
Tervetuloa 
leikkipuistoon
Leikkipuistotoiminta 
on maksutonta!



Helsingin leikkipuistot 
ovat lähellä perheitä, eri puolilla 
kaupunkia. Ne muodostavat 70 
leikkipuiston ja perhetalojen verkos-
ton, joka on hyvien kulkuyhteyksien 
varrella. Leikkipuistot tarjoavat 
turvallisen ajanviettopaikan vauva- ja 
lapsiperheille ja koululaisille. Leikki-
puistoissa järjestetään monipuo-
lista ohjattua ulko- ja sisätoimintaa 
vauva- ja lapsiperheille ja koululai-
sille. Leikki puistoissa on piha-alueen 
ja erilaisten leikkitelineiden lisäksi 
sisätilat ja usein myös kahluuallas 
 kesäkäyttöön. Leikkipuistot palvele-
vat arkipäivisin klo 9-17 välillä. Auki-
oloajoissa on pientä vaihtelua.

Lisätietoa 
• hel.fi/leikkipuistot 
• hel.fi/helsinki/fi/tapahtumakalenteri 
• leikkipuistojen Facebook- ja 

 Instagram -sivut 
• leikkipuistojen ilmoitustaulut

Lataa puhelimeesi maksuton Leikki-
puistot-sovellus, jonka avulla löydät 
kartalla kaikki leikkipuistot ja tietoa 
leikkipuistojen leikkivälineistä, tiloista 
ja toiminnasta.

Toimintaa vauva- ja lapsiperheille 
Lasten ja vanhempien yhteiset 
hetket, musisoinnin, taiteilun, leikin, 
liikunnan ja yhdessä olemisen mer-
keissä. Aamupäivisin järjestetään 
ohjattuja tuokioita perheille. Lapset 
saavat leikkiseuraa ja vanhemmilla 
on mahdollisuus tutustua muihin 
lapsiperheisiin.

Kerhot 
2-4-vuotiaiden maksuttomat kerhot 
kokoontuvat muutamaksi tunniksi 
2-4 kertaa viikossa.

https://hel.fi/leikkipuistot
https://hel.fi/helsinki/fi/tapahtumakalenteri


Vauvaperhetoiminta 
Leikkipuistot järjestävät vauvaperhe-
toimintaa neuvolan perhevalmennuk-
sen jatkoksi ensimmäisen lapsensa 
saaneille perheille.  

Vauvaperhetoiminnassa on kolme 
aihetta, joista keskustellaan yhdessä 
ohjaajien kanssa. Tapaamiset ovat 
saman sisältöisiä kaikissa toimi-
paikoissa.

Vauvaperhetoiminnan aiheet ovat:
• Yhdessä vauvan kanssa-mitä on 

varhainen vuorovaikutus
• Voimavaroja arkeen – vanhempana 

oleminen
• Vauvan vuorokausirytmi 

Uniohjaus 
Uniohjaus on perheille, joissa kaiva-
taan apua 6-12-kuukautisen vauvan 
unirytmin parantamiseen.

Kotoklubi Kaneli 
Kotoklubi Kanelissa opitaan arki-
elämän suomen kieltä toiminnalli-
sesti yhdessä lasten ja vanhempien 
kanssa laulaen, leikkien, liikkuen ja 
taiteillen. 

Perhetalot 
Perhetaloissa järjestetään erilaista 
toimintaa, kursseja ja ryhmiä van-
hemmille ja lapsille.

Toimintaa koululaisten  loma-aikoina 
Koululaisten loma-aikoina; syys-, 
 joulu-,  talvi- ja kesälomalla, leikki-
puistot järjestävät koululaisille mak-
sutonta päiväleiritoimintaa ja avointa 
ohjattua loma-aikojen toimintaa.

Koululaisille toimintaa iltapäivisin 
Ohjattua toimintaa järjestetään 
sekä sisällä että ulkona. Toiminta on 
monipuolista lapsen leikkiin, liikkumi-
seen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 
perustuvaa ja mahdollistaa myöntei-
set oppimiskokemukset. Leikkipuis-
tossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; 
toiminnan suunnittelu ja toteutus 
lähtevät lasten toiveista ja tarpeista. 
Leikkipuistoon voi tuoda omat eväät 
tai osallistua maksulliseen välipalaan.

Kesäisin leikkipuistot 
järjestävät maksuttoman  

kesäruokailun alle 
 16-vuotiaille.



”On ihanaa, kun pieni koululainen 
voi viettää iltapäivät turvallisesti ja 
mukavasti lähileikkipuistossa.” 

”Olemme vuokranneet leikki-
puiston tiloja lapsen synttäri juhliin. 
Kustannus oli pieni eikä tarvinnut 
stressata kodin siivouk sen kanssa. 
Kannattaa kysyä leikkipuistosta 
lisätietoa.” 

” Leikkipuisto on meidän perheen 
henki reikä ja olohuone.”


