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Toimintaa lapsille ja perheille 
leikkipuistoissa ja perhetaloissa

Leikkipuistot ja perhetalot tarjoavat lapsiperheil-
le aamupäivisin mukavaa ja monipuolista teke-
mistä, ohjattuja toimintatuokioita ja erilaisia ta-
pahtumia. Leikkipuistojen toiminta on Helsin-
gin Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista oh-
jattua toimintaa. Tervetuloa leikkimään, laula-
maan, loruilemaan, liikkumaan, taiteilemaan ja 
tutkimaan. Toiminta on maksutonta eikä siihen 
tarvitse ilmoittautua. Ohjelma löytyy sisäsivulta.

Tänään leikitään… kutsumme lapsia ja perheitä 
meille leikkimään monenlaisia leikkejä – haluai-
sitko leikkiä kotia, kauppaa tai vaikka kaivurileik-
kiä? Leikkipuistossa löydät leikkikavereita. Seu-
raa leikkikutsuja leikkipuistojen Internet-sivuilta, 
facebookista ja ilmoitustauluilta!

Leikkitoiminnan kerhot on suunnattu kotona 
hoidossa oleville 2–5-vuotiaille lapsille. Maksut-
tomat kerhot kokoontuvat 1-4 päivänä viikossa 
noin 2-3 tuntia kerrallaan. Kerhoihin haetaan 
varhaiskasvatuksen sähköisellä hakulomakkeel-
la asiointi.hel.fi. 

Vauvaperhetoiminta on jatkoa neuvolan per-
hevalmennuksen vauvaperheille. Tapaamisis-
sa keskustellaan seuraavista aiheista: Yhdes-

sä vauvan kanssa, Voimavaroja arkeen 
ja Vauvan vuorokausirytmi.
 
Uniohjauksen pienryhmiä järjestetään 
perheille, joissa vanhemmat kokevat 

6–12-kuukauden ikäisen 
vauvan ”yöelämän” on-
gelmalliseksi. Ryhmäs-
sä keskustellaan ja vaih-
detaan ajatuksia vauvo-

jen uneen liittyvistä asioista. Lisätiedot leikkipuis-
toista ja perhetaloista.

KOTIVA - suomen kielen kurssit pienten lasten 
kotivanhemmille järjestää Stadin aikuisopisto. 
Toimintaan haetaan Stadin aikuisopiston kautta. 
Kurssin aikana on tarvittaessa mahdollisuus las-
tenhoitoon leikkipuistoissa ja perhetaloissa. 

Kotoklubi Kanelissa opitaan suomen kieltä toimin-
nallisesti yhdessä aikuisten ja lasten kanssa Tois-
to-metodia käyttäen Suomen kieli sanoo tervetu-
loa | Toimintaan kuuluu laulu, leikki ja liikkuminen.  
Tapaamiset ovat avoimia kaikille. Kotoklubi Kaneli 
-toiminta sai 2017 Suomen Pakolaisavun Vuoden 
Kotoutumisteko -tunnustuksen.  

Koululaisten iltapäivätoiminta ohjattua ja valvot-
tua maksutonta lasten vapaa-ajan toimintaa. Lap-
silla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, liikkua, 
pelata, ulkoilla, tavata kavereita ja rentoutua sekä 
osallistua ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona. 
Henkilökunta luo yhdessä koululaisten kanssa kun-
nioittavan, turvallisen ja avoimen ilmapiirin. Lapset 
ovat mukana ideoimassa ja suunnittelemassa toi-
mintaa. Leikkipuistossa on mahdollisuus 36,10 €/
kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat 
eväät mukana. Välipalamaksusta voi saada mak-
suvapautuksen. Iltapäivätoimintaan on mahdolli-
suus ilmoittautua koko lukuvuoden ajan suoraan 
järjestävään leikkipuistoon. 

Säpinää ja toimintaa – koululaisten loma-ajan toi-
minta on mukavaa tekemistä koululaisten loma-
päiville leikkipuistossa. Järjestämme loma-aikoina 
myös maksuttomia retkiä, päiväleirejä ja tapahtu-
mia. Ohjelmasta tiedotetaan lomien lähestyessä. 

Toimintaa pikkulapsiperheille koululaisten lo-
ma-aikoina - järjestetämme monenlaista yhteistä 
leikkiä ja ohjattua toimintaa. 

Leikkipuiston tiloja vuokrataan esimerkiksi per-
hejuhliin ja kokouksiin iltaisin ja viikonloppuisin. 

Tuntiveloitus on arkisin 13,52 € ja viikonloppui-
sin sekä arkipyhäisin 20,34 €. Tilavaraukset 
tehdään suoraan leikkipuistoon ja perhetaloon.

Lohikäärmepuisto
Mustakivi • Haruspuisto

Perhetalo Kajuutta
Rusthollari • Iso-Antti

https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistot/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/login-etusivu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQy0tPEzcPIwM_C3MDQwcA9ydndwMLY0MDMz0g9My9QuyHRUBGNbhhg!!/
http://suomenkielisanootervetuloa.fi
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HARUSPUISTO 
Meri-Rastilantori 7, 
 00980 HKi  09 31062729 
lp.haruspuisto@hel.fi 
Avoinna ma–pe 9.00–16.30 

PIHAPUUHAT 
10:00 alkaen. 

TOIMINTATIISTAI 
10:00 alkaen. 

Lapsille ja heidän huoltajilleen 
yhdessäoloa. Vaihtelevasti liikutaan, 
puuhataan, leikitään, askarrellaan ja 

ollaan yhdessä. 

ILO LIIKKUA- RYHMÄ 
 (1-2V.) 

10–10:30. 
Ohjattu jumppa lapsille ja heidän 

huoltajilleen. Ryhmään on 
ennakkoilmoittautuminen. 1 ryhmä /6 

krt. 

KOTOKLUBI KANELI 
10:00–11:00. 

Avoin suomen kielen harjoittelun 
ryhmä aikuisille. Kanelissa opitaan 

suomen kieltä toiminnallisesti Toisto- 
menetelmää käyttäen. Lapset ovat 

tervetulleita mukaan 

SUKELLUS SATUJEN 
MAAILMAAN 

10:00- 10:30 

MUSTAKIVI 
Vedenottamontie 6, 
00980 Hki 
09310062725 
lp.mustakivi@hel.fi 
avoinna 9-16:30 

KOTOKLUBI-KANELI, 
Klo 10-11.30 sisätiloissa, 

TEMPPURATA 
Klo 10.30-11.00, ohjattu liikuntatuokio 

pihalla 

ASKARTELUNURKKA, 
Klo 10.30-11.00 omatoimista 

askartelua välikössä 

LAULUHETKI, 
Klo 10.30-11.00 

ohjattu tuokio välikössä 

LEIKKIVINKKI 
Klo 10.30-11.00 

omatoiminen leikkihetki pihalla 

PUUHAPERJANTAI 
Klo 10.30-11.00, 

ohjattu liikunta/leikkituokio pihalla 

LOHIKÄÄRMEPUISTO 

Punakiventie 7, 
00980 Hki 
lp.lohikaarmepuisto@hel.fi 
avoinna 9-16 

ASKARTELUPAJA  
10.15-11 

Lasten ja aikuisten yhteinen 
askarteluhetki 

LEIKKIHETKI ULKONA  
10.45-11.15 

Pihaleikkejä ja liikuntaa isot ja pienet 
yhdessä 

RETKIKERHO  
10.15-11.15 

Retkeilyä lähellä ja vähän 
kauempanakin. Tietoa retkestä 

puistosta/FB:sta 

PUUHAPAJA  
10.15-11 

Leikkejä, satuja, ruuanlaittoa yms. 
yhdessä lasten ja aikuisten kanssa 

LAULUHETKI  
10.15-10.45 

Laulellaan ja leikitään yhdessä 

PERHETALO KAJUUTTA 

Kaivonkatsojanpolku 4, 00980 Hki                                                        
09 31061796 
perhetalo.kajuutta@hel.fi 
Avoinna ma-pe 9:00 – 16:00 

ILO LIIKKUA–RYHMÄT 
 (1½-alle2v) 

10:00 / 10:45 Ilmoittautuminen 

VAUVATREFFIT 
klo 13:30 - 15:00 

Alle 1v lasten perheille. 

 

LEIKITÄÄN JA LIIKUTAAN 

9:30 - 11:00  
yli 1v vanhempineen. 

KUKKULUURUU-
LAULUTUOKIO 

13:30 n. 6 - 12 kk vauvoille. 

 

LAULUHETKI  
(2v ja pikkusisarukset)                                      

10:30 
MINIMUSKARI 

13:30 n. 2 – 6 kk vauvoille. 

 

LAULUHETKI (1-alle2v) 
10:15 

ÄITI-VAUVA -RYHMÄ 

Ensisynnyttäjille. Ilmoittautuminen,   
kysy henkilökunnalta lisätiedot. 

ILO LIIKKUA–RYHMÄT  
(2-alle3v) 

10:15 / 11.15 Ilmoittautuminen 

ÄITI-VAUVA -RYHMÄ 
Ensisynnyttäjille. Ilmoittautuminen,   

kysy henkilökunnalta lisätiedot. 

RUSTHOLLARI 
Rusthollarintie 15 A, 00910 Hki 
09 31062207 
lp.rusthollari@hel.fi 
Avoinna ma-pe klo 9.00-16.30 

ASKARTELUTUOKIO 
10.00-11.00 

Askartelutarvikkeet esillä     
välikössä/sisätiloissa 

 

PERHEAAMU 
10.00-11.00 

Kahvittelua, leikkiä ja keskustelua 
perheiden kesken 

LAULUTUOKIO 
10.30-11.00 

Lauluja, loruja ja leikkejä koko 
perheelle 

LAULUTUOKIO 
9.30-10.00 

Lauluja, loruja ja leikkejä koko 
perheelle 

VAUVA-AAMU 
10.00-11.00 

Vaihtuvia teemoja, mm. 
sosemaalausta, vauvajumppaa ja 

rentoa yhdessäoloa. Sirkustuokioihin 
erillinen ilmoittautuminen. 

ISO-ANTTI 
Valkovuokonpolku 20 20, 00930 Hki 
040 334 0365 
lp.isoantti@hel.fi 
Avoinna ma–pe 9.00–16.30 

MLL ISÄKAHVILA 
10.00-12.00 

Yhteistä olemista ja leikkiä 

 
 

TAAPEROTUOKIO 
 10.00-10.30 

Tehdään pieniä askarteluja ja 
harjoitellaan kädentaitoja 

 

KOTOKLUBI KANELI 
9.45-10.30 

Suomenkielen alkeita 
toistomenetelmällä 

LAULUTUOKIO 
10.30-11.00 

Lauluja, loruja ja laululeikkejä koko 
perheelle 

 

 
 

PERHEAAMU 
10.00-11.30 

parilliset viikot. 
Mm. yhdessäoloa, toimintatuokioita. 

VAUVATREFFIT 
10.00-11.30 

parittomina viikkoina. 
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