Kukonnotkon leirikeskus tarjoaa viihtyisän ympäristön monipuoliseen
toimintaan lasten leireistä, kursseista, ja hyvinvointipäivistä erilaisiin
juhlahetkiin.

Kukonnotkon leirikeskus on ympäri vuoden toimiva esteetön leirikeskus noin 150 kilometriä
Vantaalta, Heinolan pohjoispuolella. Luonnonläheinen ympäristö tarjoaa upeat puitteet järjestää
erilaisia tilaisuuksia. Onpa kyseessä työyhteisön hyvinvointipäivä, kurssi, yritystilaisuus, perheen
juhlat, leirikoulu tai muu tilaisuus – Kukonnotko palvelee teitä.
Kukonnotko tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja liikkua luonnossa ja vesillä.
Alueella on jalka-, kori- ja lentopallokenttä sekä luontopolku.

Kokoontumistilat
Päärakennuksessa sijaitseva sali tarjoaa tilan niin kokouksille ja koulutuksille kuin juhlillekin. Saliin
mahtuu noin sata henkilöä ruokailemaan. Salissa on valkokangas ja videotykki.
Majoitusrakennusten yhteydessä on oleskelutilat 10 – 20 henkilölle. Televisioihin voi liittää
kannettavan tietokoneen. Oleskelutiloissa on takka.
Rantasaunan takkatilassa on tilaa 10 – 15 henkilölle.

Majoitus
Majoittumiseen Kukonnotkon päärakennukset tarjoaa talvikaudella 37 vuodepaikkaa.
Majoitusrakennusten puolella majoitus tapahtuu yhden - kolmen hengen huoneissa. Wc:t ja
suihkut sijaitsevat käytävällä. Molemmissa rakennuksissa on yhteinen oleskelutila, jossa on takka,
minikeittiö, mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja jääkaappi. Astiat toimitetaan tarvittaessa.
Alueella on kymmenen kesäkäytössä olevaa mökkiä, joissa on kerrossängyt kahdeksalle hengelle
sekä kolme kuuden hengen mökkiä.
Ateriapalvelut
Kukonnotkossa on saatavissa täydelliset ateria- ja juhlapalvelut. Catering Hölttä henkilökuntineen
valmistaa mieleisenne menun, oli se perinteinen pitopöytä tai modernimpi menu maailman mauista
kasattuna.
Saunat ja takkatupa
Kukonnotkossa on kolme erilaista saunaa, joita voi varata.
Majoitusrakennuksessa on esteetön sähkölämmitteinen saunatila pukuhuoneineen noin kymmenen
hengen käyttöä varten.
Iso rantasauna takkatupineen tarjoaa puitteet pienimuotoisille tilaisuuksille. Sauna on
puulämmitteinen ja sinne tulee lämmin vesi. Suihkuja ei ole. Saunasta on mahdollista pulahtaa
suoraan veteen hiekoitetulta rannalta tai laiturilta. Takkatupaa voi käyttää myös kurssien ja leirien
ryhmätyötilana sekä kokouspaikkana. Saunomaan mahtuu kerrallaan 10 henkilöä. Sopimuksen
mukaan saunalle toimitetaan pyyhkeet
Puulämmitteinen ”uusi” rantasauna sijaitsee vain muutaman askeleen päässä Ylä - Pajujärvestä.
Sauna on esteetön.

Nuotiopaikka ja grillit
Rantasaunan läheisyydessä on nuotiopaikka, jossa on pieni katsomo.
Mökkikylän keskellä on grillialue, joka kokoaa käyttäjät nauttimaan esimerkiksi tikkupullan
paistosta. Kesäaikaan myös rantasaunalla on grilli.

Kota-alue
Järven toisella puolella sijaitseva kota-alue upeine metsineen antaa loistavan mahdollisuuden
unohtumattoman luontokokemuksen järjestämiseen. Kodan tulisijan ympärille mahtuu
parikymmentä henkilöä paistamaan makkaraa. Alueella on myös kaksi kiinteää laavua, joissa voi
yöpyä suurempikin joukko. Lisäksi alueella on pöytäryhmä, laavujen välissä oleva avoin tulisija ja
wc:t (myös inva-WC).
Alueelle pääsee soutamalla leirikeskuksen puolelta sekä kävellen maantietä pitkin.
Huoltokuljetukset voi hoitaa autolla.

Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskus sijaitsee Heinolassa noin 150 km Vantaalta.
Kukonnotkon leirikeskus
Vehkalahdentie 166
19250 Syrjäkoski

Ajo-ohje
Viitostietä Heinolasta Mikkeliin
->Lusin lentokonevaralaskupaikan jälkeen oikealle Lusiin, Koittiin
-> Tie kääntyy moottoritien ali vasemmalle
-> T-risteyksestä oikelle Koittiin päin
->ajetaan n. 2 km, oikealla tienviitta Kukonnotkon leirikeskus

Lisätietoja ja varaukset:
Vantaan kaupunki, nuorisopalvelut
puh. 050 303 4663, 040 523 4744
nuorisopalvelut.hallinto@vantaa.fi

Lisätietoja ja ateriapalvelut:
Catering Hölttä ky,
puh 044 562 5595
catering.holtta@gmail.com

