
 
 

  

 
Kesälomaesitteeseen 2022 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 2022.  
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 7.4.2022 - uppdaterad 7.4.2022 
 
 

 

 

Kesälomatoimintaa lapsille ja 
nuorille Kirkkonummella  

2022 

Sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga i Kyrkslätt 2022 



 
 

KESÄKERHOT JA -LEIRIT / 
SOMMARKLUBBAR OCH -LÄGER 
 
LIIKUNTALEIRIT 7-12 V 
Ajankohta:  
Leiri 1: 6.-10.6.    
Leiri 2: 13.-17.6. 
Leiri 3. 20.-23.6. 
Leiriaika: ma-pe klo 9-15 , juhannusviikko ma-to 9-15 
Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat  
Kuvaus toiminnasta: Liikunnan todellinen monilajileiri, 
liikutaan sisällä ja ulkona. Ohjelmassa mm sirkustelua, 
leikkejä, temppuilua, frisbeetä, palloilua, telinetaitoja, 
parkouria jne. Iloista kesälomameininkiä tiedossa! 
Liikuntatouhujen lisäksi aikaa jää rauhoittumiselle: 
piirtelyä, lautapelien pelaamista, majojen rakentelua. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite:  Gesterbyn koulu, liikuntasali  os 
Vilhonkummuntie 4  
Hinta: 155€ / vko, juhannusviikko 120 € 
Hinta sisältää:  Lounas, vakuutus 
Ilmoittautuminen /lisätiedot: www.kirku.fi, 
toimisto@kirku.fi, yhteyshenkilö: Susanna Huusko  
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  
 
 
VOIMISTELULEIRI 7-11 V 
Ajankohta: ma-pe  klo 9-15.00 
Voimisteluleiri  1: ma-pe 6.-10.6.  
Voimisteluleiri 2: ma-pe 13.-17.6.  
Voimisteluleiri 3: ma-to 13.-16.6.   
Kohderyhmä: 7-11 vuotiaat  
Kuvaus toiminnasta: Leiri sopii kaikille voimistelusta 
kiinnostuneille niin uusille harrastajille kuin voimistelua 
aiemmin harrastaneille. Voimisteluleirillä liikutaan 
monipuolisesti tutustuen voimistelun eri elementteihin 
akrobatia-ja telinevoimistelu, rytminen- ja 
joukkuevoimistelu sekä liikutaan, temppuillaan ja 
urheillaan sisällä salissa ja ulkona keskustan alueen 
puisto- ja ulkoliikuntapaikoilla. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: KVS voimistelusali os Munkinmäentie 7 
Hinta: 145 € / vko tai 3 päivää 95 € ma-ke 
Hinta sisältää:  vakuutus 
Ilmoittautuminen /lisätiedot: www.kirku.fi, 
toimisto@kirku.fi, yhteyshenkilö: Susanna Huusko  
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  
 
 

PARKOURLEIRI 7-13 V 
Ajankohta: Leiri 1: 6.-10.6., Leiri 2: 13.-17.6., Leiri 3. 20.-
23.6.Leiriaika: ma-pe klo 9-15 , juhannusviikko ma-to 9-15 
Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat  
Kuvaus toiminnasta: Parkourleirillä on lupa hyppiä, 
keikkua ja seikkailla. Opetellaan parkourtaitoja- ja 
harjoitteita sisällä salissa telineillä tai ulkona aidoissa 
ympäristöissä. KirkU:n parkourleirit toteutetaan aidon 
parkourin hengessä liikuntasalin monipuolisilla välineillä 
ja lähimaastossa huippu hyvillä spoteilla. 
Parkourleirillä tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, 
kuten turvallinen harjoittelu, muiden ihmisten 
huomioiminen sekä jokapäiväisen ympäristön 
kunnioittaminen. Parkourleiri sopii lajia aiemmin 
harrastaneille kuin lajiin tutustuville uusille harrastajille. 
Toimintaa suunnitellaan siten , että kaiken tasoisille 
harrastajille tarjotaan sopivia haasteita ja 
tekniikkaharjoitteita. Kokeneempien kanssa löydetään 
uusia puolia tekniikoista ja kehitetään uusia haasteita. 
Mukavaa ja vauhdikasta menoa kesälomasta nauttien.  
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite:  Gesterbyn koulu, liikuntasali  os 
Vilhonkummuntie 4  
Hinta: 155€ / vko, juhannusviikko 120 € 
Hinta sisältää:  Lounas, vakuutus 
Ilmoittautuminen /lisätiedot: www.kirku.fi, 
toimisto@kirku.fi, yhteyshenkilö: Susanna Huusko  
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  
 
 
AKROBATIALEIRI YLI 11 V   
Ajankohta: Akroleiri 1: ti-to 7.-9.6. klo 10-14, Akroleiri 2: 
ti-to 14.-16.6 klo 10-14 
Kohderyhmä: yli 11 v  
Kuvaus toiminnasta: Tervetuloa harjoittelemaan akro- ja 
voimisteluliikkeitä ja viettämään liikunnallista 
kesälomapäivää! Leiri suunnattu yli 11 vuotiaille ja sopii 
esim jotakin voimistelun lajia (teline, joukkue, rytminen), 
cheerleadingia harrastaneelle tai akrotemppuja itsekseen 
harjoitelleelle. Leirillä harjoitellaan monipuolisesti 
perusakroja kuten kärrynpyöriä, siltakaatoja sekä 
käsilläseisontoja. Kun perustaidot ovat hallussa, 
harjoitellaan flikkejä, arabialaisia,voltteja sekä juoksevia 
sarjoja. Harjoituksia tehdään airtracilla ja kanveesilla. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: KVS voimistelusali os Munkinmäentie 7 
Hinta: 78 € 
Hinta sisältää:  vakuutus 
Ilmoittautuminen /lisätiedot: www.kirku.fi, 
toimisto@kirku.fi, yhteyshenkilö: Susanna Huusko  
Järjestäjä: Kirkkonummen Urheilijat ry  
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SOMMARDAX 
Ajankohta: 6-23.6.2022 klo.8-17 
Kohderyhmä: Ensisijaisesti 1-2 luokkalaiset, eskarilaiset ja 
3-6 luokkalaisia jos paikkoja on. 
Kuvaus toiminnasta: Ruotsinkielinen päiväleiri 
äidinkielenään ruotsia puhuville ja kielikylvyssä ruotsia 
opetteleville lapsille.  
Ohjauskieli: Ruotsi 
Paikka ja osoite: Hörnan, Pitäjäntuvanpolku 3 
Hinta: 65€/viikko seurakunnan jäsenille, 130€/viikko 
muille. Seurakunnan diakonia vastaanottaa hakemuksia 
leirimaksun vapauttamisesa ja/tai alentamisesta. 
Hinta sisältää:  Kaikenkattava: ruokailut, retket ja 
materiaalit. 
Ilmoittautuminen /lisätiedot: Sähköinen 
ilmoittautuminen 1-4.4.2022, rajoitettu määrä paikkoja 
jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, linkki 
kotisivuilla: https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/kom-
med/barn-och-familj/lager-och-speciella-evemang 
Lisätietoja antaa lasten ja nuorten diakoni sekä seppo 
Jenny Airaksinen, jenny.airaksinen@evl.fi, puh. 050 376 
1488. 
Järjestäjä: Kyrkslätts svenska församling 
 
SOMMARDAX 
Tidpunkt: 6-23.6.2022 kl.8-17 
Målgrupp: I första hand elever i åk 1-2, förskolebarn och 
elever i åk 3-6 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 1-30.4.2020, 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 ger barn- och ungdomsdiakon 
samt FRANS Jenny Airaksinen, jenny.airaksinen@evl.fi, 
tfn. 050 376 1488. 
Arrangör: Kyrkslätts svenska församling 
 
 
 
 
 

LASTEN JA NUORTEN TENNISLEIRI  
Ajankohta: Viikko 23: 6.-10.6.2022, Viikko 24: 13.-
17.6.2022, Viikko 25: 20.-23.6.2022, Viikko 31: 1.-
5.8.2022 
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret 7-16v 
Kuvaus toiminnasta: Viikon kestävä tenniskurssi 
aloittelijoille 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Lindal tenniskentät (Laaksokuja) sekä 
Joo.Arena (Ljusdalantie) 
Hinta: 70e 
Hinta sisältää:  Ohjaus tenniksen alkeisiin 10h/8h, 
vakuutus, seuran jäsenyys loppuvuodeksi, leiripaita, 
alennus Lindalin kenttämaksuista ja myymättä jääneiden 
vuorojen käyttö maksutta Lindalin kentillä. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: www.kirte.net 
Järjestäjä: Kirkkonummen Tennis 
 
TANSSI- JA JOOGA KESÄLEIRI 7 – 13- VUOTIAILLE 
Ajankohta: ma – pe 6.-10.6.22 klo 9:30 – 12:30  
Kohderyhmä: 7  - 13- vuotiaat  
Kuvaus toiminnasta: Nauti tanssista, joogasta ja kesästä 
yhdessä! Leirillä harjoitellaan valmiita koreografioita pop- 
musiikin tahtiin, tutustutaan omaan vapaaseen tanssi-
ilmaisuun sekä harjoitellaan hauskoja eläin- ja 
temppujoogan harjoituksia. Sään salliessa kaikki ulkona!  
Tällä leirillä syödään omia eväitä. Osallistuminen ei vaadi 
ennakkotaitoja lajeista.  
Ohjauskieli: suomi  
Paikka ja osoite: Kartanorannan koulu, Kartanokuja 1, 
02450 Sundsberg 
Hinta: 53,00€ 
Hinta sisältää : opetuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t
=10494 
Järjestäjä: Kirkkonummen kansalaisopisto 
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KNUFS AKTIVITETSLÄGER  
Tidpunkt: Läger 1: 6-10.6.2022, Läger 2: 13-17.6.2022, 
Läger 3: 20-23.6.2022 
Målgrupp: Barn i åk 1-3 
Beskrivning av verksamheten: Varje lägervecka har ett 
eget tema. Gemensamt för alla tre läger är att 
förmiddagarna vigs åt simskola i kommunens simhall. Då 
har deltagarna möjlighet att avlägga Finlands 
simundervisnings- och livräddningsförbunds simmärken. 
Eftermiddagarnas program, som består av bland annat 
ledda sportgrenar, lek, pyssel och bakning, anknyter till 
veckotemat. Det gör också våra uppskattade utfärder. 
Varje dag serveras varm lunch i skolans kök, samt 
mellanmål. 
Handledningsspråk: Svenska 
Plats och adress: Jokirinteen koulu, Jokiniityntie 5 (Vid 
simhallen).  
Pris: Priset för lägervecka 1 och 2 är 100 euro, lägervecka 
3 kostar 70 euro. 
Priset inkluderar: Lunch, mellanmål och simundervisning i 
simhallen. Ett simmärke ingår i priset.  
Anmälan/ mer info: https://kyrkslatt.luckan.fi/  
Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. 
 
KAMUN LIIKUNTALEIRI VEIKKOLA   
Ajankohta: 6.-10.6.2022, klo 9-14, päiväleiri 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat + n. 13-15-vuotiaat 
vapaaehtoiset leirikaverit 
Kuvaus toiminnasta: Kamun liikuntaleirillä kaikki 
kaverukset pääsevät purkamaan energiaa ja viettämään 
hauskoja ja aktiivisia liikunnantäytteisiä päiviä kamujen 
kanssa niin sisällä kuin ulkona! Noin 7-11-vuotiaille 
suunnatun päiväleirin ohjelmaan kuuluu mm. vekkuleita 
pihatemppuratoja, vikkeliä viestikisoja, vauhdikkaita 
pallopelejä sekä virkistäviä luontoretkiä. Tervetuloa 
mukaan liikkumaan ja leikkimään kamujen kanssa! Leirille 
otetaan myös n. 13-15-vuotiaita vapaaehtoisia 
leirikavereita, joille leiri on maksuton. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, Eerikinkartanontie 
5, 02880 Veikkola 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman, vakuutuksen ja lounaan 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
Hanna Sares, 045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi 
(Leirikaverihakemukset s.postitse) 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto ry 
 
 
 

KAMUN LIIKUNTALEIRI JOKIRINNE   
Ajankohta: 6.-10.6.2022, klo 9-14, päiväleiri 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat + n. 13-15-vuotiaat 
vapaaehtoiset leirikaverit 
Kuvaus toiminnasta: Kamun liikuntaleirillä kaikki 
kaverukset pääsevät purkamaan energiaa ja viettämään 
hauskoja ja aktiivisia liikunnantäytteisiä päiviä kamujen 
kanssa niin sisällä kuin ulkona! Noin 7-11-vuotiaille 
suunnatun päiväleirin ohjelmaan kuuluu mm. vekkuleita 
pihatemppuratoja, vikkeliä viestikisoja, vauhdikkaita 
pallopelejä sekä virkistäviä luontoretkiä. Tervetuloa 
mukaan liikkumaan ja leikkimään kamujen kanssa! Leirille 
otetaan myös n. 13-15-vuotiaita vapaaehtoisia 
leirikavereita, joille leiri on maksuton. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Jokirinteen koulu, Jokiniityntie 5, 02400 
Kirkkonummi 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman, vakuutuksen ja lounaan 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
Hanna Sares, 045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi 
(Leirikaverihakemukset s.postitse) 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto ry 

 
KIVAA YHDESSÄ-MONITOIMILEIRI VEIKKOLA   
Ajankohta: 13.-17.6.2022, klo 9-14, päiväleiri 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat + n. 13-15-vuotiaat 
vapaaehtoiset leirikaverit 
Kuvaus toiminnasta: Kivoja kokkailuja, vekkuleita 
vesileikkejä, hassua taidetta ja hauskoja liikuntaleikkejä 
sekä kavereiden kanssa rentoa yhdessä oloa! 
Tätä kaikkea ja paljon muuta on noin 7-11-vuotiaille 
suunnattu Kivaa yhdessä-monitoimileiri. 
Kivaa yhdessä leirin suunnitteluun osallistuvat myös 
lapset! Kerrothan toiveitasi leiriohjelmaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tervetuloa mukaan pitämään kivaa yhdessä! Leirille 
otetaan myös n. 13-15-vuotiaita vapaaehtoisia 
leirikavereita, joille leiri on maksuton. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Vuorenmäen koulu, Eerikinkartanontie 
5, 02880 Veikkola 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman, vakuutuksen ja lounaan 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
Hanna Sares, 045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi 
(Leirikaverihakemukset s.postitse) 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto ry 

https://kyrkslatt.luckan.fi/
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KIVAA YHDESSÄ-MONITOIMILEIRI JOKIRINNE   
Ajankohta: 13.-17.6.2022, klo 9-14, päiväleiri 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat + n. 13-15-vuotiaat 
vapaaehtoiset leirikaverit 
Kuvaus toiminnasta: Kivoja kokkailuja, vekkuleita 
vesileikkejä, hassua taidetta ja hauskoja liikuntaleikkejä 
sekä kavereiden kanssa rentoa yhdessä oloa! 
Tätä kaikkea ja paljon muuta on noin 7-11-vuotiaille 
suunnattu Kivaa yhdessä-monitoimileiri. 
Kivaa yhdessä leirin suunnitteluun osallistuvat myös 
lapset! Kerrothan toiveitasi leiriohjelmaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tervetuloa mukaan pitämään kivaa yhdessä! Leirille 
otetaan myös n. 13-15-vuotiaita vapaaehtoisia 
leirikavereita, joille leiri on maksuton. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Jokirinteen koulu, Jokiniityntie 5, 02400 
Kirkkonummi 
Hinta: 98€/viikko 
Hinta sisältää:  ohjelman, vakuutuksen ja lounaan 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
Hanna Sares, 045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi 
(Leirikaverihakemukset s.postitse) 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto ry 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KAMUN LUONTOSEIKKAILU - ULKOILULEIRI VEIKKOLA   
Ajankohta: 20.-22.6.2022, klo 9-14, päiväleiri 
Kohderyhmä: noin 7-11-vuotiaat + n. 13-15-vuotiaat 
vapaaehtoiset leirikaverit 
Kuvaus toiminnasta: Kaikki päivät rentoa, hauskaa ja 
aktiivista seikkailua Veikkolan lähiluonnossa! Leiripäivien 
aikana tehdään retkiä ympäri Veikkolaa. Leirin aikana 
tehdään retkiä mm. Kaarniaispolulle, Lammaskallion 
uimarannalle, frisbie-golf radalle sekä Mäntytien 
leikkipuistoon. Ohjelmassa mm. pihapelejä ja -leikkejä, 
luontoaskarteluja, seikkailutehtäviä sekä rentoa yhdessä 
oloa. Leiripäivät alkavat Vuorenmäen koulun pihalta ja 
samaan paikkaan palataan aina päivän päätteeksi. 
Tervetuloa mukaan seikkailemaan Veikkolaan! Leirille 
otetaan myös n. 13-15-vuotiaita vapaaehtoisia 
leirikavereita, joille leiri on maksuton. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkola, tapaaminen Vuorenmäen 
koulun pihalla, Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola 
Hinta: 59€/leiri (Juhannuksesta johtuen leiri on 
kolmepäiväinen.) 
Hinta sisältää:  ohjelman, vakuutuksen ja retkilounaan 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.lastenliitto.fi/kirkkonummi  
Hanna Sares, 045-1041492, hanna.sares@lastenliitto.fi 
(Leirikaverihakemukset s.postitse) 
Järjestäjä: Kirkkonummen Lastenliitto ry 
 
 
KUVATAIDEKOULUN KESÄKURSSI 
Ajankohta: 6.6.-9.6. 
Kohderyhmä: 7-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Minkälaisia olentoja asuu vanhan 
talon vintillä? Entä metsän siimeksessä? Kuvataidekoulun 
kesäkurssilla suunnitellaan ja tehdään omia olentoja 
piirtäen, maalaten ja eri materiaaleista rakentaen. 
Inspiroidumme niin lähiympäristöstä kuin 
kaukomaidenkin taruolennoista. Kurssilla työskennellään 
sekä sisällä että ulkona, kuvataidekoulun lähiympäristöä 
hyödyntäen. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Vanha Heikkiläntie 19b 
Hinta: 170€ 
Hinta sisältää:  opetuksen ja kaikki välineet sekä 
materiaalit. Omat eväät. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Kirkkonummen opistot - 
Instituten i Kyrkslätt (opistopalvelut.fi) 
Järjestäjä: Kirkkonummen kuvataidekoulu 
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LIIKUNNALLINEN KESÄLEIRI MASALASSA 
Ajankohta: ma-pe 6.-10.6. (vko 23), ma-pe 13.-17.6. (vko 
24) 
Kohderyhmä: 1.-4. lk 
Kuvaus toiminnasta: Leiripäivän aikana liikutaan ja 
puuhaillaan sisällä ja ulkona. Tutustutaan eri lajeihin, 
kuten koripallo, tennis, parkour, jalkapallo, voimistelu, 
frisbeegolf ja sulkapallo. Päivän aikana syödään lämmin 
lounas ja iltapäivällä on pieni välipala.  Valittavana on 
kokopäiväleiri klo 9-16 tai aamupäiväleiri klo 9-13.  
Paikka ja osoite: Masalan Monitoimitalon kerhotila, 
Masalantie 255, 02430 Masala 
Hinta: 85€/viikko/aamupäivä, 145€/viikko/kokopäivä 
Hinta sisältää: Ohjattu toiminta leiripäivän aikana, lounas, 
koko päivän leirillä myös välipala. Leiriläiset ovat 
vakuutettuja.  
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: ilmoittautuminen seuran 
kotisvuilta www.masalankisa.fi/kerhot-ja-leirit/kesaleirit-
2022/ lisätiedot toimintakoordinaattori@masalankisa.fi, 
puh. 050 4366 637 
Järjestäjä: Masalan Kisa ry, www.masalankisa.fi 
 
 
 
VEIKKOLAN VEIKKOJEN KESÄLEIRI 2022 KOKOPÄIVÄLEIRI 
KLO 8.00-16.00  
Ajankohta:  6.-17.6.2022 
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. 15.4.2022 
https://veve.net/kesaleirit/ 
Lisätiedot: veve.net/kesaleirit/ 
Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEIKKOLAN VEIKKOJEN KESÄLEIRI 2022 
YLEISURHEILULEIRI KLO 9.30-14.30 
Ajankohta:  6.-23.6.2022 
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. 15.4.2022  
https://veve.net/kesaleirit/ 
Lisätiedot: veve.net/kesaleirit/ 
Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry 
 
 
VEIKKOLAN VEIKKOJEN YLEISURHEILUKOULUT 
Ajankohta:  2.5.-30.9.2022 
Kohderyhmä: 4-vuotiaista ylöspäin 
Kuvaus toiminnasta:  Yleisurheilulajien harjoittelua ikään 
sopivalla tavalla. Ryhmiä on kuusi: Vauhtivekarat 4-5v, 
Vauhtiveikot 6-7v, Tempotenavat 1 8-9v, Tempotenavat 2 
10-11v, Nopsanilkat 12-14v ja 15+ vuotiaiden ryhmä. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan urheilukenttä, 
Eerikinkartanontie 67, 02880 Kirkkonummi  
Hinta:  Kesäkausi 50 € + seuran jäsenmaksu 15  € (30€ 
18v) sekä mahdollisesti SUL:n lisenssit (kouluikäiset, 
kisoihin osallistuvat). 
Hinta sisältää:  Ohjatut tunnit 
Ilmoittautuminen:  https://veve.net/yleisurheilukoulu/ 
Lisätiedot: veve.net/yleisurheilukoulu/ 
Järjestäjä: Veikkolan Veikot ry 
 
 
 

 
 

http://www.masalankisa.fi/kerhot-ja-leirit/kesaleirit-2022/
http://www.masalankisa.fi/kerhot-ja-leirit/kesaleirit-2022/
mailto:toimintakoordinaattori@masalankisa.fi
file:///C:/Users/makiullakko/Desktop/www.masalankisa.fi
https://veve.net/kesaleirit/
https://veve.net/kesaleirit/
https://veve.net/kesaleirit/
https://veve.net/kesaleirit/
https://veve.net/yleisurheilukoulu/
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PRINSESSA- JA RITARIFUTIS  
Ajankohta: perjantaisin klo 17.15-18.00 (huhti-syyskuu) 
Kohderyhmä: 2017-2019 syntyneille pojille ja tytöille 
Kuvaus toiminnasta: Prinsessa- ja Ritarifutis sopii pienille 
lapsille. Toiminta on vanhemman kanssa yhdessä 
mukavaa tekemistä pallon kanssa ohjaajan opastuksella. 
Mukaan mahtuu 40 nopeinta ilmoittautunutta. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan Futiskenttä, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 VEIKKOLA 
Hinta: 60 € 
Hinta sisältää: valmennuksen/ohjauksen, tapahtumat, 
harrastepassin vakuutuksella sekä pallon (uudet 
prinsessat ja ritarit) 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
https://www.fcwild.fi/toiminta/prinsessa-ja-ritarifutis/  
Järjestäjä: FC WILD ry 
 
FC WILD:IN KESÄKUUN FUTISLEIRI   
Ajankohta: 13.-17.6.2022 
Kohderyhmä: 2009-2016 syntyneille pojille ja tytöille 
Kuvaus toiminnasta: Futisleiri sopii uusille aloitteleville 
sekä jo pitkään pelanneille futaajille. Ryhmät jaetaan iän 
ja kokemustason mukaan sopiviin pienryhmiin ottaen 
huomioon yksilölähtöinen valmennus 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan Futiskenttä, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 VEIKKOLA 
Hinta: 110 € 
Hinta sisältää: Leiripaidan 2022, valmennuksen klo 09-13, 
välipalan ja vakuutuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
https://www.fcwild.fi/toiminta/jalkapalloleirit/ 
Järjestäjä: FC WILD ry 
 
FC WILD:IN ELOKUUN FUTISLEIRI   
Ajankohta: 01.-05.8.2022 
Kohderyhmä: 2009-2016 syntyneille pojille ja tytöille 
Kuvaus toiminnasta: Futisleiri sopii uusille aloitteleville 
sekä jo pitkään pelanneille futaajille. Ryhmät jaetaan iän 
ja kokemustason mukaan sopiviin pienryhmiin ottaen 
huomioon yksilölähtöinen valmennus 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan Futiskenttä, 
Eerikinkartanontie 5, 02880 VEIKKOLA 
Hinta: 110 € 
Hinta sisältää: Leiripaidan 2022, valmennuksen klo 09-13, 
välipalan ja vakuutuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
https://www.fcwild.fi/toiminta/jalkapalloleirit/ 
Järjestäjä: FC WILD ry 

HIPPO-MEGALEIRI, KESKUSTA 
Ajankohta: 13.-17.6.2022, klo 9:00-16:00 
Kohderyhmä: 2010–2015-syntyneille tytöille ja pojille 
Kuvaus toiminnasta: FC Kirkkonummi ja Kirkkonummi 
Rangers järjestävät yhdessä kaksi HIPPO-Megaleiriä 
kesäloman kahtena ensimmäisenä viikkona. HIPPO-
Megaleirit ovat yleisliikuntaleirejä 2010-2015-syntyneille 
tytöille ja pojille, jossa pääsee tutustumaan useisiin eri 
liikuntalajeihin koulutettujen ohjaajien johdolla. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Kirkkonummen keskustan urheilupuisto 
(Vanha Rantatie 8, 02400 Kirkkonummi) ja Jokirinteen 
oppimiskeskus (Jokiniityntie 5, 02400 Kirkkonummi). 
Hinta: 160€ / leiriläinen 
Hinta sisältää:  Ohjauksen, lämmin lounas, välipala, 
leiripaita ja vakuutuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
https://fckirkkonummi.fi/tapahtumat/leiritoiminta/ 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi ja Kirkkonummi Rangers 

 
HIPPO-MEGALEIRI, MASALA 
Ajankohta: 6.-10.6.2022, klo 9:00-16:00 
Kohderyhmä: 2010–2015-syntyneille tytöille ja pojille 
Kuvaus toiminnasta: FC Kirkkonummi ja Kirkkonummi 
Rangers järjestävät yhdessä kaksi HIPPO-Megaleiriä 
kesäloman kahtena ensimmäisenä viikkona. HIPPO-
Megaleirit ovat yleisliikuntaleirejä 2010-2015-syntyneille 
tytöille ja pojille, jossa pääsee tutustumaan useisiin eri 
liikuntalajeihin koulutettujen ohjaajien johdolla. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Masalan Urheilupuisto, Frami 
(Masalantie 258, 02430 Masala) ja Kartanonrannan koulu 
(Kartanonkuja 1, 02450 Sundsberg) 
Hinta: 160€ / leiriläinen 
Hinta sisältää:  Ohjauksen, lämmin lounas, välipala, 
leiripaita ja vakuutuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
https://fckirkkonummi.fi/tapahtumat/leiritoiminta/ 
Järjestäjä: FC Kirkkonummi ja Kirkkonummi Rangers 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcwild.fi/toiminta/prinsessa-ja-ritarifutis/
https://www.fcwild.fi/toiminta/jalkapalloleirit/
https://www.fcwild.fi/toiminta/jalkapalloleirit/
https://fckirkkonummi.fi/tapahtumat/leiritoiminta/
https://fckirkkonummi.fi/tapahtumat/leiritoiminta/
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KESÄKERHO 3-6 -VUOTIAILLE 
Ajankohta: 31.5.-10.6.2022 
Kohderyhmä: 3-6 -vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kerho kokoontuu viitenä päivänä 
viikossa kahden viikon ajan 3 tuntia kerrallaan, klo 9-12. 
Kerhossa liikutaan ja leikitään sään salliessa koko 
kerhoaika ulkona. Lisäksi on pieni hartaushetki sekä 
omien eväiden syönti. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Papinniityn kerhotila, Grandalantie 2 E 
Hinta: Maksuton 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.kirkkonummenseurakunnat.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
 
 
KESÄKERHO 3-6 -VUOTIAILLE 
Ajankohta: 31.5.-10.6.2022 
Kohderyhmä: 3-6 -vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kerho kokoontuu viitenä päivänä 
viikossa kahden viikon ajan 3 tuntia kerrallaan, klo 9-12. 
Kerhossa liikutaan ja leikitään sään salliessa koko 
kerhoaika ulkona. Lisäksi on pieni hartaushetki sekä 
omien eväiden syönti. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1 
Hinta: Maksuton 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.kirkkonummenseurakunnat.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
 
 
KESÄKERHO 3-6 -VUOTIAILLE 
Ajankohta: 13.6.-23.6.2022 
Kohderyhmä: 3-6 -vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kerho kokoontuu viitenä päivänä 
viikossa kahden viikon ajan 3 tuntia kerrallaan, klo 9-12. 
Kerhossa liikutaan ja leikitään sään salliessa koko 
kerhoaika ulkona. Lisäksi on pieni hartaushetki sekä 
omien eväiden syönti. 
Ohjauskieli: suomi 
Paikka ja osoite: Masalan kirkko, Tinantie 4 
Hinta: Maksuton 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: 
www.kirkkonummenseurakunnat.fi  
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
 
 
 
 
 

TENAVALEIRI RÄFSÖN SAARESSA 
Ajankohta: 7.-9.6. 
Kohderyhmä: Leirillä ovat tervetulleita 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa riittää sekä sisällä että 
ulkona. Lähdemme leirille tiistaina yhdeksän aikaan ja 
palaamme torstaina kuuden maissa. Leirillä 
majoittaudutaan 6 hengen mökeissä. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Räfsön leirikylä, Långholminpolku 24, 
Kirkkonummi 
Hinta: 70 euroa. 
Hinta sisältää:  Toiminnan, ruoat ja kuljetuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen on 
avoinna 28.3.-24.4. välisenä aikana nettisivuillamme.   
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
 
VARHAISNUORTENPURJEHDUS STORBÅTEILLA 
Ajankohta: 28.6.- 1.7. 
Kohderyhmä: Tämä saaristossa toteutuva leiri on 
tarkoitettu 11–14-vuotiaille. 
Kuvaus toiminnasta: Siirrymme bussilla Nauvoon, josta 
lähdemme purjehtimaan perinnepurjeveneillä 
saaristomerelle. Yöpymiset tapahtuu saarissa teltoissa ja 
ruokailut saarissa sekä veneessä, teltat ovat mukana 
järjestäjän puolesta. Leirillä opetellaan purjehtimaan 
perinnepurjeveneellä ja vietetään aikaa saaristossa 
monenlaisen ohjelman merkeissä. 
Ohjauskieli: Suomi 
Paikka ja osoite: Saaristomeri 
Hinta: 120 € 
Hinta sisältää:  Toiminnan, ruoat ja kuljetuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Mukaan mahtuu 20 
osallistujaa. Aikaisempaa purjehduskokemusta ei tarvitse 
olla. Ilmoittautuminen on avoinna 28.3.-24.4. välisenä 
aikana nettisivuillamme.   
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/
http://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/
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OPTIMISTIJOLLA- JA KEVYTVENELEIRI RÄFSÖ 
Ajankohta: 20.- 24.7. 
Kohderyhmä: Purjehduksesta kiinnostuneille 8–18-
vuotiaille tarkoitettu leiri. 
Kuvaus toiminnasta: Aikaisempaa purjehduskokemusta ei 
tarvitse olla. Tällä leirillä voi opetella purjehtimaan 
optimistijollalla, zoomilla tai topperilla – tai harjoittaa jo 
oppimiaan taitoja. Leiri järjestetään yhteistyössä 
Kantvikin purjehtijoiden kanssa. Päivät olemme vesillä, 
iltaisin järjestetään muuta yhteistä toimintaa. 
Ohjauskieli: Suomi  
Paikka ja osoite: Leiri järjestetään Räfsön leirikylässä. 
Långholminpolku 24, Kirkkonummi 
Hinta: 130 € 
Hinta sisältää:  Toiminnan, ruoat ja kukljetuksen 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen on 
avoinna 28.3.-24.4. välisenä aikana nettisivuillamme.   
Järjestäjä: Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
 
LASTEN TEATTERILEIRI (PÄIVÄLEIRI) 
Ajankohta:  6 - 10.6.2022 
Kohderyhmä: 9-12-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Lasten teatterileiri on tarkoitettu 
sinulle, joka olet kiinnostunut esiintymisestä ja 
tarinankerronnasta. Leirillä tutustumme näyttelemiseen 
ja teatterin tekemiseen leikkien ja harjoitteiden avulla, 
sekä näytelmätekstiä työstäen. Leiri päättyy viikon aikana 
valmistettuun yleisöesitykseen, jota koko perhe ja ystävät 
ovat tervetulleita seuraamaan. Leiri sopii sekä vasta-
alkajille että edistyneemmillekin teatterin harrastajille. 
Ohjauskieli: Suomi.  
Paikka ja osoite: Masalan Nuorisoteatteri. Ljusdalantie 9, 
02430 Kirkkonummi 
Hinta: 196,40€ 
Hinta sisältää: ruokailut, opetuksen, vakuutuksen sekä 
mahdolliset materiaalit. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022. Osoitteessa: 
kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä toiminnan 
ikärajat huomioiden. Leiripaikan peruutus tulee tapahtua 
18.5.  klo 15.30 mennessä puhelimitse toimistoomme p. 
040-126 9404. Tämän jälkeen leiripaikan voi peruuttaa 
lääkärintodistuksella, muuten perimme täyden 
osallistumismaksun. Kesätoiminta toteutuu, mikäli 
koronatilanne ja rajoitteet sen mahdollistavat. Muutokset 
toimintaan ja asiakasmääriin ovat mahdollisia.  
Järjestäjä: Masalan Nuorisoteatteri/ Kirkkonummen 
Nuoriso- ja Liikuntatoimi / Maija Lauri 050 414 3643 
maija.lauri@kirkkonummi.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUORTEN TEATTERILEIRI (YÖLEIRI) 
Ajankohta:  13 - 17.6.2022 
Kohderyhmä: yli 13-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta:  
Leirillä tutustumme näyttelemiseen ja teatterin 
tekemiseen harjoitteiden ja pienryhmätehtävien avulla, 
sekä näytelmätekstiä työstäen. Leiri sopii sekä vasta-
alkajille että edistyneemmillekin teatterin harrastajille. 
Leiri päättyy viikon aikana valmistettuun yleisöesitykseen, 
jota perhe ja ystävät ovat tervetulleita seuraamaan. 
Ohjauskieli: Suomi.  
Paikka ja osoite: Sjökullan koulu, Sjökullantie 285, 02540 
Kylmälä 
Hinta: 231,00 € 
Hinta sisältää:  ruokailut, opetuksen, materiaalikulut, 
majoituksen, vakuutuksen sekä menokuljetuksen 
leiripaikalle. Yhteistä paluukuljetusta ei järjestetä. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022. Osoitteessa: 
kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä toiminnan 
ikärajat huomioiden. Leiripaikan peruutus tulee tapahtua 
18.5.  klo 15.30 mennessä puhelimitse toimistoomme p. 
040-126 9404. Tämän jälkeen leiripaikan voi peruuttaa 
lääkärintodistuksella, muuten perimme täyden 
osallistumismaksun. Kesätoiminta toteutuu, mikäli 
koronatilanne ja rajoitteet sen mahdollistavat. Muutokset 
toimintaan ja asiakasmääriin ovat mahdollisia.  
Järjestäjä: Masalan Nuorisoteatteri/ Kirkkonummen 
Nuoriso- ja Liikuntatoimi / Maija Lauri 050 414 3643 
maija.lauri@kirkkonummi.fi 
 

https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
mailto:maija.lauri@kirkkonummi.fi
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
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MASALAN KESÄKERHO 1  
Ajankohta: 6.6-10.6. Ohjattu toiminta klo 9.00-16.00.  
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kesäkerhossa on ohjelmassa muun 
muassa erilaisia kesäaktiviteettejä, leikkejä ulkona ja 
sisällä, askartelua, lautapelejä, sekä mahdollisesti pientä 
leivontaa!  
Ohjauskieli: Kerho on kaksikielinen.  
Paikka ja osoite: Puolukkamäki 7, 02430 Masala 02430 
Kirkkonummi Masalan Monitoimitalo 
Hinta: Osallistumisen pituuden kerhoon voit valita 
tarpeen mukaan 1-5 päivästä (hinta 23,10€/päivä) Tai 
115,5 / 5 päivää 
Hinta sisältää:  Leiritoiminnan ja Ruokailun 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022. Osoitteessa: 
kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Järjestäjä: Kirkkonummen Nuoriso- ja Liikuntatoimi / Katri 
Lahtinen +358 40 7290838 
 
MASABYS SOMMARKLUBB 1 
Tidpunkt:  6.6-10.6. Ledda verksamhet kl. 9.00-16.00. 
Målgrupp: 7-10-åringar 
Beskrivning av verksamheten: På Sommarklubben 
kommer vi att bla ha olika sommaraktiviteter, spel inne 
och ute, lekar, pyssel, brädspel, samt möjligen bakning. 
Handledningsspråk: Klubben är tvåspråkigt. 
Plats och address: Puolukkamäki 7, 02430 Masala 02430 
Kirkkonummi Masaby Aktivitetshus 
Pris: Du kan välja längd på deltagande i klubben från 1-5 
dagar (pris 23,10 € / dag) eller 115,5 / 5 dagar 
Priset inkluderar: Läger och Mat 
Anmälan/ mer info: Anmälan till sommaraktiviteter 
startar 1.4.2022 kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster. / 
Emma Sten 040 5743913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASALAN KESÄKERHO 2  
Ajankohta: 13.–17.6. Ohjattu toiminta klo 9.00-16.00.  
Kohderyhmä: 7-10-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta: Kesäkerhossa on ohjelmassa muun 
muassa erilaisia kesäaktiviteettejä, leikkejä ulkona ja 
sisällä, askartelua, lautapelejä, sekä mahdollisesti pientä 
leivontaa!  
Ohjauskieli: Kerho on kaksikielinen.  
Paikka ja osoite: Puolukkamäki 7, 02430 Masala 02430 
Kirkkonummi Masalan Monitoimitalo 
Hinta: Osallistumisen pituuden kerhoon voit valita 
tarpeen mukaan 1-5 päivästä (hinta 23,10€/päivä) Tai 
115,5 / 5 päivää 
Hinta sisältää:  Leiritoiminnan ja Ruokailun 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022. Osoitteessa: 
kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Järjestäjä: Kirkkonummen Nuoriso- ja Liikuntatoimi / Katri 
Lahtinen +358 40 7290838 
 
MASABYS SOMMARKLUBB 2 
Tidpunkt:  13.–17.6. Ledda verksamhet kl. 9.00-16.00. 
Målgrupp: 7-10-åringar 
Beskrivning av verksamheten: På Sommarklubben 
kommer vi att bla ha olika sommaraktiviteter, spel inne 
och ute, lekar, pyssel, brädspel, samt möjligen bakning. 
Handledningsspråk: Klubben är tvåspråkigt. 
Plats och address: Puolukkamäki 7, 02430 Masala 02430 
Kirkkonummi Masaby Aktivitetshus 
Pris: Du kan välja längd på deltagande i klubben från 1-5 
dagar (pris 23,10 € / dag) eller 115,5 / 5 dagar 
Priset inkluderar: Läger och Mat 
Anmälan/ mer info: Anmälan till sommaraktiviteter 
startar 1.4.2022 kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster. / 
Emma Sten 040 5743913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
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RUOANLAITTOLEIRI 1  
Ajankohta:  6.6-10.6. Ohjattu toiminta klo 9.00-16.00. 
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. Käytössämme on Jokirinteen koulun 
kotitalousluokka, joka mahdollistaa meille hyvät 
kokkausmahdollisuudet. 
Ohjauskieli: Kerho on kaksikielinen.  
Paikka ja osoite: Jokirinteen oppimiskeskus, Jokiniityntie 
5, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: Osallistumisen pituuden kerhoon voit valita 
tarpeen mukaan 1-5 päivästä (hinta 23,10€/päivä) Tai 
115,5 / 5 päivää 
Hinta sisältää:  Hinta 115€ sisältäen ohjauksen, ruoat, 
vakuutuksen sekä mahdolliset materiaalit. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022. Osoitteessa: 
kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Järjestäjä: Kirkkonummen Nuoriso- ja Liikuntatoimi / 
Katharina Koschinski 040-729 63 21, Satu Paukku 040-776 
1345. 
 
MATLAGNINSLÄGER 1  
Tidpunkt: 6.6-10.6 Ledd verksamhet kl. 9.00-16.00 
Målgrupp: 9-12 -åringar 
Beskrivning av verksamheten: Vill du lära dig att tillreda 
lunch och små mellanmål? På matlagningslägret tillreder 
vi själva all mat 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 
och inneskor! 
Handledningsspråk: Klubben är tvåspråkigt. 
Pats och address: Jokirinteen oppimiskeskus, Åängsvägen 
5, 02400 Kyrkslätt 
Pris: 115,5€ 
Priset inkluderar: Läger och Mat 
Anmälan/ mer info: Anmälan till sommaraktiviteter 
startar 1.4.2022 kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster. / 
Katharina Koschinski 040-729 63 21, Satu Paukku 040-776 
1345. 
 
 

RUOANLAITTOLEIRI 2 
Ajankohta:  13.6-17.6. Ohjattu toiminta klo 9.00-16.00. 
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. Käytössämme on Jokirinteen koulun 
kotitalousluokka, joka mahdollistaa meille hyvät 
kokkausmahdollisuudet. 
Ohjauskieli: Kerho on kaksikielinen.  
Paikka ja osoite: Jokirinteen oppimiskeskus, Jokiniityntie 
5, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 115,5€ 
Hinta sisältää:  Hinta 115,5€ sisältäen ohjauksen, ruoat, 
vakuutuksen sekä mahdolliset materiaalit. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022 Osoitteessa: 
kirkkonummi.kuntapalvelut.fi. 
Järjestäjä: Kirkkonummen Nuoriso- ja Liikuntatoimi / 
Katharina Koschinski 040-729 63 21, Satu Paukku 040-776 
1345. 
 
 
MATLAGNINSLÄGER 2 
Tidpunkt: 13.6-17.6 Ledd verksamhet kl. 9.00-16.00 
Målgrupp: 9-12 -åringar 
Beskrivning av verksamheten: Vill du lära dig att tillreda 
lunch och små mellanmål?   
På matlagningslägret tillreder vi själva all mat 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 och inneskor! 
Handledningsspråk: Klubben är tvåspråkigt. 
Plats och address: Jokirinteen oppimiskeskus, 
Åängsvägen 5, 02400 Kyrkslätt 
Pris: 115,5€ 
Priset inkluderar: Läger och Mat 
Anmälan/ mer info: Anmälan till sommaraktiviteter 
startar 1.4.2022 kuntapalvelut.fi/kirkkonummi.  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster. / 
Katharina Koschinski 040-729 63 21, Satu Paukku 040-776 
1345. 
 
 

https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
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RUOANLAITTOLEIRI 3 
Ajankohta:  20-23.6. Ohjattu toiminta klo 9.00-16.00. 
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. Käytössämme on Jokirinteen koulun 
kotitalousluokka, joka mahdollistaa meille hyvät 
kokkausmahdollisuudet. 
Ohjauskieli: Kerho on kaksikielinen.  
Paikka ja osoite: Jokirinteen oppimiskeskus, Jokiniityntie 
5, 02400 Kirkkonummi 
Hinta: 92,40€ 
Hinta sisältää:  sisältäen ohjauksen, ruoat, vakuutuksen 
sekä mahdolliset materiaalit. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022 Osoitteessa: 
kuntapalvelut.fi/kirkkonummi.  
Järjestäjä: Kirkkonummen Nuoriso- ja Liikuntatoimi / 
Katharina Koschinski 040-729 63 21, Satu Paukku 040-776 
1345. 
  
MATLAGNINSLÄGER 3 
Tidpunkt: 20-23.6 Ledda verksamhet kl. 9.00-16.00 
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 och inneskorna! 
Handledningsspråk: Klubben är tvåspråkigt. 
Plats och address: Jokirinteen oppimiskeskus, 
Åängsvägen 5, 02400 Kyrkslätt 
Pris: 92,40€ 
Priset inkluderar: Läger och Måt 
Anmälan/ mer info: Anmälan till sommaraktiviteter 
startar 1.4.2022 kuntapalvelut.fi/kirkkonummi.  
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster. / 
Katharina Koschinski 040-729 63 21, Satu Paukku 040-776 
1345. 
 
 
 

SIRKUSLEIRI 
Ajankohta:  19-23.6 
Kohderyhmä: 7-13-vuotiaat 
Kuvaus toiminnasta:  
Päiväleirillä pääset tutustumaan taikatemppujen, 
akrobatian, jongleerauksen sekä klovnerian saloihin 
ammattilaisten ohjauksessa. Leirin päätämme yhteisellä 
sirkusesityksellä, jota koko perhe on tervetullut 
seuraamaan. Leirin kohderyhmä on 7-13-vuotiaat. 
Ohjauskieli: Suomi.  
Paikka ja osoite: Masalan monitoimitalo, Puolukkamäki 7, 
02430 Masala 
Hinta sisältää:  Hinta 196,40€ sisältäen ohjauksen, ruoat, 
vakuutuksen sekä mahdolliset materiaalit. 
Ilmoittautuminen/ lisätiedot: Ilmoittautuminen 
kesätoimintoihin alkaa 1.4.2022. Osoitteessa: 
kuntapalvelut.fi/kirkkonummi.  
Järjestäjä: Kirkkonummen Nuoriso- ja Liikuntatoimi / 
Mikko Kärppä puh. 040-772 7143 / Miika Wilen puh. 040-
7794781 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-2-8-7
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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.com/login?redirect_to=%2Fchannels%2F
%40me 
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.com/login?redirect_to=%2Fchannels%2F
%40me 
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: 6.6.-5.8.2022  
Kohderyhmä: lapset, nuoret, lapsiperheet 
Kuvaus toiminnasta:  
Kesälomalla tarjotaan myös maksutonta Harrastuspaku -
toimintaa lapsille ja nuorille. Kunnan ainutlaatuinen ja 
innovatiivinen toiminta Harrastuspakulla tuo välineet 
sekä liikkumismahdollisuudet lasten ja nuorten lähelle. 
Pysähdyspaikkoina toimivat esimerkiksi koulujen piha-
alueet, liikuntapaikat, puistot, uimarannat ja torialueet, 
joissa on tilaa porukalla pelata ja touhuta. Toimintaa 
tarjotaan keskustassa, Veikkolassa, Masalassa sekä haja-
asutusalueilla.  
Ohjauskieli: suomi ja ruotsi 
Paikka ja osoite: Kesän aikataulu päivitetään nettiin 
viimeistään 25.5.2022 
www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku   
Hinta: maksuton 
Lisätiedot: harrastustoiminta@kirkkonummi.fi 
Järjestäjä: Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
HOBBYBILEN 
Tidpunkt: 6.6.-5.8.2022 
Målgrupp: barn, ungdomar, barnfamiljer 
Beskrivning av verksamheten: På sommarlovet erbjuder 
vi också avgiftsfri Hobbybilsverksamhet för barn och 
unga. Kommunens unika och innovativa 
Hobbybilsverksamhet tar med sig redskapen och 
motionsmöjligheterna nära barnen och de unga. 
Hållplatser är t.ex. skolgårdar, idrottsplatser, parker, 
badstränder och torgområden där det finns plats att spela 
och leka tillsammans. Verksamhet erbjuds i centrum, 
Veikkola, Masaby och på glesbygdsområdena. 
Handledningsspråk: finska och svenska   
Plats och adress: Sommarens tidtabell för hobbybilen 
finns på adressen www.kyrkslatt.fi/hobbybilen. 
Sommarens tidtabell uppdateras senast 25.5. 
Pris: gratis 
Ytterligare information: 
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi 
Arrangör: Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster  
 
 

 
 
 
 
 

https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
http://www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku
https://www.kyrkslatt.fi/hobbybilen
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OMATOIMISEEN TEKEMISEEN/  
FÖR SJÄLVSTÄNDIGA AKTIVITETER 
 
 
 
 
KIRKKONUMMEN UIMAHALLI 
aukioloajat:  
Uimahalli on normaalisti auki 22.6. asti. 
23.6. Juhannusaaton aattona uimahalli on auki klo 06.00 - 
15.00 (kassa sulkeutuu klo 14.00).  
24.6.-31.7. vuosihuolto, uimahalli on suljettu. 
www.kirkkonummi.fi/uimahalli  
 
 
 
KYRKSLÄTTS SIMHALL 
öppettider: 
Simhallen är normalt öppen fram till 22.6. 
Under midsommarafton är simhallen öppen kl.06.00-
15.00 (kassan stänger kl.14.00) 
26.6–31.7 årsservice, simhallen är stängd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAGVALDSIN MUSEOALUE  
Päärakennus ja Porkkalan vuokrakauden näyttely auki   
kesä-elokuu lauantaisin klo 11-15. 
 
Ragvaldsin museon pääsymaksu on aikuisilta 2 € ja 
pääsymaksun hintaan kuuluu näyttelyn opastus. 
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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

14 
 

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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÄÄKIRJASTO FYYRI   
Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi  
aukioloajat: 
ma–pe klo 9–20 
la klo 9–15 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
HUVUDBIBLIOTEKET FYYRI 
Kyrktorget 1 , 02400 Kyrkslätt  
Öppettider: 
mån–fre kl. 9–20 
lö kl. 9–15 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#
/ 
 
KIRJASTOAUTO ELLA 
Katso aikataulut: 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/-
/kirjastoauto-ella 
 
BOKBUSSEN ELLA 
Se tidtabellen: 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/-
/kirjastoauto-ella 
 
 
 

http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds
http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-naturstig
https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat
http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#/
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/-/kirjastoauto-ella
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/-/kirjastoauto-ella
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/-/kirjastoauto-ella
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/-/kirjastoauto-ella
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NUORISOTILA FYYRI  
aukioloajat: 6.6.-5.8.  
VKO 23 ma-pe klo 10:00-18:00   
VKO 24 ma-ti ja to klo 10:00-18:00  
VKO 25 ma-to klo 10:00-18:00   
VKO 26 ma-pe klo 10:00-18:00   
VKO 27 ma-ti ja to klo 10:00-18:00  
VKO 28 ma-ti ja to klo 10:00-18:00  
VKO 29 ma-ti ja to klo 10:00-18:00  
VKO 30 ma-ti ja to klo 10:00-18:00  
VKO 31 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: 6.6.-5.8.  
mån-tis och tors kl. 10:00-18:00   
 
V.23 mån-fre kl. 10:00-18:00   
V. 24 mån-tis och tors kl. 10:00-18:00   
V. 25 mån-fre kl. 10:00-18:00   
V. 26 mån-fre kl. 10:00-18:00   
V. 27 mån-tis och tors kl. 10:00-18:00   
V. 28 mån-tis och tors kl. 10:00-18:00   
V. 29 mån-tis och tors kl. 10:00-18:00   
V. 30 mån-tis och tors kl. 10:00-18:00   
V. 31 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: 
ma, ti ja to klo 14–19 
ke, pe ja la klo 10–15 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
VEIKKOLA BIBLIOTEK  
Dammvägen 6, 02880 Veikkola  
Öppettider:  
mån, tis och tors kl. 14–19 
ons, fre och lö kl. 10–15 
https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida#
/ 
 
 
MASALAN KIRJASTO   
Puolukkamäki 7, 02430, Kirkkonummi  
aukioloajat:  
 
Henkilökunta paikalla:  
ma, ti ja to klo 15–20 
ke ja pe klo 10–15 
  
Masalan omatoimikirjasto 
su–to klo 7–21 
pe–la klo 7–18 
www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/  
 
MASABY BIBLIOTEK   
Lingonbacka 7, 02430 Kyrkslätt  
Öppettider: 1.6.-14.8. 
 
Personal på plats:  
mån, tis och tors kl. 15–20 
ons och fre kl. 10–15 
  
Det meröppna bibliotekets öppettider 
sön–tors kl. 7–21 
fre–lör kl. 7–18 

 

http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/
http://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/etusivu#/

