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Helsingin Talvipuutarha on joulua tulvillaan 
 
Joulu tekee taas tuloaan Helsingin kaupungin Talvipuutarhaan, joka talven viimoilta suojassa houkuttelee huomaansa 
väkeä läheltä ja kaukaa. Puutarhan tontut ovat valmistelleet vierailleen tunnelmallisen joulukeitaan, joka sopii koko 
perheelle ikään katsomatta. Joulukoristelu on esillä loppiaisviikonloppuun 8.1.2017 asti. 
 
Kuusi on ja kynttilät, tontut ja metsäneläimet piiloissaan ja osa pikkutontuista sirkustemppuja tehden saavat 
hymynkareen kävijän huulille. Isoin ”joulukukka”, kameliapuu avaa parahiksi nuppujaan ja joulutähdet, hyasintit, 
amaryllikset, marras- ja joulukuun kaktukset ja jouluiset asetelmat antavat viime silauksen joulun odotukseen ja 
tunnelmointiin. 
 
Tietysti tontut ovat hiippailemassa ja ryhmässä aattosuunnitelmia punomassa. Jouluvaloa tuovat isot valkeat kynttilät ja 
kuusipuu. Kukkasitojat ovat tehneet taidokkaita jouluisia kukka-asetelmia. 
 
Talvipuutarhassa joulu on pääsiäisen ohella ehdotonta sesonkiaikaa. Päiväkodit, perheet, koululaiset ja varttuneemmat 
vierailevat puutarhassa mielellään ja miksipä ei, talvipuutarhassa tavoittaa vanhanajan joulun tunnelman. Kahviosta saa 
joulunpyhinä pullaa ja glögiä. 
 
Nukketeatteri Sytkyt esittää joulusadun Sampo Lappalaisen Joulu 26. ja 28. joulukuuta sekä 6. ja 7. tammikuuta.  
Esitykset *26.12. klo 13.00 ja 15.00 ja *28.12. klo 13.00. *6.1. ja *7.1.2017 klo 13.00 ja 15.00. Kesto noin 15 minuuttia. 
 
4.12.2016 kello 14.00 Kamarikuoro Soi - joulukonsertti 
18.12.2016 kello 14.00 ja 15.00 HYMSKK -kuoron joulukonsertti (Helsingin yliopiston musiikkiseuran kamarikuoro) 
 
Talvipuutarhan osoite on Hammarskjöldintie 1 ja perille vie esimerkiksi raitiovaunu 8.  
Vapaa pääsy, myös kaikkiin konsertteihin ja nukketeatteriesityksiin.  
 
Joulun tienoon (1.12.2016–8.1.2017) aukioloajat 2016-17: 
 
Muutoin normaalisti paitsi seuraavat poikkeukset: 

 ti 6.12. klo 12–16 

 su 11.12. klo 12–18 

 su 18.12. klo 12–18 

 24.- 25.12. suljettu 

 ma 26.12. klo 12–16 

 pe 6.1.2016 klo 12–16 

 la-su 7.–8.1.2017 klo 12–16 
 
Normaalit aukioloajat: 
 
Tiistaisin klo 9.00–15.00 
Ke–pe klo 12.00–15.00 
La–su klo 12.00–16.00 
Maanantaisin suljettu (kasvien huoltopäivä) 
 
Lisätietoja:  
Talvipuutarhan hoitaja Hilkka Pynnönen, Stara,  
puh. 09 310 39985 


