


Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Toukokuu
Ulkotreenit 4.5.–29.6. (ei 22.6.)
pe 10–11.30
Töölön kisahalli / Töölönlahden lähiliikuntapaikka

Puistojumppa 2.5.–20.6.
ke 18–18.50
Maksuttomat puistojumpat Helsingissä
Latokartanon liikuntapuisto
Agronominkatu 26

Puistojumppa 28.5.–27.8.
ma 18–18.50
Oulunkylän liikuntapuisto
Käskynhaltijantie 11



Motör Circus ma–ke 28.–30.5.
klo 18–19
Motör Circus edistää sähköautoilua sirkustaiteen ja fyysisen teatterin 
keinoin. Kiertävä sirkusesitys yhdistää akrobatiaa, fyysistä komiikkaa, 
esinemanipulaatiota ja livemusiikkia tiedottaen ympäristöystävälli-
sestä ja taloudellisesta autoilusta humoristisesti hyvässä hengessä. 
Volkswagen pallokeula tullaan päivittämään 70–luvulta nykyaikaan 
muuntamalla se täyssähköautoksi. Hankkeen vaiheita voi seurata 
Youtube –sarjan kautta, kun akrobaatista kuoriutuu mekaanikko. Esi-
tyksen musiikki luodaan innovatiivisella menetelmällä, jolla akrobaatin 
liike johdetaan ääneksi. 
Seuraa somessa: http://www.facebook.com/moteurcircus/
Kanneltalo
Klaneettitie 5, Sitratori, Kannelmäki

Porrastreeniä ja ulkotreeniä
Monipuolista ja maksutonta ulkoliikuntaa liikunnanohjaajan opastuk-
sella Paloheinässä, Pirkkolassa, Roihuvuoressa ja Töölönlahdella.
Katso aikataulu ja ohjelma:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikunta-
kurssit/porrastreenia-ja-ulkotreenia

Puistojumpat kesä 2018
Maksuttomia puistojumppia järjestetään ympäri kaupunkia koko 
kesän ajan. Katso paikat ja ajat osoitteesta
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikunta-
kurssit/puistojumpat

http://www.facebook.com/moteurcircus/


Kesäkuu
Kesän omatoimityöpajat 1.6.–1.7.
Lasten kaupungissa on kesällä tarjolla tuttuun tapaan joka päivä 
pientä omatoimista paperiaskartelua lapsiperheille. Tehdään 
paperista citykettuketjuja ja muita koristeita, joissa on helsinkiläisiä 
eläimiä.
Helsingin kaupunginmuseo
Aleksanterinkatu 16

Ruiskumestarin talon 200-vuotisjuhla su 3.6.
klo 12–15
Juhlapäivänä voi tehdä pienen aikamatkan 1800-luvun Helsinkiin. 
Talon rakennuttaja, merimiehen leski Christina Wörtin istuu kamaris-
saan kehräämässä ja antaa muidenkin kokeilla karstaamista. Rovasti 
saapuu ruustinnoineen pitämään lukusia vanhasta katkismuksesta. 
Mukulakiveyksellä liehuvat pitkät helmat, posetiivi soi kadulla, ja 
pihalla kaikuvat menneiden aikojen sävelet ja laulut. Puhvetista voi 
ostaa vanhanajan leivonnaisia, jotka herättävät menneen eloon myös 
kielen päällä. Vapaa pääsy. 
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12



Kummipäivä su 3.6. 
klo 11–17
Helsingin ja Vantaan seurakunnat järjestävät jo kolmannen kerran 
Kummipäivän kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Tapahtuma 
on suunnattu kummeille ja kummilapsille, tarjolla on monipuolista 
yhteistä mukavaa tekemistä. Yhdessä tekeminen on Kummipäivässä 
tehty mahdollisimman helpoksi. Helsingin kaupunginmuseo osallistuu 
kummipäivään Lasten kaupungissa järjestettävällä omatoimityöpa-
jalla. Vapaa pääsy. 
Helsingin kaupunginmuseo
Aleksanterinkatu 16

Puistojumppa 4.6.–27.8.
ma 18–18.50
Puotilan leikkiniitty
Meripellontie 

Puistojumppa 4.6.–20.8.
ma 18–18.50
Talin liikuntapuisto
Purotie 8

Kirjaston kesäpaja 4.–8.6.
ma–pe klo 13–15
7–12-vuotiaille
Kädentaitoja, luovaa mediapuuhaa ja muuta kesäistä tekemistä non-
stop-pajassa. Pysähdy hetkeksi tai pidemmäksi aikaa.
Kontulan kirjasto
Ostostie 4



Kontulan toimintakeskus Luuppi 4.–21.6.
Talo auki ma–pe klo 13–19. Toimintaan pääsevät mukaan yli 12-vuotiaat. 
Helsinki päivänä 12.6. toimintapäivä Kontulan kirjaston kanssa. 
Kontulan toimintakeskus Luuppi 
Ostostie 4

Sukella Topeliuksen satuihin -työpaja 4.–8.6. 
klo 12-15 
Tule luomaan omannäköisesi Vattumato tai Adalmina! Kaupunginmu-
seossa käynnistellään kesälomaa kaikille avoimella työpajalla arkisin 
kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Askartele Zacharias Topeliuksen 
syntymän 200-vuotisjuhlan kunniaksi sormi- ja paperinukkeja hänen 
satujensa ja näytelmiensä hahmoista. Voit myös kokeilla miniatyy-
risatumaiseman lavastamista. Työpaja on valmisteltu yhteistyössä 
Svenska Litteratursällskapetin kanssa. Vapaa pääsy.
Helsingin kaupunginmuseo
Aleksanterinkatu 16

Kesän paras peli 4.–8.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 9.30–13.30
7–9–vuotiaille
Millainen on hyvä peli? Tykkäätkö enemmän seikkailu- vai taktiikka-
peleistä? Innostutko pihapeleistä tai korttipeleistä? Pelit kokoavat 
ihmisiä yhteen ja tarjoavat jaettuja hyviä kokemuksia. Ne upottavat 
pelaajat mielikuvitusmaailmoihin, joissa tarvitaan älyä, tuuria, 
luovuutta ja vikkeliä vaistoja selviytymiseen. Kurssilla tutustutaan 
erilaisiin peleihin, sekä suunnitellaan, toteutetaan ja pelataan valmiita 
pelejä yhdessä. Tule rakentamaan yhdessä kesän paras peli!
Ohjaaja: Taidekasvattaja Greta Salonen
Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus
Ilmoittautumiset alkaen ma 16.4. osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi 
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.



Amazing Metro Race -kaupunkiseikkailuleiri Vaatii ilmoittautumisen
4.–7.6  Amazing metro Race1
11.–14.6. Amazing metro Race 2
Ikäryhmä: 12–15-vuotiaat 
(ilmoittautuminen: Harrastushaku.fi, hakusana ”amr”)
Amazing Metro Race on kaupunkiseikkailu, missä parit suorittavat 
tehtäviä eri puolilla Helsinkiä ja Espoota. Kilpailussa liikutaan julkisilla 
kulkuvälineillä, etsitään kohteita vihjeiden mukaan ja suoritetaan 
tehtäviä joko yksin tai parin kanssa. AMR viikko kestää maanantaista 
torstaihin. Jokainen pari saa suoriutumisajan joka päivältä. Päivän 
nopeimmat palkitaan kun kaikki ovat saapuneet Pit Stopille eli Vari-
kolle (Kettutien nuorisotalo) ja viimeisenä päivänä paljastetaan viikon 
voittaja. Voitto ratkeaa koko viikon yhteisajasta.
 
Leirin hintaan (50€/henk.) sisältyy: Leirin ohjelma, HSL:n matkalippu 
leirin ajaksi, ohjelma n. klo 10–17 sekä kevyt aamupala ja päivän 
päätteeksi lämmin ruoka. Ilmoittautuminen on alkanut ja kestää 27.5. 
saakka. Leiri täytetään Ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessa 
kerrotaan myös parin nimi kohtaan: “Muita tietoja, joita ilmoittautuja 
haluaa antaa”. Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille toukokuussa.
Yhteyshenkilö: Kari Ruonela p. 040 6582807

Tapulin kesänuta 4.6.–15.6.
ma–pe klo 10–16
9–17-vuotiaille
Avointa nuorisotalotoimintaa kesän kaksi ekaa viikkoa. Pelailua, retkiä 
ja hauskanpitoa. Kellonajat saattavat vaihdella ohjelman mukaisesti.
 
Tullikirjurin skeittipuisto 4.6.–29.6.
ti–pe klo 9–16
9–17-vuotiaille
Avointa skeittitoimintaa. Perjantaisin skabailuja ja grilli kuumana.
Tullikirjurin skeittipuisto
Lyhtytie 1



Nutafudis Munkkiniemi 4.–27.6. Vaatii ilmoittautumisen
ma–pe klo 11–16
3–9-luokkalaisille
Fudistekniikkaa, pelejä ja fyysisistä harjoittelua Munkkiniemen ken-
tällä. Ilmoittautumiset nuorisotalolle, osallistuminen maksutonta. Eri 
nuorisotalojen joukkueet kisaavat treeniviikkojen lopuksi yhteisessä 
NutaCupissa Sonera Stadiumilla 26.–27.6. Tarkemmat tiedot löytyvät 
harrastushaku.fi-sivuilta.

Nutafudis Jakomäki 4.–29.6.
ma–pe klo 11–16.30
9–18–vuotiaille
Kaikille avointa jalkapallotoimintaa Jakomäen urheilupuiston tekonur-
mella. Paikalla aina vähintään 2 ohjaajaa. Treenaajat saavat mahdolli-
suuden osallistua myös miniturnauksiin eri puolella Helsinkiä ja loppu-
huipennuksena järjestetään NutaCup turnaus Töölön pallokentällä.

Nutafudis Myllypuro 4.6–6.7.
ma–pe klo 12–16
9–17-vuotiaille
Ilmaista jalkapallotoimintaa Myllypuron alakentällä. Mukana ohjaajia ja 
apuohjaajia. 
Myllypuron nuorisotalo



Nutafudis Haaga 4.6–31.7.
Nuorten järjestämää jalkapallotoimintaa Lassilan tekonurmikentällä. 
Alustavasti olemme sopineet kellonajoiksi 10–8.

Nutafudis Herttoniemi–Hertsikafudis 4.6.–29.6. 
Joka päivä kello 15–20
9–17-vuotiaille
Kaikki taidoista riippumatta jalkapallosta kiinnostuneet lapset/nuoret 
ovat tervetulleita pelaamaan Herttoniemenrannan ala-asteen kentälle.
Tarkoituksena kerätä kaksi joukkuetta jotka osallistuvat nuorisopalve-
luiden järjestämään yhteiseen NutaCuppiin 27–28.6. Näiden kahden 
joukkueen tehtävänä on edustaa Herttoniemen aluetta. Tervetuloa 
viihtymään! Yhteyshenkilö: Ria Hakulinen p. 040 1826700

Nutafudis Myllypuro 4.6.–29.6.
ma–pe klo 12–16 
10–19-vuotiaat
Ilmaista Jalkapallon pelaamista Myllypuron tekonurmi kentällä. 
Paikalla on joka päivä nuorisotalojen aikuisia Ohjaajia. Ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua. tervetuloa suoraan paikan päälle. 
Myllypuron tekonurmikenttä, Myllytontunpolku 1

Nutafudis Vuosaaren 4.6–27.7.
Maksuton ohjattu jalkapallotoiminta kaikille nuorille (kohderyhmä 
9–18-vuotiaat, mutta avoin kaikille kiinnostuneille). Aiempaa jalkapal-
lo-osaamista ei tarvitse olla.
Arkisin klo 14–19. Paikka: Kallahden tekonurmi (Merilahden koulu) 
sekä sadekelillä klo 15–19 Merilahden koulun liikuntasali.



Kesänuta 4.–29.6.
ma–pe klo 12–16.30
9–18-vuotiaille
Kesänuta on kaikille avointa toimintaa Jakomäen urheilukenttien ja 
nuorisotalon lähiympäristössä. Sisältää mm. puutarhanhoitoa, pelai-
lua, hengailua, nuorten pop up kahvilaa, musaa ja nuorten toivomaa 
ohjelmaa. Sadepäivinä siirrymme nuorisotalon sisälle. Lisäksi mahdol-
lisuus lähteä splättis retkelle!
Jakomäen nuorisotalo
Jakomäenpolku 5

Tapanilan Erän nutan avoin toiminta 4.6.–20.6.
klo 16–21  
Avoimen toiminnan lisäksi viikoittain liikuntaa ja kokkailua.

In Transit >< Käännöksessä 5.–8.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 10–14
10–14-vuotiaille
Monitaiteinen kurssi 
Miten kertoisin mitä haluan sanoa? In Transit >< Käännöksessä 
-kurssilla kokeillaan erilaisia taidetyöskentelytekniikoita, improvisaa-
tiota ja pelisuunnittelua. Työskennellään yksin ja yhdessä sarjakuvan, 
äänitaiteen, kollaasin, vesivärien ja found art sculptures –tekniikan 
parissa. Taiteilijat voi työskennellä yksin tai pienessä ryhmässä. Joka 
tapauksessa, kurssilla on näkyvää, että olemme inspiraatio toinen 
toisillemme.
Ohjaaja: kuvataiteilija Arlene Tucker
Opetuskielet: suomi ja englanti
Stoa
Turunlinnantie 1, Itäkeskus
Ilmoittautumiset alkaen ma 16.4. osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi 
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.



Kirjaston kesäpaja 4.–7.6. 
klo 13–15
9–12-vuotiaille
Maksuton kesäpaja. Askarrellaan paperista mm. muistivihkoja. Tuu-
nataan t-paitoja ja kangaskasseja painamalla niihin kuvia tai tekstejä 
vinyylileikkurilla, pelataan ja leikitään. Ilmoittautumiset Viikin kirjas-
toon p. 09 310 85071. Ohjaajina Sanna Mattila ja Anna Kangasjärvi
Viikin kirjasto
Viikinkaari 11 A

Sirkuskoulu 4.–7.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 10–14
9–12-vuotiaille
Kurssilla opetellaan kehonhallinnan ja akrobatian perusteita sekä 
tehdään pari- ja ryhmäakrobatiaa. Tasapainoillaan yksipyöräisellä ja 
valmistetaan omin käsin sirkusvälineitä, joilla opetellaan esimerkiksi 
jongleerausta. Kurssin lopuksi tehdään pieni esitys, jossa osallistujat 
saavat kokeilla leikin kautta erilaisia rooleja ja hahmoja. Kurssi on 
monipuolinen ja värikäs sirkusteemainen kokonaisuus, jossa lapset 
oppivat tekemisen ja leikin kautta kehonhallintaa, ryhmässä toimi-
mista – ja ehkäpä myös nauramaan itselleen!
Ohjaaja: Sirkusammattilainen Jilka Repo
Stoa
Turunlinnantie 1, Itäkeskus
Ilmoittautumiset alkaen ma 16.4. osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi 
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.

Taidekurssityöpaja 4.–8.6.
klo 10–14 
9–15-vuotiaille
Jokaiselle päivälle on oma ohjelmansa. Teemme esim. kollaaseja, 
maalaamme akryyli- ja vesiväreillä. Opettelemme erilaisia piirustus-
tekniikoita, ja tutustumme seripainotekniikkaan tekemällä esim. oman 
kangaskassin. Kurssin opettajana toimii Fabio Pires.
Caisa 
Kaikukatu 4, Leipätehdas



Teatterikurssi 4.–8.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 10–14 
9–15-vuotiaille
Jokaisen päivän sisältö on erilainen. Harjoittelemme teatterimiekkai-
lua, opettelemme äänen avausta ja teemme puheharjoituksia sekä 
runoilemme. Kirjoitamme pieniä kohtauksia, jotka näyttelemme.
Sukellamme historiallisiin teemoihin, kuulemme, mitä oli muinaisteat-
teri ja monologit antiikin aikana. Teemme improvisaatio– ja tunnetai-
toharjoituksia. Tutustumme käsikirjoittamiseen ja nukketeatteritek-
niikkaan ja teemme käsi- ja esineteatteriharjoituksia. Kurssin vetäjinä 
toimivat Karim Tsarkov sekä Sari Tirkkonen.
Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, varalle otamme 
viisi hakijaa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.5. mennessä oge.eneh@hel.fi
Caisa
Kaikukatu 4 (Leipätehdas)

Teatteriseikkailu Kanneltalossa 4.6.–8.6.
kello 10–15, sis. välipalatauon.
7–12-vuotiaille
Maksuton kesäkurssi. Leikin riemua ja teatterin taikaa on Kanneltalon 
teatterikurssilla. Viikon aikana tutustutaan teatterin tekemiseen 
monenlaisin harjoittein. Lisäksi leikimme, ulkoilemme, seikkailemme ja 
retkeilemme. Kurssille varataan mukaan omat eväät. Kurssin lopuksi 
valmistetaan pieni esitys, johon myös vanhemmat ovat tervetulleita!
Ohjaaja: Mari Kahri
Ilmoittautumiset: Eeva Astala, kulttuurituottaja, eeva.astala@hel.fi
Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssille mahtuu 12 
osallistujaa. Ilmoitathan osallistujan nimen ja iän sekä huoltajan yhte-
ystiedot.
Kanneltalo
Klaneettitie 5, Sitratori, Kannelmäki



Kesäakatemian kädentaitokurssi A ja B 4.6.– 8.6. ja 11.–15.6.
Vaatii ilmoittautumisen
klo 10–15
9–12 vuotiaille
Haluaisitko rakentaa helmistä oman korun? Kiinnostaako vaatteiden 
tuunaus? Pidätkö askartelusta ja väreillä leikittelystä? Tässä on kurssi 
sinulle! Kädentaitokurssilla pääset ohjaajien opastuksella tutustumaan 
laajasti kädentaitojen maailmaan. Kurssilla saatetaan poiketa myös 
lähiluontoon hakemaan inspiraatiota ja materiaaleja.
Ohjelmaan kuuluu myös evästauko, joten varaathan mukaan syötävää 
ja juotavaa. Tarkempi kurssiohjelma lähetetään s-postilla toukokuun 
aikana. Kurssin aikana kuunnellaan myös osallistujien omia toiveita ja 
ne otetaan huomioon.
Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta / kurssiviikko
Ilmoittautuminen harrastushaun kautta 1.3.–27.5.2018
Hinta: 50,00 € / kurssiviikko
Kesäakatemian vastaava: Anniina Koivumäki, anniina.koivumaki@hel.fi, 
p. 040 6646111
Kädentaitojen ohjaaja: Mari-Liis Lukka, mari-liis.lukka@hel.fi, 
p. 040 6485666
Kielet: suomi, viro, englanti

Peliohjelmointileiri Scratch 4.–8.6. Vaatii ilmoittautumisen
ma-pe klo 10-15
9–13-vuotiaille
Hinta 30 €, sis. lounaan.
Ilmoittautuminen 25.5.2018 mennessä osoitteessa
http://nk.hel.fi/harrastushaku/view/9274
Leirillä harjoitellaan peliohjelmointia Scratch-nimisellä visuaalisen 
ohjelmoinnin ohjelmalla sekä tutustutaan uusiin ihmisiin ja pidetään 
hauskaa.
Merirastilan Nuorisotalo
Jaluspolku 3

http://nk.hel.fi/harrastushaku/view/9274


Pihasoittoa: Slangibändi 9.6. 
klo 14
Stadin perinteitä kunnioittava ja vaaliva bändi sjungaa Stadin slangilla. 
Pari vuotta skulanneen Slangibändin jengissä on kaks skittaa, basso 
ja djembe. Bändissä ovat messissä Timo Saarto, skitta, Matti salo, 
skitta ja laulu, Jani Takkunen, djembe ja laulu, sekä Jaakko Perkiökan-
gas, basso.
Vapaa pääsy. 
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12

Vuosaarenkirjaston kesäpaja 4.6.–8.6.
ma-pe klo 12.30–15
7–12-vuotiaille
Kesäpajassa luvassa kädentaitoja, pelailua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Vuosaaren kirjasto
Vuotalo, Mosaiikkitori 2

Kanneltalon kaupunkitanssit maanantaisin 4.6.–6.8. 
klo 17.30–18.15
Foxista fuskuun, jenkasta polkkaan, valssista tangoon! Ilmaista pari-
tanssinopetusta Sitratorilla läpi kesän yhteensä 10 kertaa.  Sateen 
sattuessa tanssitaan Kanneltalon aulassa. Et tarvitse ennakkotaitoja 
tai ilmoittautumista tai edes tanssiparia – paikan päältä löytyy! 
Lisätiedot: kanneltalo.fi
Sitratori, Klaneettitie 5

http://kanneltalo.fi


Malmitalon Kesäparkki 4.–8.6. ja 11.–15.6.
Kesätekemistä koko perheelle. Työpajojen ja esitysten lisäksi Kesä-
parkissa on mm. pihapelejä lainaavan Mapeli–pyörän vierailuja sekä 
muuta kesäistä yllätysohjelmaa. Pakkaa piknikeväät mukaan ja ota 
puisto haltuun! Kaikki Kesäparkin toiminta on maksutonta. Nonstop–
työpajoihin on vapaa pääsy, mutta ruokapajoihin kannattaa ilmoittau-
tua etukäteen malmitalo.tuotanto@hel.fi. Kesäparkin ohjelmaa päivite-
tään Malmitalon nettisivuille ja Malmitalon Kesäparkki –tapahtumaan 
Facebookissa.
Lisätietoja Kesäparkista: Kulttuurituottaja Mirka Nokka, 
mirka.nokka@hel.fi, (09) 310 80834
Malmitalo
Ala-Malmin tori 1

Malmin nuorisotalon kesätoiminta, 4.6.–7.7.
Ma, ke, to, pe, avoinna klo 15–21 Grillausta, pelejä ja yhdessä oloa.
Tiistaisin retkitoimintaa Tapanilan erälle klo 13–16 jossa joka viikko 
uusia huikeita lajikokeiluja. 
Malmin nuorisotalo
Kunnantie 3

Hip hop alkeet Vaatii ilmoittautumisen
4.–8.6. klo 9–10.15
11.–15.6. klo 9–10.15
18.–21.6. klo 9–10.15
Kurssi on maksuton!
Itäkeskuksen nuorten toimintatalo Kipinä
Turunlinnantie 1 A
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Harrastushaku.fi

http://harrastushaku.fi


Hip hop jatko Vaatii ilmoittautumisen
4.–8.6. klo 13–14.15
11.–15.6. klo 13–14.15
18.–21.6. klo 13–14.15
Kurssi on maksuton!
Itäkeskuksen nuorten toimintatalo Kipinä
Turunlinnantie 1 A
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Harrastushaku.fi

Street dance alkeet Vaatii ilmoittautumisen
4.–8.6. klo 10.30–11.45
11.–15.6.  klo 10.30–11.45
18.–21.6. klo 10.30–11.45
Kurssi on maksuton!
Itäkeskuksen nuorten toimintatalo Kipinä
Turunlinnantie 1 A
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Harrastushaku.fi
 
Street dance jatko Vaatii ilmoittautumisen
4.–8.6. klo 14.30–15.45
11.–15.6. klo 14.30–15.45
18.–21.6. klo 14.30–15.45
Kurssi on maksuton!
Itäkeskuksen nuorten toimintatalo Kipinä
Turunlinnantie 1 A
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Harrastushaku.fi

http://harrastushaku.fi
http://harrastushaku.fi
http://harrastushaku.fi


Kivikon nuorisotalon kesätoiminta 4.6.–21.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 11–16.30
7–17-vuotiaille
Joka päivä on luvassa erityistä ohjelmaa, kesäistä tekemistä, puuhai-
lua ja retkiä. Toiminta on avointa, mutta retkille on ilmoittautuminen 
erikseen. Säävaraus tulee muistaa joka päivä! Koko kesäkuun ajan 
nuorisotalolla on jäätelökioski! Toiminta on ilmaista.
Jos sinulla tulee kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä: 040 1781345 / 
lotta.ahmaoja@hel.fi tai 040 3509736 / titta.hakkarainen@hel.fi 
Kivikon nuorisotalo
Kivikonkaari 21

4.6 ma Kesäistä kokkausta
5.6 ti Frisbeegolf
6.6 ke Suomenlinna
7.6 to Olympialaiset & jalkapalloa
8.6 pe Kotieläintila Fallkulla
11.6 ma Kankaanpainaminen, piirustuskisa, mukien maalaus
13.6 ke Korkeasaari
14.6 to Partiopäivä
15.6 pe Uintiretki
18.6 ma Kokkisota päivä 1
19.6 ti Kokkisota päivä 2
20.6 ke Onkiretki
21.6 to Naamiaiset & grillaaminen



Puistojumppa 5.6. –3.7.
ti 10–10.50
Myllypuron liikuntapuisto
Myllytontunpolku 1

Puistojumppa 5.6–21.8.
ti 15.30–16.20
Uimastadion
Hammarskjöldintie 5

Leijanrakennuskurssi 5.–8.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 11–15
10–14-vuotiaille
Leijakurssilla opitaan leijojen rakentamisen ja toiminnan perusteet. 
Rakennetaan eri tyyppisiä leijoja värikkäistä ja kestävistä materiaa-
leista. Kurssilla perehdytään myös leijan lennättämisen tekniikkaan. 
Ohjaaja: kuvataiteilija Olof Kangas Opetuskielet: suomi ja ruotsi
Stoa
Turunlinnantie 1, Itäkeskus
Ilmoittautumiset alkaen ma 16.4. osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi 
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.

Puistojumppa 6.6.–15.8.
ke 17–17.50
Rastila Camping Helsinki
Karavaanikatu 4 

Puistojumppa 6.–27.6.
ke 17–17.50
Roihuvuoren liikuntapuisto 
Satumaanpolku 4

Puistojumppa 7.6.–5.7.
to 10–10.50
Maksuttomat puistojumpat Helsingissä
Kontulan kelkkapuisto
Porttitie 5



Puistojumppa 6.6.–22.8.
ke 16.30–17.20
Töölönlahden ympäristö
(tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

Ulkotreenit 6.–27.6.
ke 15.30–17
Satumaanpolku 4

Puistojumppa 6.–27.6. ja 1.–22.8.
ke 18–18.50
Suuntimopuisto 
Suuntimotie 31

Hope Springs Eternal -ulkoilmakylpylä
to–pe 7.–8.6. klo 15–20
la 9.6. klo 16–20
su 10.6. klo 12–17
Yhteisöllinen tilataideteos Hope Springs Eternal juhlii arjessa piilevää 
taikaa ja tavanomaisina pidettyjen tilojen erityislaatuisuutta. Se tuo 
Sitratorille kylpytynnyreitä, kuplia, musiikkia ja ennen kaikkea iloa. 
Hope Springs Eternal loihtii Kannelmäen Sitratorista neljän päivän 
ajaksi vehreän ja kutsuvan ulkoilmakylpylän, jossa on mahdollista 
kokea ainutkertainen kylpemisrituaali. Teoksen ja sen toteutuspro-
sessin tärkein tavoite on kohdata jokainen mukanaolija yksilönä sekä 
kasvattaa elämänvoimaa, toivoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Lisätiedot: balticcircle.fi
Kanneltalo
Klaneettitie 5, Sitratori, Kannelmäki

Maunularetro 8.–9.6.
Vuoden toiset festivaalit järjestetään retroteemalla. Ohjelmassa muun 
muassa musiikkia, ruokaa ja elokuvia. Tervetuloa nauttimaan mennei-
den vuosikymmenten tyylistä ja tunnelmasta. Vapaa pääsy.
Maunula–talo
Metsäpurontie 4, Maunula

http://www.balticcircle.fi


Kaupunkipöhinä 10.6. 
klo 13–18 (paneeli klo 14)
Ohjelmassa muun muassa paneelikeskustelu kaupunkiaktivismista 
sekä keskustelua osallisuudesta, lisäksi voit osallistua Tellervo ja 
Oliver Kalleisen Avatar-vaikuttamispeliin. 
Vapaa pääsy. 
Maunula–talo
Metsäpurontie 4, Maunula

Myllypuron nuorisotalon retkipäiväleiri 11.–15.6.
Vaatii ilmoittautumisen
Leirille mahtuu 15 lasta ja ryhmä kokoontuu maanantaista perjantaihin 
klo 10–15. Leirillä retkeilemme erilaisiin kesäisiin paikkoihin sekä 
pelailemme ja kokeilemme erilaisia liikuntapelejä ja leikkejä, hullun-
kurisiakin. Et tarvitse omia välineitä, nuorisotalolta löytyy. Eväät ja 
ruokailun tarjoaa nuorisotalo. Mukavat vaatteet ja vesipullo on hyvä 
olla mukana! Aikaisempina vuosina teimme esimerkiksi retken Suo-
menlinnaan, maauimalaan sekä Korkeasaareen, ja norsujalkapallosta 
tuli hitti! Tule sinäkin tänä vuonna mukaan kokemaan ja liikkumaan 
yhdessä! Hinta on 20e, mikä maksetaan nuorisotalolla, mielellään 
hyvissä ajoin ennen ryhmän alkua.  Ilmoittautuminen harrastushaku.fi 
kautta, hakukenttään esim. ”Myllypuro”.  
Lisätietoa antaa Henna ohjaaja 0404864566, henna.ojalehto@hel.fi.

Pop-up kirpputori 16.–17.6. Vaatii ilmoittautumisen
Lunasta oma myyntipaikkasi Munkkiniemen nuorisotalon kesäkahvilan 
viikonloppukirpparille. Kirppari avoinna (la–su) kello 11–16. Pöydän/ 
myyntipaikan hinta 10 €. Tuotto ohjautuu nuorisotalon osallisuusryh-
män toimintaan. Tarkemmat tiedot löytyvät harrastushaku.fi -sivuilta.
Munkkiniemen nuorisotalo
Riihitie 22



Vuosaaren nuorisotyöyksikön kesäretket 11.6–28.8.
Vaatii ilmoittautumisen
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa harrastushaku.fi
(etsi postinumerolla 00980)
11.6 Korkeasaari 9–12-v.
13.6 ja 14.6 Escape room 13–14-v.
18.6 Meriharjun eväsretki 9–17-v.
19.6 Stadikalle uimaan 9–17-v.
20.6 Retki Lintsille 12–17-v.
25.6 Retki Vartiosaareen 9–13-v.
26.6 Retki Suomenlinnaan 12–17-v.
27.6 Leffaretki 13–17-v.
28.6 Longboard retki 13–17-v.

It’s Like That -katutanssikurssi pojille 11.–15.6.
klo 10–14 
10–13-v.
Harjoittelemme hip hopia, housea ja lockingia. Kurssin päätteeksi 
kokoamme pienen esityksen
oppimistamme tanssityyleistä. Tarkoitus on pitää hauskaa ja saada 
uusia ystäviä–ja totta kai oppia
siinä sivussa tanssimaan! Virittäydy tunnelmaan kuuntelemalla It´s 
like that – Run–D.M.C.
Kaikki tasot (jonkinlainen liikunta– tai tanssitausta on suotava). 
Pukeutuminen sään mukaan. Ota omat eväät ja vesipullo mukaan. 
Kurssin opettajana toimii Tuula Turunen.
Caisa
Kaikukatu 4, Leipätehdas



Vaeltavat taiteilijat 11.–15.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 9.30–13.30
7–9-vuotiaille
Jos tykkäät maalata, piirtää, askarrella ja luontoretkeillä, niin tämä 
kurssi on juuri sinulle sopiva! Tutkitaan ympäristöä taiteilijan silmin ja 
tehdään pieniä taideteoksia Vuotalossa ja sen ympäristössä. Viikon 
aikana löydetään innoitusta uusiin luoviin puuhiin, joista riittää iloa 
koko loppukesäksi. Ohjaaja: kuvataiteilija Chloé Mahy-Hulkko Opetus-
kielet: suomi, ranska ja englanti
Ilmoittautumiset alkaen ma 16.4. osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.
Vuotalo
Mosaiikkitori 2, Vuosaari

Sukella Topeliuksen satuihin -työpaja 11.–15.6.
klo 12–15
Tule luomaan omannäköisesi Vattumato tai Adalmina!
Kaupunginmuseossa käynnistellään kesälomaa kaikille avoimella työ-
pajalla arkisin kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Työpajassa pääset 
askartelemaan Zacharias Topeliuksen syntymän 200-vuotisjuhlan 
kunniaksi sormi- ja paperinukkeja hänen satujensa ja näytelmiensä 
hahmoista. Voit myös kokeilla miniatyyrisatumaiseman lavastamista. 
Osallistuminen on ilmaista, kuten museokäyntikin. Työpaja on valmis-
teltu yhteistyössä Svenska Litteratursällskapetin kanssa.
Helsingin kaupunginmuseo 
Aleksanterinkatu 16



Kaupunki luonnossa 11.–14.6
klo 10–14
10–13 vuotiaille
Vaatii ilmoittautumisen
Ennen kaupungin rakentumista sen paikalla oli vain metsää, vesiä ja 
kalliota. Kurssilla tutkitaan luontoa ja omaa luontosuhdetta aktiivisen 
kaupunkilaisuuden kautta. Luontoa havainnoidaan ympäristöaiheisten 
ja taiteellisten tehtävien sekä kaupunkiviljelyn kautta. Pohditaan millä 
kaikilla tavoin kaupunkilainen on osa laajempaa ekosysteemiä.
Ohjaajat: kuvataiteilijat Petra Martinez ja Antti Annanpalo
Ilmoittautumiset alkaen ma 16.4. osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.
Vuotalo
Mosaiikkitori 2, Vuosaari
 
Teatterikurssi Narrin näyttämöllä 11.– 15.6. Vaatii ilmoittautumisen
ma– pe klo 10–15
10–13 vuotiaille
Ilmoittautuminen kurssille alkaa 3.4 2018 klo 10
Viikon aikana pääsee tutustumaan teatterin peruselementteihin, 
kuten liike- ja puheilmaisuun, roolin ottamiseen, tunneilmaisuun ja 
improvisaatioon. Teatteria tehdään ammattitaitoisten ohjaajien opas-
tuksella, mutta rennolla otteella. Aiempaa kokemusta teatterista ei 
tarvitse olla. Kurssi maksaa 30€. 
Ohjaajat: Näyttelijä Noora Schüller ja Teatteri-ilmaisun ohjaaja Sanna 
Väisänen.  Ilmoittautumiset osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.
Narrin näyttämö 
Sörnäisten rantatie 31, 3. krs



Narrin teatteri- ja medialeiri 11.– 17.6. Vaatii ilmoittautumisen
13–18-vuotiaille  
Huom. viikon yöleiri Meriharjun luontotalolla, Uutelantie 32
Ilmoittautuminen leirille alkaa tiistaina 3.4.2018 klo 10
Leirillä pääsee kokemaan teatterin perusharjoitteita, näyttelemistä, 
improvisaatiota, liike- ja puheilmaisua sekä monenlaista mediaa. 
Aiempaa kokemusta teatterista tai mediasta ei tarvitse olla. Merihar-
jun leirillä nautimme myös kesästä mm. uimalla, saunomalla, musisoi-
malla iltanuotiolla ja ulkoilemalla ihanassa ympäristössä Helsingin 
Uutelassa meren äärellä.
Leiri maksaa 130 €. Hinta sisältää ammattitaitoisen ohjauksen, ruuan 
ja majoituksen.
Ohjaajina Nuorten toimintakeskus Hapen teatteri- ja mediaohjaajia.
Meriharjun luontotalo 
Uutelantie 32

Tulevaisuuskoulu 12.–15.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 10–14
9–12-vuotiaille 
Tervetuloa Tulevaisuuskoulun taiteelliselle ja toiminnalliselle tutki-
musmatkalle vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin! Kurssilla perehdytään 
tulevaisuuden tutkimukseen leikin, taiteen ja ilon kautta. Mukaasi 
tarvitset uteliaisuutta ja iloisen mielen. 
Ohjaajat: taidekasvattaja Ilpo Rybatzki ja tulevaisuudentutkija Otto 
Tähkäpää. 
Ilmoittautumiset alkaen ma 16.4. osoitteeseen tiia.rantala@hel.fi 
Lisätiedot: Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi.
Vuotalo
Mosaiikkitori 2, Vuosaari



Yön kuningattaret -yönuta 13.6.–14.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 17–11
13–15-vuotiaille tytöille ja nuorille, jotka kokevat itsensä tytöiksi.
Hemmottelua, kauneudenhoidonvinkkejä, herkuttelua ja muuta toimin-
taa. Ilmoittautumiset 1.6. mennessä: Papu 040 631 2026
Pukinmäen nuorisotalo
Säterintie 2

Benkkuleiri 14.6–17.6. Vaatii ilmoittautumisen
9–17–vuotiaille nuorille
Benkkuleiri on seikkailua pelkäämättömille nuorille tarkoitettu 
elämyksellinen ja toiminnallinen seikkailuleiri, upeassa Bengtsårin 
leirisaaressa Hangossa. Kutsumme sinut seikkailemaan kanssamme 
kesäkuussa kesän kauneimpaan aikaan.
Mukaan mahtuu 20. Hinta on 108€.
Lisätietoja harrastushaku.fi

Pihasoittoa: Pentara 16.6. 
klo 14
Kreikkalaiseksi bluesiksi kutsuttu rebetika syntyi, kun Kreikan sata-
mien ja slummien musiikki kohtasi Turkista vuonna 1922 tulleiden 
kreikkalaispakolaisten musiikin. Pentara–yhtyeessä esiintyvät Eero 
Heimolinna, buzuki ja laulu; Vuokko Heimolinna, laulu; Petri Tohka, 
baglamas; Toffe von Bonsdorff, haitari, ja Heikki Wallenius, kitara. 
Vapaa pääsy.
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12



Puluboi kiertue Maunula-talossa 18.6. 
klo 13–16
Puluboin ja Ponin leffa on tänä vuonna ensi-iltansa saava suomalainen 
lasten elokuva, jonka on ohjannut Mari Rantasila. Päivän ohjelmassa 
on Puluboi-aiheista tekemistä lapsille kuten Puluboi-satuhetki, väritys-
kuvien värittämistä, Puluboi-tietokilpailu ja kirja-arvonta, katuliiduilla 
piirtely sekä mehutarjoilu.
Vapaa pääsy.
Maunula-talo
Metsäpurontie 4, Maunula

Maukas kesäkokkis 18.–21.6. Vaatii ilmoittautumisen
klo 11–15
Tule mukaan laittamaan ruokaa ja leipomaan kesäisiä herkkuja, 
maistelemaan uusia makuja. Mukaan kokkailemaan mahtuu 10 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta! Sinulla ei tarvitse olla kokemusta 
ruuanlaitosta, ainoastaan intoa! Täällä opettelemme yhdessä. Muista 
kertoa allergiasi tarkkaan ilmoittautuessasi, että ei tule ikäviä yllätyk-
siä. Käsien pesulle, essu päälle ja hommiin! Hinta on 20e, maksetaan 
nuorisotalolla, mielellään hyvissä ajoin ennen ryhmän alkua. Ilmoit-
tautuminen harrastushaku.fi kautta, hakukenttään esim. ”Myllypuro”. 
Lisätietoa antaa Henna ohjaaja 0404864566, henna.ojalehto@hel.fi.
Myllypuron nuorisotalo

Viljelytalkoot maanantaisin 18.6. asti
klo 17–19.30
Kanneltalon aula ja Antinniityn yhteisöpuutarha
Tule kylvämään hyötykasvien siemeniä sekä Antinniityn yhteisöpuutar-
han tarpeisiin että itsellesi puutarhuri Janne Länsipuron opastuksella 
Kanneltalon aulaan. Sään lämmettyä toukokuussa viljelytalkoot 
siirtyvät Antinniityn yhteisöpuutarhaan Kauppakeskus Kaaren taakse. 
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. 
Liity avoimeen FB-ryhmään: Antinniityn yhteisöpuutarha.
Kanneltalo
Klaneettitie 5, Sitratori, Kannelmäki



Tapanilan  Erän nuta auki tiistaisin 19.6. saakka
klo 13–15 
Avointa maksutonta ohjattua pelailua, sekä vaihtuvia lajikokeiluja 
Urheilukeskuksen tiloissa sekä Monitoimihallissa.
Tapanilan Erän nuorisotalo
Hiidenkiventie 21

Herttoniemen kesän retkileirit 18.–21.6. Vaatii ilmoittautumisen
Kesän retkileiri 1: 10–12-vuotiaat (ilmoittautuminen: Harrastushaku.fi, 
hakusana ”retkileiri”)
Retkiä ja muuta kivaa tekemistä ympäri Helsinkiä. Kello 10–15. Mukaan 
mahtuu 15 henkilöä ja maksaa 40 e. Hinta sisältää ruuan/eväät, matkat 
ja pääsymaksun retkikohteeseen. Retkiä mm. Vallisaareen ja Korkea-
saareen. Retkille kokoonnutaan klo 10 ja palataan klo 15. 
Kettutien nuorisotalo
Kettutie 8 B

Herttoniemen kesän retkileiri 25.–29.6. Vaatii ilmoittautumisen
Kesän retkileiri 2: 10–12-vuotiaat 
(ilmoittautuminen: Harrastushaku.fi, hakusana ” retkileiri”)
Retkiä ja muuta kiva tekemistä ympäri Helsinkiä. Kello 10–15. Mukaan 
mahtuu 15 henkilöä ja maksaa 50 euroa. Hinta sisältää ruuan/eväät, 
matkat ja pääsymaksun retkikohteeseen. Retkiä mm. Vallisaareen ja 
Korkeasaareen. Retkille kokoonnutaan klo 10 ja palataan klo 15. 
Kettutien nuorisotalo
Kettutie 8 B

Pihasoittoa: Eero Holmström 30.6. 
klo 14 
Tule kuuntelemaan 1900-luvun iskelmähelmiä ja kansanlauluja merelli-
sistä maallisiin ja keväisistä syksyisiin. Pitkän linjan musiikkimies Eero 
Holmström esiintyy harmonikan ja laulun voimin.
Vapaa pääsy. 
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12



Helsinki-päivä 12.6.
Helsinki-päivää on juhlittu vuodesta 1959 lähtien. Helsinki-päivää juh-
litaan perinteisesti aina kesäkuun 12. päivä. Silloin kaupunki on täynnä 
kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, joiden järjestämiseen 
osallistuvat yhdistykset, yritykset, seurat, organisaatiot ja aktiiviset 
kaupunkilaiset.

Helsinki-päivän ohjelman löydät osoitteesta www.helsinkipaiva.fi

http://www.helsinkipaiva.fi


Pride-viikko 25.6–1.7.
Kädentaitopajat
Viikko 26, päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon
Tarkemmat tiedot: Aaro Horsma / Heseta 
aaro@heseta.fi, p. 045 121 0026
Toimintakeskus Happi 
Sörnäisten rantatie 31
 
Gaymers’ Night
PC-, konsoli- ja lautapelaamista yli 15-vuotiaille
Tarkemmat tiedot: score.munstadi.fi
Pelikeskus Score 
Oulunkylän nuorisotalo 
Kylänvanhimmantie 25

Helsinkiä queeristi -opastukset ti 26.6. ja to 28.6. 
klo 17–18
Oppaana Iisa Aaltonen
Haluatko tietää mitä Mäntymäellä tapahtui 1960-luvulla kevätiltaisin? 
Tai mikä oli kaupungin paras seksuaalivähemmistöjen iskuravintola?  
Tule mukaan opastetuille kierroksille menneisyyden Helsingin kaduille 
ja koteihin, baareihin, puistoihin ja pusikkoihin queer –näkökulmalla. 
Tutut paikat ja luutuneet käsitykset saavat uusia merkityksiä, kun 
Helsingin kaupunginmuseon Valitut palat -näyttelyyn tutustutaan 
Pride-viikon hengessä. Opastukset ovat ilmaisia.

HAM
27.6. Pride-viikko, Tove Jansson -opastus klo 17
29.6. Pride-viikko, Tove Jansson -opastus klo 14 ja 17

Ungdomsgården Happi: Happi Pride öppen verksamhet 4.–21.6. 
Pridefestival 26.–30.6. 
Kontaktperson Nicole Stambej; nicole.stambej@hel.fi



Heinäkuu
Tsemppis! -kesäleiri 2.7. - 8.7. Vaatii ilmoittautumisen
10–17-vuotiaat
Perinteinen Tsemppis! -kesäleiri Hangossa, Bengtsårin leirisaaressa 
2. - 8.7.2018 (ma–su). Jos olet 10–17-vuotias nuori, lähde mukaan seik-
kailemaan! Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
http://nk.hel.fi/harrastushaku/view/9135

Leirillä pääset nauttimaan luonnosta, uimaan, saunomaan, onkimaan, 
kisailemaan, pelailemaan, nauttimaan iltanuotioista ja leiriohjelmasta. 
Vierailemme myös yhden päivän Hangon keskustassa rentoutuen 
ja ratkoen kiperiä pulmia. Pääset lisäksi kokeilemaan esimerkiksi 
polkuveneilyä ja sään salliessa melontaa sekä tutustumaan saaren 
jännityksiin. Elämme viikon todellista leirielämää ja nukkuminenkin 
tapahtuu teltoissa. Leiriporukkaan mahtuu 30 leiriläistä. Joka päivä 
on luvassa erityistä ohjelmaa, kesäistä tekemistä, puuhailua ja retkiä. 
Toiminta on avointa, mutta retkille on ilmoittautuminen erikseen. Sää-
varaus tulee muistaa joka päivä! Koko kesäkuun ajan nuorisotalolla on 
jäätelökioski! Toiminta on ilmaista.
Jos sinulla tulee kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä: 040 1781345/
lotta.ahmaoja(at)hel.fi tai 040 3509736/titta.hakkarainen(at)hel.fi
123€, helsinkiläinen
86€, sisarusalennus
143€, ulkopaikkakuntalainen
Kontulan nuorisotyöyksikkö/Itäkeskuksen nuorisotyöyksikkö

http://nk.hel.fi/harrastushaku/view/9135


GGJ Next–Game jam 9.–13.7.
for 12–17 years old young creators 
(Tickets 20 eur)
Site coming soon!
 
Do you want to make games? Then this might just be the thing for you. 
You don’t need game development skills in order to join, although it 
is handy if you already know something. It is important that you are 
motivated and enthusiastic about game development and like to work 
with other people. During five days you will make a game project in 
a small group and learn a lot of stuff – and most importantly you will 
get to know other people who share the same interests. If you got 
interested, contact ari.huotari@hel.fi as soon as possible as there are 
limited amount of places! Game jam will happen in Oulunkylä youth 
house, Kylänvanhimmantie 25. Game jam will happen daily from 10–16 
(no overnight possibility!) We speak Finnish and English.

Ulkotreenit 24.7.–9.8.
ti ja to klo 13–15
Pirkkolan lähiliikuntapaikka
Metsätie 6   

Kesän omatoimityöpajat 2.–31.7.
Lasten kaupungissa on kesällä tarjolla tuttuun tapaan joka päivä 
pientä omatoimista paperiaskartelua lapsiperheille.
väritetään, leikataan ja piirretään eri aikojen paperinukkeja.
Helsingin kaupunginmuseo
Aleksanterinkatu 16

Pihasoittoa: Markanjatsia! 7.7. 
klo 14
Markanjazz orkesteri tulkitsee rosoisella tyylillä iskusäveliään. Vai-
kutteita on ammennettu niin jatsista kuin folkistakin. Juha Kareisen 
säveltämät kappaleet kertovat elämästä paitsi ne, jotka kertovat 
kuolemasta. Vapaa pääsy. 
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12



Pihasoittoa: Kuokkavieraat 28.7. 
klo 14
Kansanlauluryhmä Kuokkavieraat on tuonut iloa tupaan jo 40 vuotta! 
Vuosikymmenten saatossa kokoonpano on muuttunut mutta meno 
ei: ohjelmistossa on iloista inkeriläistä, reipasta ruotsalaista ja supi-
suomalaistakin sävelmää nasevalla naisvoimalla. Luvassa on kaihoa, 
kihelmöintiä ja kipakkaa kailotusta! Vapaa pääsy. 
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12

Katutanssikurssi tytöille 30.7.–3.8. Vaatii ilmoittautumisen
klo 10–14  
10–15-vuotiaille
Kurssin aikana opettelemme hip hopia, housea ja wackingia. Kurssin 
lopuksi kokoamme pienen esityksen erilaisista tanssityyleistä. Tarkoi-
tus on pitää hauskaa ja saada uusia ystäviä – ja totta kai oppia siinä 
sivussa tanssimaan! Virittäydy tunnelmaan kuuntelemalla Better than 
you – Backronym. Kaikki tasot (jonkinlainen liikunta- tai tanssitausta 
on suotava). Pukeutuminen sään mukaan. Ota omat eväät ja vesipullo 
mukaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.6. mennessä
tuulamaria.turunen@gmail.com.

Street dance course for girls. During the course we learn styles like 
hip hop, house, and wacking. In the end of the course small perfor-
mance will be created based on the things done during the course. 
The goal is to have fun, meet new friends and learn a little dance in 
the process. Tune in by listening to: Better than you – Backronym. 
All levels (some background in sports or dance is recommended). 
Dressing according to weather and free/sportswear. Take your own 
snacks and water bottle with you. Registration and enquiries by 21.6. 
tuulamaria.turunen@gmail.com.
Caisa 
Kaikukatu 4, Leipätehdas



Taideleiri Harakan saaressa: Lintujen valtakunta 30.7.–2.8.
Vaatii ilmoittautumisen
klo 10–16 
9–14-vuotiaille
Suomalaisessa kansanperinteessä on myyttinen paikka Lintukoto, 
johon muuttolinnut linnunrataa seuraten lensivät talveksi. Kesäkurs-
silla mietitään, minkälainen paratiisi lintukoto on ja sen pohjalta
rakennamme oman lintukodon paperista, puusta, rautalangasta ym. 
materiaaleista. Inspiraatiota haemme niin vanhasta kuin uudesta 
arkkitehtuurista ja tarinoista. Vene Harakan saareen lähtee klo 10 
Ursulan kahvilan vieressä olevalta pitkältä laiturilta. Ota omat eväät 
mukaan.

Ohjaajina toimivat kuvataiteilija Heli Sihvonen ja Veikko Markkula. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.6. mennessä 
heli.sihvonen@kuvataide.fi.
Harakan saari



Elokuu
Kesän omatoimityöpajat 1.–31.8.
Lasten kaupungissa on kesällä tarjolla tuttuun tapaan joka päivä 
pientä omatoimista paperiaskartelua lapsiperheille. Elokuussa las-
keudutaan ruohonjuuritasolle ja askarrellaan kaupunkilaisötököitä. 
Omatoimipajat ovat ilmaisia ja askartelemaan pääsee aina museon 
ollessa auki. 
Helsingin kaupunginmuseo 
Aleksanterinkatu 16

Tapanilan  Erän nuta 2.–3.8. ja 6–8.8.
klo 13–20
Avoimen toiminnan lisäksi liikuntaa sekä kokkailua.

Pihasoittoa: Kansanlaulua meiltä ja muualta 4.8. 
klo 14
Tanssivan Kassandrakuoron laulut ovat kuorolaisten kotimaistaan 
mukanaan tuomia muun muassa Turkista, Pakistanista, Ruotsista ja 
Saksasta. Käpylän musiikkiopistosta saapuvat valloittavan rämäkkä 
rouvien kansanlauluryhmä Kiehinä sekä tyttöjen pelimanni- ja laulutrio 
Kera, joilta kuullaan myös omia lauluja. Ryhmiä ohjaa kansanlaulun 
maisteri Veera Voima. Vapaa pääsy.
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12



Pihasoittoa: Zäpämmät 11.8.
klo 14
Kahden naisen duon luonteessa on vähän kainoa kesätyttöä mutta 
myös rohkeasti paasaavaa naista. Marjo Smolander ja Pauliina Kaup-
pila innostuivat erilaisista tavoista lähestyä omia instrumenttejaan 
ja omaa ääntään. Marjon suomalainen konserttikantele ja Pauliinan 
eksoottinen lyömäsoitinarsenaali johdattavat kuulijan kauniiden ja 
rosoisten laulujen äärelle. Zäpämmät laulavat vahvasti suomalaisesta 
kansanmusiikista ammentaen sekä sangen persoonallisesti sene-
galilaisiin, malilaisiin ja afro-kuubalaisiin musiikillisiin elementteihin 
yhdistyen. Vapaa pääsy.
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12

Pihasoittoa: Å-trio 18.8. 
klo 14
Å on kolmen harrastelijasoittajan trio pääkaupunkiseudulta. Å:n ohjel-
mistossa on rehevästi sovitettua skandinaavista kansanmusiikkia. 
Å:ssa soittavat Marianna Tuomainen, viulu, Marko Juntunen, mando-
liini ja kitara, ja Jutta Jaakkola, kontrabasso. Vapaa pääsy.
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12



Taiteiden yö 23.8.
Taiteiden yönä 2018 Helsingin kaupunki tarjoaa runsaasti ohjelmaa eri 
toimipisteissään. Kaikki Taiteiden yön tapahtumat löydät osoitteesta 
http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taiteidenyo/

Helsingin kaupunginmuseon Kävelykierrokset

Sodan arki työläiskaupunginosassa -kävely
Kävelyllä tutustutaan koskettavasti aikalaistarinoiden kautta elämän-
menoon Pitkänsillan pohjoispuolella ensimmäisen maailmansodan 
vuosina. Sota-ajan levottomuus näkyi Kallion kaduilla ja Suruttomain 
kallioilla, joilla viina virtasi, puukot heiluivat ja sakilaiset rähinöivät 
väliaikaisesta kieltolaista huolimatta. Myllerrys tuntui myös työläis-
perheiden arjessa. Lapsille oli vaikea saada opetusta, kun koulut 
otettiin kasarmeiksi, ja nuoria kehotettiin karttamaan porvarillisia 
urheiluseuroja. Pulan, ahtauden ja työttömyyden piinatessa työläisnai-
set eivät arkailleet tarttua toimeen ja lopulta jopa aseeseen. Aidoille 
tapahtumapaikoille johdattava opastettu kävelykierros alkaa Työvä-
enasuntomuseon, Kirstinkuja 4, pihalta. Kävelykierroksen hinta on 10 €. 
Tilauskierrokset 150 €.

http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taiteidenyo/


Arkkitehtuurikävelyt

Autonomian ajan Helsinki -kävely pureutuu Helsingin pääkaupun-
giksi rakentumisen ensimmäiseen sataan vuoteen ja sen keskeisiin 
monumentteihin. Autonomisen Suomen pääkaupungin sydän kehittyi 
Senaatintorin ympärille. Vaikutteita otettiin mm. Pietarin ja Berliinin 
uusklassismista, jossa symmetrialla, pylväsjärjestelmillä ja muilla 
antiikista ja renessanssista periytyvillä arkkitehtuurin keinoilla on 
suuri merkitys. 1800-luvun loppupuolella Senaatintorin kylkeen kehit-
tyi Suomen Pankin, Säätytalon ja Kansallisarkiston luoma julkisten 
rakennusten pienempi tori, joka myös nojautuu renessanssin ihantei-
siin, mutta on luonteeltaan kansallisempi. Kierros alkaa Helsingin kau-
punginmuseolta, Aleksanterinkatu 16, ja päättyy Säätytalon puistoon.
 
Kruununhaka-kävelyllä tutustutaan Helsingin keskustan vanhimpaan 
kaupunginosaan. Se tarjoaa läpileikkauksen Helsingin kehittymisen 
ja kasvun historiaan pienoiskoossa. Kruununhaassa on sekä tärkeitä 
julkisia rakennuksia, kuten Ritarihuone, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran talo, eri ministeriöitä ja kouluja, että kiinnostavia asuintaloja 
lähtien kantakaupungin vanhimmasta puisesta asuinrakennuksesta 
Ruiskumestarin talosta. Pitkän historiansa johdosta Kruunuhaan 
asukkaina on ollut lukuisia merkkihenkilöitä taiteilijoista valtiomiehiin 
ja -naisiin. Kierros alkaa Helsingin kaupunginmuseolta, Aleksanterin-
katu 16, ja päättyy Ruiskumestarin talolle.

Katajanokan jugend -kävely esittelee maamme suurinta yhtenäistä 
jugend-asuinaluetta. Kierros esittelee Katajanokan kansainvälisestikin 
tunnettuja huippukohteita ja valottaa myös niitä yhteiskunnallisia 
kehityslinjoja, jotka johtivat kaupungin ahtaimmin asutun hökkelikylän 
muuttumiseen muutamassa vuodessa Suomen ensimmäiseksi 
kokonaan kivestä rakennetuksi kaupunginosaksi. Kansallistunteen 
herääminen, poliittisten aatteiden törmäykset, uuden arkkitehtuurin 
ja arkkitehtipolven murtautuminen esiin ovat kaikki ainesosia, jotka 
vaikuttivat tämän ainutlaatuisen kaupunginosan syntyyn viime 
vuosisadan vaihteessa. Kävely alkaa Helsingin kaupunginmuseolta, 
Aleksanterinkatu 16, ja päättyy Luotsikadun päähän.
Kävelykierrosten hinta on 10 €. Tilauskierrokset 150 €.
Yleisölle avointen kävelykierrosten ajankohdat voit tarkistaa kaupun-
ginmuseon tapahtumakalenterista.

http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/tapahtumat/


Pihasoittoa: Balalaikkaorkesteri Kalinka 25.8. klo 14
Balalaikkaorkesteri Kalinka juhlii 25-vuotista taivaltaan Albina Parkko-
sen johdolla. Sekä kotimaassa että ulkomailla konsertoineessa perin-
teisessä balalaikkaorkesterissa on laulajia, erikokoisia balalaikkoja ja 
domria sekä haitareita ja huiluja. Ohjelmisto on klassista musiikkia, 
kansansävelmiä, venäläistä ja kansainvälistä musiikkia. Solisteina 
toimivat Katja Harvala, laulu, Pekka Vihervirta, domra, sekä Igor 
Galsumov, balalaikka. Vapaa pääsy. 
Ruiskumesterintalo
Kristianinkatu 12



Muut
Taidekehä-hanke
Helsingin Taiteilijaseuran Taidekehä-hanke rakentaa taiteen kautta 
tapahtuvaa vuorovaikutusta ja toteuttaa Kaarelan alueelle erilaisia 
yhteisöllisiä kuvataideprojekteja, joiden tavoitteena on tuoda esiin 
alueen asukkaiden oma ääni, parantaa asuinympäristöä ja turvalli-
suuden tunnetta alueella. Kesällä luvassa muun muassa kasvinke-
räyskävelyitä ja puunveistonäytöksiä. Aikataulu ja tarkemmat tiedot 
Taidekehän Facebook-sivuilta, facebook.com/taidekeha.

Fallkullan kotieläintila 4.6.–26.8.
Fallkulla avoinna yleisölle joka päivä 10–15
Kesäkahvila Kilikuppila avoinna 4.6.–29.7. klo 10–15
Heinäkuussa nuorille työnjakoja vk 27–30 ti–pe, joihin ennakkoilmoit-
tautuminen harrastushaku.fi -kautta.
Fallkullan kotieläintila
Malminkaari 24

Mopotoiminta kesäkuu
13–23 vuotiaat, Kesäkuu, pääsääntöisesti ti–pe klo 15–21. 
Leiritoimintaa, mopon korjausta, grillausta... 
Seuraa ilmoittelua rastiksenmopohalli.munstadi.fi
Mopohalli Rastis 
Ulapparaitti 6. 

http://facebook.com/taidekeha
http://harrastushaku.fi
http://rastiksenmopohalli.munstadi.fi


Karting ajot maanantaisin klo 13, 16 ja 18
10–17-vuotiaille pääkaupunkiseudun nuorille
Ajoaika 2x15min. + ensikertalaisille teoria 30min.
Ajoon tarvitaan nutakortti ja huoltajan kirjallinen lupa
Lisätietoja ja ajovuorojen varaus soittamalla 
p. 09 31071605 (arkisin 14–20)
Opetuskieli suomi
 
Avoin moottori- ja mopohallitoiminta 
15–23-vuotiaille pääkaupunkiseudun nuorille
Tattarisuo: tattarisuonmoottorihalli.munstadi.fi
Pitäjänmäki: pitajanmaenmoottorihalli.munstadi.fi
Vuosaari: rastiksenmopohalli.munstadi.fi
Pukinmäki: pukinmaenmopohalli.munstadi.fi

Pihlajamäen nuorisopuisto 4.6.–8.8.
Avoinna klo 11–18
Kahvila: Tarjolla kahvia, teetä, limua, jääjuomaa,  leivonnaisia , säm-
pylöitä, karkkia, jäätelöä, perjantaisin grillaillaan 
Skeittiparkki: Lainattavissa skeittilautoja, scootteja, BMX-pyöriä,
maanantaisin ohjausta scoottaamisen ja skeittaamiseen, keskiviikko-
sin skaboja
Liikuntapuisto: Lainattavissa Fresbeekiekkoja, koripalloja, jalkapalloja, 
tiistaisin ohjattua jalkapalloa, torstaisin ohjattua koripalloa.
Lisätiedot p. 040 3348032
Pihlajamäen nuorisopuisto
Jengipolku 8 
 
A•lava tanssii! - Lapset ja nuoret kesäkuu–heinäkuu
Annantalon nuoret kesätyöntekijät luovat A•Lavalle tanssillista toi-
mintaa ja taidetapahtumia kaikenikäisille. Heinäkuussa kaikenikäiset 
pääsevät nauttimaan nuorten kesätyöntekijöiden tuottamista esityk-
sistä, tanssityöpajoista, kohtaamisista, keskusteluista ja ohjatuista 
liiketuokioista. Tervetuloa mukaan. 
Annantalo
Annankatu 30

http://tattarisuonmoottorihalli.munstadi.fi
http://pitajanmaenmoottorihalli.munstadi.fi
http://rastiksenmopohalli.munstadi.fi
http://pukinmaenmopohalli.munstadi.fi


A•Lavan kesämuskarit
0–7-vuotiaille
to 31.5. klo 18
ti 5.6. klo 10.30
ti 12.6. klo 10.30
to 14.6. klo 18
Annantalon  kesämuskarit A-lavalla kutsuvat laulamaan, leikkimään, 
liikkumaan ja loruttelemaan yhdessä muskariope Tuuli Paasolaisen 
kanssa. Kesämuskari on suunnattu 0–7-vuotiaille, mutta koko perhe 
“vauvasta vaariin” on tervetullut mukaan! Voitte osallistua yhteen 
tai useampaan muskariin tilanteenne mukaan. Muskarit kestävät 45 
minuuttia ja ne pidetään A-lavalla Annantalon takapihalla. 
Annantalo
Annankatu 30
 
A•Lava Open Stage 30.5.–22.8
Keskiviikkoisin klo 17–19
A•Lava tarjoaa puitteet nuorille esiintyjille: tarjoamme estradin ja 
äänentoiston – lopun hoitaa sinun luovuutesi. Tapahtuma on avoin 
yleisölle ja esiintyjille, paikan päälle kannattaa tulla joko esiintymään 
tai nauttimaan muiden esityksistä. Ilmoittautuminen paikan päällä 
henkilökunnalle.
Annantalo
Annankatu 30

A•Lavan lungileffat heinäkuu–elokuu
Torstaisin klo 17
Torstaisin A•lavalla otetaan iisisti ja katsotaan ulkoilmaelokuvia. 
Vaihde vapaalle ja popcornit mukaan! Ikärajojen mukaan, max K-7
Annantalo
Annankatu 30



Kahvilat
Pukinmäen Katukahvila Paju 11.6.–5.7.
Avoinna klo 10–15
Pukinmäen aseman vieressä kaupunkilaisten, ohikulkijoiden, nuorten 
ja aikuisten minikeidas keskellä sykkivää ja eloisaa Pukinmäkeä. 
Ekologisiin arvoihin perustuva katukahvila tarjoaa sohvia, kulttuuria, 
elämää ja laadukasta kahvia.
Katukahvila Paju
Säterintie 2

Nuorten Ekokahvila 4.6.–31.7.
Pop–up ekokahvila toimii Itä–Helsingissä, pääasiassa Laajasalossa, 
sen lähialueilla, rannoilla ja erilaisissa kesätapahtumissa. Tulemme 
olemaan myös NuoriEspa tapahtumassa 27.–28.6. ja 30.6. Nuorten 
ekokahvila liikkuu tavarapyörällä, joten päivitämme aukioloaikamme 
sivuille: http://laajasalo.munstadi.fi/nuorten–ekokahvila/. 
Toimintaa järjestävät Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö ja nuoret 
kesätyöntekijät.

Ekohenkinen taidekahvila 4.6.–29.6. 
Kahvila on avoinna ti, ke, to klo 17–20. Perjantaisin kahvila toimii Tuo-
rinniemen rannalla piknik hengessä (säävaraus) klo 11–14. 
Kaikenikäisille.
 
Ekohenkinen taidekahvila toimii Herttoniemenrannan nuorisotalolla 
ja sen ympäristössä kesäkuun ajan. Kahvila liikkuu! Voit nähdä meidät 
nuorisotalon pihalla, urheilukentän kupeessa tai Tuorinniemen 
rannalla. Kesäkuun ohjelmaan kuuluu taidetapahtumia, kirppistelyä, 
hävikkiruokaa, taiteentekemistä, rentoa oleilua, mukavia  piknikhetkiä. 
Seuraa ohjelmapäivityksiä herttoniemenranta.munstadi.fi ja muista 
alueen somekanavista.
Yhteyshenkilö: Päivi Manninen p. 040 1830605

http://laajasalo.munstadi.fi/nuorten-ekokahvila/
http://herttoniemenranta.munstadi.fi


Falkullan kesäkahvila Kilikuppila 4.6–29.7.
Avoinna joka päivä klo 10–15.
Fallkullan kotieläintila
Malminkaari 24

Cookie DOH –kesäkahvila Kesäkuu
Avoinna ma–la.
Cookie DOH on The Movement -nuorisoverkoston kesäkahvila, joka 
tarjoaa suussa sulavaa syötävää keksitaikinaa, kuumaa juotavaa sekä 
rentoa menoa ja meininkiä. Ohjelmassa muun muassa joogaa tiistaisin 
klo 16–17. Perjantaisin ja lauantaisin etulavalla levyjä pyörittävät DJ:t. 
Annantalon etupihalla.
Annantalo
Annankatu 30

Pop–up kesäcafe 5.–8.6.
Kesäkahvila kaikenikäisille Munkkiniemen nuorisotalon edustalla 
(ti–pe) , 12.–17.6. (ti–su) kello 12–17. 
Tarkemmat tiedot löytyvät harrastushaku.fi-sivuilta.
Munkkiniemen nuorisotalo
Riihitie 22



HAM
 
4.–8.6.2018 Värisevät kesä-
varpaat -leiri 7–18-vuotiaille 
erityislapsille ja -nuorille

12.6. Lokki Block Party Hel-
sinki-päivänä Tennispalatsin 
lipan alla (Villu Jaanisoon 
Lokki-veistoksen julkistus, hip 
hop -artisteja)

13.6. Graffiti–näyttelyn teema-
opastus: Rap–tutkija Inka Ran-
takallio, Kaduilta gallerioihin: 
graffitin ja hip hop -kulttuurin 
valtavirtaistuminen

27.6. Pride-viikko, Tove 
Jansson -opastus klo 17

29.6. Pride-viikko, Tove 
Jansson -opastus klo 14 ja 17

28.7. Katutaidekierros Mylly-
purossa klo 13 (Rosa Kivinen, 
Mimmit peinttaa)

8.8. Graffiti-näyttelyn teema-
opastus: Visuaalinen suunnit-
telija Tuomas Jääskeläinen, 
10 piissiä jotka muuttivat 
kaupungin

23.8. Taiteiden yö, Graffiti- 
paneeli, Style Wars -elokuva-
näytös yhteistyössä Finnkinon 
kanssa

31.8.–2.9. välillä Guerrilla Girls 
HAMissa (tarkentuu)

1.9. Katutaidekierros 
Vuosaaressa klo 13 (Rosa 
Kivinen, Mimmit peinttaa)

HAM Kulman Graffitikulmassa koko kesän toimintaa, mm. kesäkuussa 
Supafly-graffitipaja, Mimmit peinttaa -työpajoja, Urbaani kankaanpai-
nopaja, elokuussa Style Scouts -paja ja Saiffan katutanssiviikko



Kesällä avoinna olevat HAMin näyttelyt:

Jussi Kivi 29.7. asti
Air de Paris 12.8. asti
yleisöopastukset suomeksi 2.6. klo 14, 16.6. klo 14, 30.6. klo 14, 
7.7. klo 14, 21.7. klo 14, 4.8. klo 14

Graffiti 9.9. asti
Maksuttomat yleisöopastukset lauantaisin
https://www.hamhelsinki.fi/tule-ja-koe/#yleisoopastukset-lauantaisin 

Tove-galleria auki koko kesän
Josefina Nelimarkka 28.4.–10.6.
Taneli Rautiainen 16.6.–5.8.

Ilmaispäivät
25.5.
29.6.
27.7.
31.8.



(kursseja ei pidetä torstaina 22.6.)
Uimakoulut
Hinta 39 e

Itäkeskuksen uimahalli
2.–23.5. 
4.–21.6. 

Jakomäen uimahalli
8.–29.5. 
(tyttöjen uimakoulut)
Hinta 19,50 e

Pirkkolan uimahalli 
2.–30.5.
3.–31.5.
4.–15.6. 
18.–29.6. 

Yrjönkadun uimahalli 
2.–23.5. 
(tyttöjen uimakoulut)

Kumpulan maauimala
4.–15.6. 
18.–29.6. 
2.–13.7. 
16.–27.7.
30.7.–8.8. 

Uimastadion
4.–15.6. 
18.–29.6. 
2.–13.7. 
16.–27.7. 
30.7.–8.8. 

Uimakoulut 
lapsille ja nuorille



Ruotsinkielistä 
kesätoimintaa
 
Ungdomsgården Sandels sommarkoloni 4.–8.6., 11.–15.6, 18.–21.6
för barn i åk 2–5. Spel och lekar och roliga utfärder omkring i stan. 
Kontaktperson Susann Östergård; susann.ostergard@hel.fi
 
Ungdomsgården Rastis sommarkoloni 4–8.6., 11.–15.6., 18.–21.6
för barn i åk 2–5. Spel och lekar och roliga utfärder omkring i stan. 
John Finne; john.finne@hel.fi
 
Ungdomsgården Drumsö: Scoutläger 4–8.6., 11.–15.6. 
Kontaktperson Ewa Björkestam; ewa.bjorkestam@hess.fi
Ahtela 2018: Sommarläger i Sagu Ahtela lägercentrum 5.–8.8 för 13–17 
åringar. Kontakperson Tommy Ahlfors; tommy.ahlfors@hel.fi


