
  

Tervetuloa Haruspuistoon! 
   

Haruspuisto tarjoaa toimintaa ja tapahtumia 

lapsiperheille. Leikkipuisto on kaikille avoin ja 

toiminta on maksutonta. Puiston sisä- ja 

ulkotilat ovat asiakkaiden käytössä.  

Aamupäivisin voi osallistua ohjattuun 

toimintaan vapaan leikin lisäksi ja ulkoilla ja 

tavata muita perheitä.  

Iltapäivisin leikkipuistossa järjestetään 

koululaisille maksutonta iltapäivätoimintaa. 

Toiminta-ajatus perustuu yhteisöllisyyteen, 

arjen ja ihmisten kunnioittamiseen., 

tekemällä oppimiseen, kestävään 

kehitykseen ja oman asuinalueensa 

arvostamiseen. Toiminta suunnitellaan ja 

toteutetaan yhdessä alueen ihmisten 

kanssa.  

Haruspuisto on monikulttuurinen leikkipuisto 

kaikenikäisille. Haruspuisto on avoinna kaikille 

ja kaikkien ideoille ja ajatuksille. 

 

Leikkipuisto on auki arkisin klo 9.00- 16.30 

(koululaisten loma-aikoina 9.00- 16.00). 

 

Tiloja voi vuokrata iltaisin ja viikonloppuisin. 

Tilavaraukset tehdään suoraan leikkipuistoon. 

 

 

 

HENKILÖKUNTA: 

 

Joni 

Päivi 

Mirko 

 
 

 

 
 

 

 

 

LY Mellunkylä–Vuosaari alueen johtava 

leikkipuisto-ohjaaja 

Jyrki Rönkkö 

Puh. 09-310 699 29 

jyrki.j.ronkko@hel.fi 

 

Tapahtumista ja toiminnasta lisätietoa 

puiston henkilökunnalta. 

 

Olemme myös Facebookissa!  
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Kasvatus ja koulutus 

Meri-Rastilantori 7 
00980 HELSINKI 

09 310 62729 
lp.haruspuisto@hel.fi 
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VIIKKO-OHJELMA: 

 

Ma  

PIHAPUUHAT  

 

klo 10:00 alkaen  

 

Ti TOIMINTATIISTAI klo 10 alkaen.  

Lapsille ja heidän huoltajilleen yhdessäoloa. 

Vaihtelevasti puuhataan, leikitään, 

askarrellaan ja ollaan yhdessä. 

 

Ke ILO LIIKKUA-ryhmä (1-2v.) klo 10-10:30 

 

Ohjattua jumppaa lapsille ja heidän 

vanhemmilleen. Ryhmään on 

ennakkoilmoittautuminen. Tapaamisia on 6 

kertaa per ryhmä. Yhteen ryhmään mahtuu 8 

lasta. 

 

  

 

To KOTOKLUBI KANELI klo 10-11 

 

Avoin suomen kielen harjoittelun ryhmä 

aikuisille Kanelissa opitaan suomen kieltä 

toiminnallisesti yhdessä lasten kanssa 

Toisto–menetelmää käyttäen. 

 

Pe SUKELLUS SATUJEN MAAILMAAN  

klo 10- 10:30 

 

 

JUHLAT JA TAPAHTUMAT: 

Viikko 42 (14.10.-18.10.2019)  

Koululaisten syysloma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 

Koululaisten iltapäivätoiminta on 

maksutonta, toimintaan mukaan pääsee 

ilmoittautumalla. 

Ilmoittautumislomake palautetaan 

henkilökohtaisesti puistoon. 

Leikkipuistossa on mahdollisuus 36.10€ 

kuussa maksavaan välipalaan tai lapsi voi 

tuoda omat eväät. Välipalamaksusta voi 

saada maksuvapautuksen. 

• Välipalaryhmä (36.10€/kk) tai omat 

eväät 

• Lasten kokoukset 

• Leikkiä, pelejä, liikuntaa, musiikkia 

ja satuhetkiä 

• Oikeita töitä, kierrätystä, roskien 

keräämistä ym. 

Lapset ovat leikkipuistossa ensisijaisesti 

vanhempiensa vastuulla, leikkipuiston 

ohjaajilla on valvontavastuu.  

 

Puiston henkilökunta ohjaa ja valvoo 

puistossa, luoden edellytykset 

turvalliseen toimintaan. Vanhempien 

kanssa yhdessä arvioidaan lapsen 

valmiudet iltapäivätoimintaan. 


