
 

Leikkipuistoissa on kesällä niin avointa kuin 
ohjattua toimintaa. Avoimeen kesätoimintaan 

kuuluu päivittäin ulkoilua, liikuntaa, leikkiä, 
pelaamista sekä rentoutumista ja kavereiden 

tapaamista. Ohjatussa toiminnassa askarrellaan ja 
musisoidaan, liikutaan, leikitään, pelataan ja 
retkeillään teemaviikon mukaisesti. Lisäksi 

leikkipuistot järjestävät koululaisille päiväleirejä.  
 

Kaikki toiminta on maksutonta. Lapset ovat 
vakuutettuja niin retkillä kuin leikkipuistossa. 

 

 
5.6.−4.8. 

 

Leikkipuistojen kesäruokailu järjestetään kaikissa 
auki olevissa leikkipuistoissa. Kesäruoka on 

maksuton ja se tarjotaan arkipäivisin klo 12 alle 16-
vuotiaille lapsille. Lapsella tulee olla mukana omat 

ruokailuvälineet: lautanen, muki ja lusikka. 
Ruokajuomana on vesi. Kesäruoka on useimpina 

päivinä keittoa, joten sitä on hyvä täydentää 
omalla voileivällä. Jos lapsi viettää puistossa koko 

päivän, kannattaa mukaan varata myös pientä 
välipalaa. Ruokalistat ovat nähtävillä puistoissa ja 

internetissä: www.palmia.fi 

 

 

Avoinna koko kesän 5.6.–10.8.                                    
Leikkipuistot Isonneva, Pohjois-Haaga, Tullinpuomi ja 

Ulvila 

Avoinna 5.6.–30.6.                                                                  
Suljettu 3.7. – 6.8, avoinna jälleen 7.8.                 

Leikkipuistot Laurinniitty, Viiri ja Munkki  

                  

TARKEMMAT OHJELMA-AIKATAULUT

 

KESÄTOIMINTA 
KOULULAISILLE 

2017 
 

LEIKKIPUISTOYKSIKKÖ 
Reijola-Munkkiniemi-Haaga 

 

http://www.palmia.fi/
http://www.hel.fi/leikkipuistot


LEIRITOIMINTAA KOULULAISILLE 
 

Leikkipuistoissa järjestetään erilaisia päiväleirejä ja monenlaista ohjattua toimintaa. Päiväleirit ovat maksuttomia. Ilmoittautuminen tapahtuu leiriä pitävään leikkipuistoon. 
Mukaan otetaan koululaisia ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Vapaita paikkoja voi tiedustella leirien alkuun saakka. Leiriläiset osallistuvat 

leikkipuistoruokailuun (poikkeuksena jotkut retkipäivät). Kotoa otetaan mukaan välipala, juomapullo ja säänmukainen vaatetus. Lisätietoja saa järjestävästä leikkipuistosta. 
Muuhun toimintaan voi tulla ilmoittautumatta. 

 

                                                                                     5.-9.6.17                                                                          12.-16.6.17                    

             Isonneva 
     Isonnevantie 16 a 

00320 Helsinki 
0406846216 

lp.isonneva@hel.fi 
 

 Amazing Leikkipuisto Race -leiri 
Luvassa on rentoa kisaamista ja 
hauskanpitoa, sekä vierailuja muihin 
leikkipuistoihin. Mukaan mahtuu 10 
koululaista.   
           

 

 
 
 

  

 

Pohjois-Haaga 
Ida Aalbergin tie 6 

00400 Helsinki 
0403344211 

lp.pohjois-haaga@hel.fi 
 

Liikenne - teemainen leiri retkineen. 
Mukaan mahtuu 15 koululaista. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                      

                        Viiri  
Herukkakuja 3 
00300 Helsinki 

0403344710 
lp.viiri@hel.fi 

 

 Kokkausleiri iltapäivisin klo 12. 30 -15.30. 

Mukaan mahtuu 15 koululaista. 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Munkki 
Perustie 38 

00330 Helsinki 
0403344216 

lp.munkki@hel.fi 

Liikuntaleiri, jossa tarjolla monipuolista liikuntaa ja 
leikkejä sekä retkiä liikuntapaikkoihin. Mukaan mahtuu 
14 koululaista. 

    

                      

                    Ulvila 
Ulvilantie 17 -19 
00350 Helsinki 

0403344220 
lp.ulvila@hel.fi 

 

Muotti-leiri yhteistyössä MLL:n kanssa. Ilmoittautuminen 

linkistä:https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSckOMGRKRqbG1J6366rglyXnQ_OCqPRzH

xgsjGyJTJJIR7RxA/viewform 

 

Medialeiri tarjolla. Leirin aikana pääsee 

kokeilemaan erilaisia tapoja tuottaa ja 

käyttää mediaa. Mukaan mahtuu 12 

koululaista. 

. 
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