
Lasten ja nuorten toimintaa 
KESÄLOMALLA 2022 

 
 

Toimintamme toteutetaan noudattaen edelleen viranomaisten hygienia- sekä 
turvallisuusohjeistuksia. Toimintaamme ei saa osallistua sairaana. Tarvittaessa 
perumme hyvinkin pienellä varoitusajalla suunnitellun toiminnan, mikäli 
turvallisuus/ohjaajien sairastuminen sen edellyttää. Seuraa tiedottamista 
toimijoiden omilla tiedotuskanavilla! 
 
Ilmoittautumiset kunnan leireille ja uimakouluun sähköpostitse 
osoitteeseen palvelupiste@pukkila.fi viikolla 20 (alkaen ma 16.5 klo 
9.00). Ilmoittautuessa ilmoita osallistujan nimi, syntymävuosi sekä 
vanhemman yhteystiedot (puh/s-posti/postiosoite). 
Pukkilan kunta käsittelee henkilötietoja luottamuksella. Tietosuojaselosteet ovat 

nähtävillä kunnan kotisivuilla (Info ->tietosuoja) 
 

 
 

UIMAKOULUT: 
 
Uimakoulut 2016 syntyneille ja sitä vanhemmille ma-pe 6.-17.6. 
Alkeisuimakoulut järjestetään Orimattilan uimahallissa. Lähtö n. klo 8.30 ja paluu n. klo 12. 

Jatkouimakoulut järjestetään Onnin altaalla. Kolme ryhmää klo 13-15.15 välillä. 
15.-17.6. kaikki ryhmät Orimattilan uimahallissa. 

Hinnat alkeisuimakoulu 70 €/hlö, jatkoryhmät 45€/hlö, sisarusalennus 20€ /hlö.  

Katso tarkemmat tiedot Pukkilan kunnan kotisivuilta 
Järj. Liikuntapalvelut 

 
 

LEIRI- JA PUUHAPÄIVÄT: 
 

Hassut herkut ja hulvatonta pelailua -leiripäivä ma 6.6. 
klo 10.00-15.00 Toimelassa alakouluikäisille (v. 2015-2009 syntyneet) 

Vietetään leiripäivää valmistaen ”hassuja herkkuja” sekä pelaillen ja puuhaten niin sisällä kuin 
ulkona. Säänmukaiset ulkovarusteet ja oma juomapullo mukaan. 

Leiripäivän hinta on 5€/osallistuja sis. lounaan ja pienen välipalan. Max 20 osallistujaa. 
Lisätiedot: Nuorisopalvelut/ Piritta p. 040 580 4231 

Järj. Ampun 4H ja nuorisopalvelut 

 

Lettuja, lautapelejä ja liikuntaa -leiripäivä ti 7.6. klo 10.00-15.00 
Toimelassa alakouluikäisille (v.2015-2009 syntyneet) 

Vietetään mukava leiripäivä valmistaen niin suolaisia kuin makeita lettuja. Päivän aikana 
pelaillaan ja liikutaan. Säänmukaiset ulkovarusteet ja oma juomapullo mukaan. Leiripäivän 

hinta 5€/osallistuja sis. lounaan ja pienen välipalan. 
Max 20 osallistujaa. Lisätiedot: Nuorisopalvelut/ Piritta p. 040 580 4231 

Järj. Ampun 4H ja nuorisopalvelut 

 

 

mailto:palvelupiste@pukkila.fi


Hutkon rapsutusretki koululaisille to 9.6, ti 21.6. ja ke 3.8. 
klo 10.00-15.00 Hutkon laama- ja eläintilalla  
Kolme toteutuspäivää, valitse sopivin tai osallistu vaikka kaikkiin! Hoidetaan ja 
talutellaan tilan eläimiä. Kulkeminen omalla kuljetuksella (voi tiedustella kimppakyytiä). Ei 

suositella allergisille. Omat eväät. Hinta 15€/4H:n jäsen tai 30€/ei jäsen / päivä. 

Ilmoittautuminen 15.5. mennessä ampu.4h/leirit  
Lisätiedot: Ampun 4H/Laura p. 050 369 0127, laura.helvio@4h.fi 

Järj. Ampun 4H 

 

Perhekerho pappilassa/pihapiirissä ke 15.6.-13.7. klo 10.00-12.00 
Kaikenikäisille lapsille vanhempineen, kummeineen tai vaikka isovanhemman kanssa!  

Ohjelmaa, leikkiä, pientä evästä, kahvi- ja mehutarjoilu (vapaaehtoinen maksu). 
Mahdollisesti kerhoillaan myös muualla, seuraa sometiedotusta tai tiedustele lastenohjaaja 

Nooralta p. 0408404655. 
Järj. Pukkilan seurakunta 

 
Iilijärven telttaleiri vuonna 2016-2013 syntyneille ma-ti 20.6.-21.6. 
Tule viettämään mukavaa leirielämää liikkuen, leikkien, pelaillen ja puuhastellen - saunomista 

ja uintia unohtamatta. Yöpyminen omissa teltoissa. Leiri alkaa maanantaina klo 17 ja loppuu 

tiistaina klo 16. Leiriyön hinta 15€/hlö (seuraavat sisarukset 10€/hlö). 
Leiristä lähetetään erillinen leirikirje. Max 25 leiriläistä. 

Lisätiedot: Nuorisopalvelut/Piritta p. 040 580 4231 
Järj. Nuorisopalvelut 

   

Iilijärven telttaleiri vuonna 2012-2010 syntyneille ti-to 21.6.-23.6. 
Tule viettämään mukavaa leirielämää mm. liikkuen, kisaillen, pelaillen ja uiden. Yöpyminen 

omissa teltoissa. Leiri alkaa tiistaina klo 17 ja loppuu torstaina klo 13. Leirin hinta 30€/hlö 
(seuraavat sisarukset 20€/hlö). Leiristä lähetetään erillinen leirikirje. Max 30 leiriläistä.  

Lisätiedot: Nuorisopalvelut/Piritta p. 040 580 4231 

Järj. Nuorisopalvelut 
 

Ulkoilupäivä pappilan pihapiirissä ma 27.6. klo 10.00-13.00 
alakouluikäisille ja tuleville esikoululaisille (vuonna 2016-2009 

syntyneet). Nuoremmat lapset tervetulleita oman huoltajan kanssa. 
Tule puuhastelemaan ja viettämään lomapäivää pappilan pihapiiriin. Ohjelmassa on mm. 
pelailua ja rastiratoja. Voit tulla vain piipahtamaan tai jäädä pidemmäksikin aikaa. 

Yhteiseen pöytään ruokailu n. klo 11.30 alkaen (vapaaehtoinen maksu)  
Järj. Liikuntapalvelut ja Pukkilan seurakunta 

 

Taikametsä-leiri 8-13-vuotiaille ti-pe 28.6.-1.7. Sysmässä 
Lähde mukaan kokemaan huikea leirielämys Naumin leirikeskuksessa. Leirin hinta 130e/hlö. 

Pukkilan nuorisoseura tukee pukkilalaisia lähtijöitä 30€/osallistuja. Lisätietoja alennuksesta 

040 7695 280/ Piritta/ Pukkilan nuorisoseura. Ilmoittautuminen 31.5. mennessä 
uusimaa.nuorisoseurat.fi 

Järj. Nuorisoseurat Uusimaa/Etelä-Häme 
 

Liikuntaleiripäivät Lähiliikuntapaikalla ja lähimaastossa 
to-pe 30.6.-1.7. 
Klo 10.00-12.00 2016-2014 syntyneille 
Klo 12.30-14.30 2013-2009 syntyneille 
Leiripäivät ovat maksuttomia. Omat juomapullot mukaan sekä sään mukainen varustus.  
Ilmoittautumiset ida.clewer@pukkila.fi to 23.6. mennessä. Max 10 osallistujaa/ryhmä. 

Lisätiedot: Liikuntapalvelut/Ida p. 040 183 8538 
Järj. Liikuntapalvelut 
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Nuorten telttaleiri Iilijärvellä v. 2009 syntyneille 
ma-ke 4.7.-6.7.(yläkouluun meneville) 
Vietämme mukavaa leirielämää liikkuen, kisaillen, pelaillen, kokkaillen sekä saunoen ja uiden. 
Yöpyminen omissa teltoissa. Leiri alkaa maanantaina klo 14 ja loppuu keskiviikkona klo 12. 

Leirin hinta 30€/hlö (seuraavat sisarukset 20€/hlö). Leiristä lähetetään erillinen leirikirje. 

Lisätiedot: Nuorisopalvelut/Piritta p. 040 580 4231 
Järj. Nuorisopalvelut ja Pukkilan nuorisoseura 

 
Nuorten telttaleiri Iilijärvellä v. 2008-2007 syntyneille 
ke-pe 6.7.-8.7. 
Vietämme mukavaa leirielämää liikkuen, kisaillen, pelaillen, kokkaillen sekä saunoen ja uiden. 
Yöpyminen omissa teltoissa. Leiri alkaa keskiviikkona klo 14 ja loppuu perjantaina klo 12. 

Leirin hinta 30€/hlö (seuraavat sisarukset 20€/hlö). Leiristä lähetetään erillinen leirikirje. 

Lisätiedot: Nuorisopalvelut/Piritta p. 040 580 4231 
Järj. Nuorisopalvelut ja Pukkilan nuorisoseura 

 
Telttayö pappilan pihassa to-pe 14.7.-15.7. 
Nuku yö pappilan pihassa! Ilta alkaa pappilan pihaillalla klo 17 ja jatkuu, kunnes uniaika 

koittaa. Aamupalan jälkeen, viimeistään klo 10 suunnataan kotiin. Yli 10-vuotiaille, 
nuoremmat lapset aikuisen seurassa. Yöpyminen omassa teltassa. Ilmoittautuminen 9.5.-30.6. 

lastenohjaaja Nooralle p. 040 8404655 tai www.pukkilanseurakunta.fi -tule mukaan -lapsille ja 

lapsiperheille. Kaikenikäiset ovat tervetulleita! Koko perhe kympillä (10€) tai yksi hlö 5€. Sis. 
Ilta- ja aamupalan, sekä unta valvovat silmät. 

Järj. Pukkilan seurakunta 
 

 

KESÄNUOKUT JA ILLANVIETOT: 
 
Kesänuokut Toimelan pihapiirissä ja lähimaastossa pelaillen, 
kisaillen sekä retkeillen mm. Naarkoskelle piknikille 
Vuosina 2012-2009 syntyneille klo 15.00-17.00  ma 6.6, ke 8.6, ma 13.6 ja ke 15.6 

Yläkouluikäiset ja vanhemmat nuoret (alle 18v.) klo 17-19 ma 6.6. ja ma 13.6. 
Järj. Nuorisopalvelut 

 

Nuorten grilli-ilta 13-17-vuotiaille Kukonkorven kodalla 
keskiviikkona 8.6. klo 17.30-20.30 
Yhteislähtö polkupyörillä klo 17 Nuokulta. Voit tulla myös suoraan grillikodalle. 

Grillaillaan, pelaillaan ja vietetään iltaa yhdessä. 
Järj. Nuorisopalvelut, seurakunta ja nuorisoseura 

 

Nuorten nuotioilta 13-17-vuotiaille Iilijärvellä tiistaina 14.6. 
klo 17.30-20.30  
Tule viettämään mukava ilta saunoen, uiden, grillaillen ja pelaillen Iilijärvellä. Maksuton 

bussikuljetus ja iltapala. Bussikuljetus lähtee klo 16.30 Askolan yläkoulun pihalta ja klo 17.00 
Pukkilasta Onnin pihalta. Paluulähtö klo 20.30. Ilmoittautuminen 9.6. mennessä 

piritta.ahl@pukkila.fi tai p. 040 580 4231/Piritta. Voit myös saapua omin kyydein.   

Järj. Nuorisopalvelut, nuorisoseura ja Askolan nuorisotoimi 
 

Pappilan pihaillat joka torstai koulun kesäloman ajan klo 17-19.00 
Pappilan pihapiirissä pelailua ja puuhailua. Sateen sattuessa sateessa tai sisällä pappilassa. 

Kaikenikäisille! Alle kouluikäiset oman huoltajan tai muun valvojan kanssa. Ei ilmoittautumista. 

Illassa mukana seurakunnan työntekijä ja/tai vapaaehtoisia ja yhdistystoimijoita. Voit ottaa 
omaa piknikevästä mukaan. Toimijoiden tarjoiluista vapaaehtoinen maksu. 

Yhteistyössä Pukkilan seurakunta ja paikalliset toimijat. 
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Koko perheen ja yhdistystoimijoiden Iilijärvi-ilta torstaina 11.8. 
klo 17.00-20.00 

Vietetään mukava ilta saunoen, uiden, grillaillen ja pelaillen! Tarjolla makkaraa, mehua ja 
kahvia. Saunominen ja uiminen toteutetaan pienissä ryhmissä/perheittäin. 

Kulku Iilijärvelle omin kyydein. Ilmoittautuminen ke 10.8 mennessä piritta.ahl@pukkila.fi 

Järj. Nuorisopalvelut, nuorisoseura ja seurakunta 
 

 

LIIKUNTAKERHOT JA KISAT 
 
Maastojuoksua Pikkumetsän kentällä tiistaisin 10.5., 17.5. ja 24.5. 
klo 18 
Järj. Pukkilan Vesa 

 

Yleisurheilukisat Teikarinmäellä tiistaisin 31.5., 7.6., 14.6., 21.6., 
28.6., ja 2.8. klo 18 
Järj. Pukkilan Vesa 
 

Jalkapalloa Pikkumetsän kentällä keskiviikkoisin 11.5. alkaen 
Klo 17.30-18.15 eskari- 2.luokkalaiset 
Klo 18.15-19.00 3.lk – 6.lk  
Lisätiedot: Markku Pirnes p. 050 458 3659 ja Jari Tarvainen p. 050 364 3554 
Järj. Pukkilan Vesa ja liikuntapalvelut 

 

 

Tutustu myös! 
 

Ampun 4H:lla koko alueenkin yhteistä tekemistä! Ilmoittautuminen 

ja lisätietoa: https://ampu.4h.fi/leirit/ 

 

Pukkilan seurakunnasta voi tiedustella satunnaista maksutonta 

lastenhoitoapua esim. kauppareissun tai lääkärikäynnin ajaksi 1-4 

h/kerta. Ilmoittautuminen ja lisätietoa Nooralta p. 040 840 4655  

 
Leikkikentän (Hallitustie) lelulaatikon avain on noudettavissa 
kuittausta vastaan Nicemediasta ma–pe klo 9-16 välillä koko kesän 
ajan/MLL 

 
 

Aurinkoista kesälomaa kaikille!  
 
Yhteystiedot 

 
Pukkilan kunta: 

Piritta Ahl, nuorisopalvelut p. 040 580 4231, piritta.ahl@pukkila 

Cira Antell, nuorisopalvelut p.050 568 5852, cira.antell@pukkila.fi  
Ida Clewer, liikuntapalvelut p. 040 183 8538, ida.clewer@pukkila 

 
Ampun 4H-yhdistys: 

Laura Helviö p. 050 369 0127, laura.helvio@4h.fi 
Mari Ceder p. 050 369 9552, mari.ceder@4h.fi 
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Pukkilan seurakunta 

Noora Kalpio p. 040 840 4655, noora.kalpio@evl.fi 

Hanne Matikainen p. 040 849 1209,hanne.matikainen@evl.fi 
 

Pukkilan Vesa 
Marko Lindgren p. 0400 357855 

 

MLL:n Pukkilan paikallisyhdistys 
Riitta Myyrä p. 040 502 9137 
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