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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.

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


 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
KIPINÄPUISTO  
Kivikko 
Kivikonkaari 31 
p. 09 31062539 
lp.kipinapuisto@hel.fi 
Avoinna: ma-pe klo: 9-16.30  

 
Klo 10.30 -11.00 

TAAPEROJUMPPA 
KOTIVA-kurssin lastenhoito 

sisätiloissa 9.00 - 12.00 
 Sisätilat vapaassa käytössä 

 
Klo 10.30 - 11.00 

LAULUAAMU 
KOTIVA-kurssin lastenhoito 
sisätiloissa klo 9.00 - 12.00 

     Sisätilat vapaassa käytössä. 
 

 
Klo: 10.30 - 11.00 

 
VAUVAMUSKARI 
N. 1 VUOTIAILLE 

 
Klo 10.30 –11.00 

VENÄJÄNKIELINEN 
MUSKARI 

Klo 10.00 - 11.00 
Liikutaan ja touhutaan ulkona 

 
Klo 10.00 – 11.30 
KÄDENTAIDOT 

 
         GRILLI (pyydettäessä) 

KURKIMÄKI  
Karpalokuja 7C 
p.0931062905 
lp.kurkimaki@hel.fi 
Avoinna: ma-pe klo: 9-16.30 

 
Perheaamu 

 

Klo 10.00–11.30 

 
LEIKKITOIMINNAN KERHO 

PELIMANNIT 
(Teemat) 

Klo 9.00 – 11.30 
 

 
Äitilapsi Jumppa 

(Musikanttien salissa) 
 

Klo 10.00–11.00 
 

 
LEIKKITOIMINNAN KERHO 

PELIMANNIT 
(teemat) 

Klo 9.00 – 11.30 
 

 
ILO LIIKKUA – PERHELIIKUNTA 

 
Klo 10.00 – 10.45  

Musikanttien salissa 
Grilli pyydettäessä 

 
KIIKKU 
Kontula 
Kiikku 6 
p. 0931062922 
lp.kiikku@hel.fi 
Avoinna: ma-pe klo: 9-16.30 

 
KÄDENTAITOTUOKIO  

klo: 10.30 
Sisätilat vapaassa käytössä 

 Klo: 9.30–11.30 
GRILLI PÄIVITTÄIN KÄYTÖSSÄ 

VÄLIKÖSSÄ 
 

 
LEIKKITOIMINNAN KERHO 

”Neulaset” klo: 9-11.30 
 

Sisätilat vapaassa käytössä  
Klo: 10.30 – 11.30 

ULKOLEIKKITUOKIO klo: 11.00 

 
LEIKKITOIMINNAN KERHO 

”Neulaset” klo: 9-11.30 
 

Sisätilat vapaassa käytössä 
Klo 10.30 – 11.30 

ULKOLEIKKITUOKIO klo: 11.00 

 
TAAPEROJUMPPA 

 
 Ohjattu liikunnallinen tuokio, jossa 

vanhempi ja lapsi osallistuvat 
yhdessä toimintaan  

klo: 10.15–11.00 
 

 
VAUVATREFFIT  

 
 Tule leikkimään, juttelemaan 

toisten vauvaperheiden kanssa 
puistoon, vapaata olemista  

klo: 10–11.30 
 

 
LAMPI 
Kontula 
Leikkikuja 4 
p. 0931021533 
lp.lampi@hel.fi 
Avoinna Ma-pe klo: 9-16.30 
 

 
IPANALEIKIT, LAULUT JA 

ASKARTELUT 
klo: 10–11 

 
Avoin perhepuuha tuokio 

 sisällä tai ulkona 
 

 
ILO LIIKKUA - tuokio 

klo: 10–10.45 
 

Avoin liikuntatuokio lapsi ja 
vanhempi yhdessä 

sisällä 
 

 
KOTOKLUBI KANELI 

klo: 10–11.30 
 Kaikille avoin suomen kielen 

harjoittelun tuokio. 
Lapset vanhemman vastuulla 

sisällä 

 
KULTTUURIN JA MAKUJEN 

MAAILMA-kerho 
klo: 9.30–11 

Avoin perhepuuha  
sisällä tai ulkona 

 
LIIKKUEN JA LEIKKIEN 

PIHALLA 
klo: 10.30–11 

 
ulkona 

 
MELLUNMÄKI 
Pyhätunturintie 2  
p. 09 31062785 
lp.mellunmaki@hel.fi 
Avoinna: ma-pe klo: 9-16 

 
Maanantai Meininkiä 

klo: 10.00  
Vaihtuvat Teemat 

 

 
Leikkitoimen kerho 

MELLUKERHO 
klo: 9.00–11.30 

 
SATUSAARI 

klo: 10.00  

 
Leikkitoimen kerho 

MELLUKERHO 
klo: 9.00–11.30  

 
RYTMIRANTA 

klo: 10.00 

 
Avoin Perhekerho 

klo: 9.30–11.30 
Mikaelin seurakunnan kanssa 

yhteistyössä 
 

 
Perjantai Pöhinää 

klo: 10.00 
Vaihtuvin Teemoin  

 

LOHIKÄÄRMEPUISTO 
Vuosaari 
Punakiventie 7 
p: 09-31062757 
lp.lohikaarmepuisto@hel.fi 
Avoinna: ma-pe klo 9-16 

 
Klo: 10.15 

ASKARTELUPAJA 
lapsille vanhempineen 

 

 
Klo 10.45  

LIIKUNTALEIKIT  
pihalla 

 

 
Klo 10.15 

RETKIKERHO 
Lasten ja aikuisten yhteinen retki 

lähistölle 
 

 
Klo 10.15 

PUUHAPAJA 
Puuhailua lapsille yhdessä 

vanhempien kanssa 

 
Klo 10.15 

LAULUHETKI 
Laulellaan sisällä yhdessä kaikki 

 
MUSTAKIVI  
Vuosaari 
Vedenottamontie 6 
p.09-310 62 725 
lp.mustakivi@hel.fi 
Avoinna: ma-pe klo 9-16.30 

 
MASKOTTIMAANANTAI 

 
Toimintaa Mustakiven puistokaveri 
Höpsön ja kumppaneiden johdolla 

Tuokio alkaa Peikkometsän 
herätyskellon mukaan n. 10.00 

 
TIISTAITOUHUT 

Touhuillaan Vilpereiden ohjelman 
mukaan klo 10.30 alkaen 

 
Leikkitoiminnankerho Vilperit 

Ma-pe klo: 9.00–11.30 
 

 
PERHEPUUHAT  

aikuisille ja lapsille klo 10.00–11.30 
Mitä kaikkia ulkona voi tehdä? 

Poimitaan tekemistä toiveidenpuusta! 

 
KOTIVA- kurssin lastenhoito 
sisätiloissa klo 9.00- 12.00 

 
LORUTTELUHETKI 

sylitellään ja körötellään klo 10.45 
 

Leikkitoiminnan kerho Vilperit  
klo 9.00–11.30 

 

 
HIEKKALAATIKKOJUMPPA 

klo 10.30 
 

KOTIVA- kurssin lastenhoito 
sisätiloissa klo 9.00–12.00 

HARUSPUISTO   
Meri-Rastila 
Meri-Rastilantori 7    
p:09-31062729 
lp.haruspuisto@hel.fi 
Avoinna: ma-pe klo 9-16.30 

 
Klo: 10.00 alkaen 

 
                    PIHAPUUHAT  

 
Klo: 10 alkaen 

TOIMINTATIISTAI 
Lapsille ja heidän huoltajilleen 

yhdessäoloa. Vaihtelevasti 
puuhataan, leikitään, askarrellaan 

ja ollaan yhdessä.  
 

 
Klo: 10.00 – 10.30  

ILO LIIKKUA – ryhmä (1-2v) 
(ennakkoilmoittautuminen) 

 
klo 10.30–13 

SOPPAKUPPILA 

 
Klo: 10.00–11.30  

KOTOKLUBI KANELI 
Avoin suomen kielen harjoittelun ryhmä 

aikuisille. Kanelissa opitaan suomen 
kieltä toiminnallisesti yhdessä lasten 
kanssa Toisto-menetelmää käyttäen.  

 
Klo 10.00 

 
                 MUSIIKKIMATKA 

 Leikkipuistoyksikkö Mellunkylä-Vuosaari johtava leikkipuisto-ohjaaja Jyrki Rönkkö p. 0931069929 tai Jyrki.j.ronkko@hel.fi.  

mailto:Jyrki.j.ronkko@hel.fi

