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Piirin virkistyspv 20.5.2022 32 eur 

Lähtö klo 7.50

Bussin reitti

Maksu/varmistus 

13.4.2022

Lähtö Tavitie 1, jatkaa reittiä  Lehmustontie, Korsontie, 

Urpiaisentie, Kulomäentie, Otavantie, Leppäkorventie, 

Harmaahylkeentie, Norppatie, Mikkolan isojen autojen 

pysäköintialue, Jokivarrentie, vanha Lahdentie, 

Kotorannantie 49, Kiljava

 

   

Elämyksiä luonnosta  

  
 
 

Virkisty luonnollisesti Kiljavalla  
Herätä aistisi luonnossa!  
Kiljavanranta tarjoaa erityisesti luontoelämyksiä kaikenikäisille. Kiljavan-
rannassa on mahdollisuus monipuoliseen mielen ja fyysisen toimintaky-
vyn harrastamiseen upealla Salpausselän harjulla ja kirkasvetisen Sääks-
järven rannalla.  

 
Ohjelmassa jokaiselle jotakin 
…  
Piirien virkistyspäivänä osallistujat voivat valita 
kiinnostuksensa ja halujensa mukaisesti oma-
toimista tai ohjattua toimintaa.  
 
Alustava ohjelma  
 
09.00  
Saapuminen Kiljavanrantaan  
10.00  
Tervetulosanat & päivän aloitus ja vanhus-
asiavaltuutetun tervehdys, liikuntahalli  
10.30  
Luento Luonto ja ihmisten hyvinvointi ja ter-
veys, luontomatkailuyrittäjä Hannu Raitio  
11.00  
Ohjelmapisteet (aistikävely, retkeilytaidot, 
pihapelit, kanoottimelonta, sauvakävely, jou-
siammunta, rimagolf, villiyrtit)  
12.30  
Ohjelmapisteet (aistikävely, retkeilytaidot, 
pihapelit, kanoottimelonta, sauvakävely, jou-
siammunta, rimagolf, villiyrtit)  
 

 
 
 
14.00 - 
Ohjelmapisteet (aistikävely, retkeilytaidot, 
pihapelit, kanoottimelonta, sauvakävely, jou-
siammunta, rimagolf, villiyrtit)  
11.00 – 14.00  
Buffet –lounas porrastettuna ryhmittäin  
12.30 –  
Mölkky- ja tikkakilpailu  
 
Tanssia ja laulua unohtamatta …  
12.00 – 15.00  
Rantasaunat kuumana, mahdollisuus uintiin  
 
12.00 – 15.00  
Trubaduuri laulattaa liikuntahallin yläaulassa  
13.00 – 15.00  
Päivätanssit Sääksjärvikabinetissa  
15.00 – 16.00  
Palkintojenjako ja arpajaiset  
 
16.00 Kotiinlähtö  >> Kotona n. klo 17 
Pidätämme oikeudet muutoksiin  
 
Voit harrastaa liikuntaa myös omatoimisesti  
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Kiljavanrannan maasto tarjoaa upeat mahdolli-
suudet omatoimiseen liikkumiseen joko fres-
beegolfin peluuseen, kävelyyn mäntykankaalla 
Sääksjärven upean uimarannan läheisyydessä.  
Vesijuoksun opastusta uimahallissa  
 
Muistakaa sään mukainen varustus!  
 
 

 
 
Virkistyspäivän hinta sisältää bussimatkat, 
maistuvan buffee-lounaan, monipuolisen oh-
jelman ja rytmikkäät päivätanssit.  
 
 

Mahdollisuus testata myös sähköpyö-
rää.  

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin 

 
Kiljavanranta Oy sijaitsee Nurmijär-
ven Kiljavalla, Rajamäen ja Röykän 
välisen tien varrella, Helsingistä noin 
50 km. Hyvinkäältä ja Klaukkalasta 
noin 20 km, Nurmijärveltä noin 10 
km. 
 
Helsingin suunnasta tullessa perille pääset 
ajamalla Hämeenlinnan moottoritietä [E12] 
Nurmijärven liittymään, siitä Nurmijärven 
ohi Rajamäkeen ja Rajamäen risteyksestä 
vasemmalle noin 5 km, tai Hämeenlinnan 
moottoritietä [E12] Klaukkalan liittymään, 
siitä Klaukkalan läpi Röykkään ja rautatien 
ylittävän sillan jälkeisestä risteyksestä oike-
alle noin 5 km.  
 
Kiljavanrannan tienhaarassa olevat viitat 
ohjaavat sinut perille. 
 

HUOM!  Jos tulet Rajamäen suunnasta ja 
käytät navigaattoria, se saattaa ohjata si-
nut kääntymään Kiljavaarantielle. JATKA 
kuitenkin eteenpäin vielä 800 metriä, niin 
saavut Kiljavanrannan risteykseen. 
 
Kiljavanranta sijaitsee kauniin ja pu-
hdasvetisen Sääksjärven rannalla mäntyjä 
kasvavalla harjualueella Nurmijärven Kilja-
valla.  
Monipuoliset tilat ja ympäröivä luonto 
luovat otolliset puitteet monenlaiselle 
toiminnalle.   

 
 

Kiljava Resort 
https://hotelkiljava.fi/ 

Kotorannantie 49, 
05250 Kiljava

 

 

https://hotelkiljava.fi/

