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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 

SOIHTU            (Paloheinä) 
Ylipalontie 1 E  
040 33 44 255 
lp.soihtu@hel.fi 
Avoinna ma–pe 9.00 – 16.00  

 
11.00 

TÄNÄÄN LEIKITÄÄN! 
Ulkotuokio - laulua, liikuntaa, 

leikkiä 

 
10.15 

LIIKUNTATUOKIO 
Liikuntaleikkejä ulkona 

 
10.15 

TOUHUTUOKIO 
Liikunta / leikkituokio pihalla 

tai lasikatoksessa 

 
10.15 

LAULUTUOKIO 
Laululeikkejä ulkona 

 

 

 
9.30 - 11.30 

PERHE-PERJANTAI 
toimintatuokio:  

laulua, loruja, askartelua, 
liikuntaa 10.30 

MAUNULA 
Metsäpurontie 14 - 16, 
040 33 44 247 
lp.maunula@hel.fi 
Avoinna ma-pe 9.00 - 16.30  

9.30-10.00 
LINNIN PUUTYÖTUOKIO 

Tehdään erilaisia puutöitä ja 
tutustutaan puutyön saloihin 

 

9.30 
TÄNÄÄN LEIKITÄÄN! 

Liikutaan ja leikitään ulkona 
Kerran kuukaudessa 10-11 

Perhekerho Perhonen kaikille 
perheille. Seuraa 

Facebookista aikataulut. 

9.15-9.30 
TAKKATARINAT 

9.00-11.00 
PERHELIIKUNTAA 

Maunulahallissa perheet 
voivat rakentaa temppuradan 

varaston välineistä. 

10.00-11.30 
KOTOKLUBI-KANELI 

Opetellaan suomenkieltä 
toiminnallisesti Toisto-
metodin avulla leikkien, 

laulaen ja liikkuen. 

10.00 – 11.30 
PÖHINÄPERJANTAI 
Liikuntahetki 10.30 

 
Perjantai on meillä ”Pöhinä-

Perjantai”. Tule mukaan 
suunnittelemaan. 

MÄKITORPPA 
Mäkitorpantie 42 
040 33 44 249 
lp.makitorppa@hel.fi 
Avoinna ma-pe 9.00 - 16.00 

9.30-11.30 
VAUVOJEN AAMUPÄIVÄ 

Toimintahetki 10.30. Laulua, 
loruttelua yms. 

9.45 
TÄNÄÄN LEIKITÄÄN!  
Ulkotuokio - liikuntaa, 

musiikkia, taiteilua 

10.00 – 11.30 
PERHEAAMU 

yhdessä 
MLL-Oulunkylän kanssa 

9.45 
TÄNÄÄN LEIKITÄÄN!  
Ulkotuokio - liikuntaa, 

musiikkia, taiteilua 

9.30 - 11.30 
TAAPEROIDEN AAMUPÄIVÄ 

 
Toimintahetki 10.00, 

vaihtuva teema. 

ETUPELTO        (Itä-Pakila) 
Etupellontie 8 
040 33 44 238 
lp.etupelto@hel.fi 
Avoinna ma-pe 9.00 - 16.00  

9.30 - 11.30 
PERHEIDEN OLOHUONE 

Toimintatuokio 10.30 
satuja, musiikkia, askartelua 

 

 

9.30 - 11.30 
VAUVA- / TAAPEROTREFFIT 

Toimintatuokio 10.30 
laulua, loruttelua, askartelua 

9.45 
TÄNÄÄN LEIKITÄÄN! 

Ulkotuokio - laulua, liikuntaa, 
leikkiä 

9.45 
TÄNÄÄN LEIKITÄÄN! 

Ulkotuokio - laulua, liikuntaa, 
leikkiä 

9.30 - 11.30 
PERHEPERJANTAI 

Liikunta / leikkituokio 10.00 

UNIKKO          (Pukinmäki) 
Unikkotie 8 
040 33 44 253 
lp.unikko@hel.fi 
Avoinna ma–pe 9.00 - 16.00  

 
10.00 - 11.30 

VAUVA-AAMU 
Yhdessä oloa, vertaistukea, 

vaihtuva teema. 
 

  

 

 
9.45 

TÄNÄÄN LEIKITÄÄN! 
Leikkihetki pihalla 

 

10.00 - 11.00 
PALLEROKERHO 
Unikon tutussa 

pallerokerhossa lauluja ja 
askartelua, yhdessä oloa. 

 
9.45 

TÄNÄÄN LEIKITÄÄN! 
Leikkihetki pihalla 

 

 
10.15 - 11.30 

TEMPPURATA 
Motoriikkaa, esteitä, 

koordinaatiota 

TORPPARINMÄKI 
Perhetalo ja Leikkipuisto 
Ylätuvanpolku 4 
 
040 509 8225 (perhetalo) 
 
040 33 44 256 (leikkipuisto) 
lp.torpparinmaki@hel.fi  
 
Avoinna ma–pe 9.00 - 16.00 

 

10.00-11.30 
MUKSUMAANANTAI 

Leikkiä rikastettuna eri välineillä 
(telttoja, tunneleita, 

leikkimaailmaa) 
 

12.00 - 16.00 
VAUVATREFFIT 

Tutustutaan, keskustellaan, 
leikitään Perhetalon tiloissa. 

Tervetuloa! 

9.30 - 10.00 
TÄNÄÄN LEIKITÄÄN! 

Ulkoliikuntaa 9.30 - 10.00. 
Temppurataa, rasteja, 

yhteisiä leikkejä. 
 

13.00 - 15.00 
Vanhemmuus-ryhmä 

Hyvän Paimenen kirkolla. 
Yksi ryhmä / kausi. 

Kysy lisätietoja perhetalon 
ohjaajilta. 

9.00 - 12.30 
TAAPEROTRÄFF 

Kaksikielinen taaperotreffit 
25.3 asti. Leikkiä, tapaamisia, 

oppimista suomeksi ja 
ruotsiksi.  

1.4 lähtien suomenkielinen 
Taaperotreffit. 

12.30-14.00 
Vauvaperhetoimintaryhmiä 

Jatkoa neuvolan 
perhevalmennukselle. Katso 

Facebookista viikkopäivitykset 

10.00 
PERHEIDEN METSÄRETKI 

Retkeilemme lähimetsään. 
Mukaan omat eväät. 

 
13.00-15.00 

VAUVATREFFIT 
Hyvän Paimenen kirkolla 

Tutustumista muihin 
vauvaperheisiin, 

teemakeskusteluja ja 
mukavaa yhdessä oloa. 

Tervetuloa! 

10.30 
LAULUHETKI 

 
13.00 - 15.00 

PERHEPERJANTAI 
Leikkiä ja toimintaa 
osallistujien kanssa. 

Tarkempi ohjelma viikoittain leikkipuiston/perhetalon facebookista ja internetsivuilta. 

Toiveesi/ideasi on meille tärkeä! Kerrothan niistä leikkipuiston ohjaajille. Muutokset julkaisemme aina uudessa esitteessä. 

Leikkipuistoyksikön esimies: Johtava leikkipuisto-ohjaaja, Teemu Kariaho, 09 310 58524, teemu.kariaho@hel.fi 


