 
Ohjauskieli: Suomi 
Hinta: 0€ 
Paikka ja osoite: Veikkolan Nuorisotila Koskentie 3, 
02880 Veikkola 
Lisätiedot: nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Nuoriso- ja liikuntapalvelut  



OMATOIMISEEN TEKEMISEEN/  
FÖR SJÄLVSTÄNDIGA AKTIVITETER 

 
 

 

PÄÄKIRJASTO FYYRI   
Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi 
aukioloajat: 
ma-pe klo 9–20 ja la 9–15 
 
Fyyrissä voit lukea, pelata konsolipelejä ja 
lautapelejä, kokeilla 3D-tulostamista tai vain 
hengailla! 
 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
HUVUDBIBLIOTEKET FYYRI   
Kyrktorget 1 , 02400 Kyrkslätt  
Öppettider: 
mån-fre kl. 9–20 och lör 9–15  
 
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva 
på 3D-utskrivning, hänga med kompisar! 
 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/starts
ida#/ 
 
VEIKKOLAN KIRJASTO 
Allastie 6, 02880 Veikkola 
 
aukioloajat:  
ma, ti, to klo 14–19 
ke, pe, la klo 10–15 
 
Veikkolan kirjastossa voit lukea, pelata konsolipelejä 
ja lautapelejä, kokeilla 3D-tulostamista tai vain 
hengailla! 
 
 
VEIKKOLA BIBLIOTEK 
Dammvägen 6, 02880 Veikkola 
 
öppettider: 
mån, tis, tors kl. 14–19 
ons, fre, lör kl 10–15 
 
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva 
på 3D-utskrivning, hänga med kompisar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASALAN KIRJASTO  
Puolukkamäki 7, 02430 Masala 
  
aukioloajat (omatoimi):  
ma, ti, ke, to, su klo 7–21 
pe, la klo 7–18 
  
henkilökunta paikalla: 
ma, ti, to klo 15–20 
ke, pe klo 10–15 
  
Masalan kirjastossa voit lukea, pelata konsolipelejä ja 
lautapelejä, kokeilla 3D-tulostamista tai vain 
hengailla! 
  
  
MASABY BIBLIOTEK 
Lingonbacka 7, 02430 Masaby 
  
öppettider (meröppet): 
mån, tis, ons, tors, sön kl. 7–21 
fre, lör 7–18 
  
bemannade öppettider:  
mån, tis, tors kl. 15–20 
ons, fre kl. 10–15 
  
Här kan du läsa, spela konsolspel och brädspel, pröva 
på 3D-utskrivning, hänga med kompisar! 
  
 
 
 
 
 

  

http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
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UIMAHALLI  
Aukioloajat 
ma 7 - 21 
ti  6 - 21 
ke 10 - 21 
to 6 - 21 
pe 7 - 21 
la 10 - 18 
su 10 - 18 
 
www.kirkkonummi.fi/uimahalli  
 
 
 
 
 
 
 

SIMHALL 
öppettider: 
må 7 - 21 
ti 6 - 21 
on 10 - 21 
to 6 - 21 
fr 7 - 21 
lö 10 - 18 
sö 10 - 18 
 
www.kyrkslatt.fi/simhall 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
RAGVALDS NATURSTIG   
På Ragvalds naturstig kan du bekanta dig med det  
traditionella agrikulturella landskapet där människans 
naturens samverkan genom århundraden är väl synlig 
www.kyrkslatt.fi/ragvalds-naturstig    
 
UNDERVISNINGSTRÄDGÅRD  
I trädgården söder om huvudbyggnaden presenteras 
gamla odlingsväxter och nyttoväxter. Växtarterna varierar 
årligen. I trädgården finns olika näringsväxter samt 
och läkeörter och fiber- och färgningsväxter.  
 
KULTTURSIGAR I KYRKSLÄTT  
Välkommen till Kyrkslätts stigar, ställen och lokala  
berättelser. Välj språket med  
flaggan   https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esitteen kuvituskuvat: Nina Kuu Art @Ninakuuart  

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

