
Kasvatus ja koulutus
Mukana Mellunkylässä

Kesäloman 1.6.-12.8.2020
tekemistä Mellunkylän oppilaille

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia koosteessa olevaan kesäajan toimintaan. Toimintaa
järjestettäessä noudatetaan viranomaisten suosituksia. Tarkistathan esitetyt tiedot
toiminnan järjestäjältä.

Esitteen koonnin ovat tehneet Mukana Mellunkylässä -aluekoordinaattorit.
Kokonaisuus on osa Mukana-ohjelmaa, joka on Helsingin kaupungin eriarvoisuuden
vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn strategiahanke vuosille 2017–2021.
Koordinaattorit eivät vastaa ryhmien toiminnasta tai niihin ilmoittautumisesta.

Mukana Mellunkylässä -koordinaattoreiden yhteystiedot:
Saana Saarikivi: saana.saarikivi@hel.fi, puh. 09 310 25211
Sanela Pehlivanovic: sanela.pehlivanovic@hel.fi, puh. 09 310 25582
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EasySport https://easysport.fi/

Edullista tai kokonaan maksutonta toimintaa alakoululaisille. Toiminnassa noudatetaan
sosiaali- ja terveysministeriön yleisohjeistuksia ja huomioidaan niitä osallistujamäärässä.
Mukaan mahtuu 20 innokasta liikkujaa. Toiminta alkaa 1.6.2020, poikkeuksena
Merilahden peruskoulun aktiviteetit.

Maanantai klo 14-16 EasySport Temppuilu, Merilahden peruskoulu, Jaluspolku 3
alkaen 8.6. Yhteistyössä: FunAction ja Nuorisopalvelut
Tiistai klo 14-15 EasySport Liikunta
klo 15-16 Perheliikunta Annantalo, Annankatu 30
Keskiviikko klo 14-16 EasySport Temppuilu Merilahden peruskoulu, Jaluspolku 3
alkaen 10.6. Yhteistyössä: FunAction ja Nuorisopalvelut
Torstai klo 13-15 EasySport goes Biitsi POP UP: pihapelejä rannalla
4.6. Rastila Camping
11.6. Pikkukosken uimaranta
25.6. Hietaniemen uimaranta
Perjantai klo 12.30-14 EasySport Kesäpelailut, Kannelmäen liikuntapuisto,
yhteistyössä: FunAction ja Nuorisopalvelut

Liikuntapalveluiden liikuntaleirit- ja kurssit
Tutustu lomakauden toimintaan: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/liikuntakurssit/lapset-ja-nuoret/lomakauden-toiminta/

Ilmoittautuminen kesän toimintaan keskiviikkona 27.5.2020 klo 9.00 alkaen: asiointi.hel.fi
tai puhelimitse 27.-29.5 klo 9–12 puh. 09 310 87501, 09 310 87913, 09 310 87205 ja
09 310 41905.

EasySport-liikuntaleirit 7−12-vuotiaille
Liikuntamylly, Jauhokuja 3
I Leiri ma-pe 1.-5.6. hinta 75 €
II Leiri ma-pe 8.-12.6. hinta 75 €
III Leiri ma-to 15.-18.6. hinta 60 €

Pirkkolan liikuntapuisto, Pirkkolan metsätie 6
I Leiri  ma–pe 1.–5.6. hinta 75 €
II Leiri  ma–pe 8.–12.6. hinta 75 €
III Leiri ma–to 15.–18.6. hinta 60 €

Leiripäivät pitävät sisällään monipuolista liikunnallista toimintaa. Hinta sisältää leiripaidan
ja lounaan. Toiminta on päivittäin klo 9–15.

EasySport Tennis
hinta: 30e/ kurssi

Oulunkylän liikuntapuisto, Käskynhaltijantie 11, 1.6.–12.6.
klo 13–14, alkeet 7–9-vuotiaat
klo 14–15, alkeet 10–12-vuotiaat

https://easysport.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntakurssit/lapset-ja-nuoret/lomakauden-toiminta/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntakurssit/lapset-ja-nuoret/lomakauden-toiminta/
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Latokartanon liikuntahalli (ulkokentät), Agronominkatu 26, 15.6.–26.6. (ei 19.6.)
klo 13–14, alkeet 7–9-vuotiaat
klo 14–15, alkeet 10–12-vuotiaat

Lauttasaaren liikuntapuisto, Lahnalahdentie 4, 1.6.–12.6.
Opetus suomeksi ja ruotsiksi.
klo 13–14, alkeet 7–9-vuotiaat
klo 14–15, alkeet 10–12-vuotiaat

Kurkimäen liikuntapuisto, Kurkisuontie 5, 1.6.–12.6.
klo 9–10, alkeet 7–9-vuotiaat
klo 10–11, alkeet 10–12-vuotiaat

Kontulan liikuntapuisto, Tanhuantie 4-6, 1.6.–12.6.
klo 13–14, alkeet 7–9-vuotiaat
klo 14–15, alkeet 10–12-vuotiaat
15.6.–26.6. (ei 19.6.)
klo 10–11, alkeet 7–9-vuotiaat
klo 11–12, alkeet 10–12-vuotiaat

Heteniityn kenttä (Vuosaari), Heteniityntie 2, 15.6.- 26.6. (ei 19.6.)
klo 13–14, alkeet 7–9-vuotiaat
klo 14–15, alkeet 10–12-vuotiaat

Tenniskursseille toivomme, että lapsi tuo oman mailan. Mikäli mailaa lainataan, se
desinfioidaan tunnin päätteeksi.

Melontakurssi 2020
Rajasaarenpenger, 8.-12.6.
Hinta: 30€
klo 9.30–12.30 10–13-vuotiaille
Varustus: säänmukainen vaatetus, vaihtovaatteet, eväät sekä hyvä peruskunto
Turvallisuussyistä hyvä uimataito ja suomen kielen taito
Ohjaus: Helsingin Kanoottiklubi ry.

Lasten ilmainen POP UP -hockeytapahtuma 9–11.6.
Maksutonta lajikokeilua Velodromilla osoitteessa Mäkelänkatu 70. Toiminnasta vastaa
Helsingin kaupungin Liikuntapalveluiden yhteistyöseura ABC-Team. Toimintaa
järjestetään aamusta iltapäivään klo 9–15, mukaan voi tulla vain aamu- tai iltapäiväksi tai
koko päivän ajaksi. Ilmoittautuminen tapahtumaan osoitteessa
abcteamhockey@gmail.com. Tule tutustumaan uuteen harrastukseen!

EasySport -kesäleirit yhteistyössä seurojen kanssa
Yhteistyöleirit päivittyvät nettisivuillemme toukokuun loppuun mennessä.
Seurojen kanssa toteutettavia liikuntaleirejä järjestetään kesän aikana Helsingissä.
Toiminnan koordinoinnista vastaavat seurat itse, lisätiedot leireistä löydät alta. Leireillä
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noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön yleisohjeistusta, jonka lisäksi leireille luodaan
omat pelisäännöt turvallisuuden vahvistamiseksi.

FC Kontu, Vesalan liikuntapuisto
Yhteistyöseuramme FC Kontu järjestää liikuntaleirejä Vesalan liikuntapuistossa kesä- ja
elokuussa.
EasySport -päivät 10.–12.8. Liikuntamylly
Liikuntapalvelut järjestävät Liikuntamyllyssä elokuussa toimintapäiviä alakouluikäisille
lapsille. Toimintaan sisältyy lajikokeiluja, kuten kiipeilyä, palloilua ja temppuilua.

FC Kontu
Järjestämme yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa
ala-asteikäisille suunnattuja liikuntaleirejä Vesalan liikuntapuistossa (Kontulankaari 15)
seuraavina ajankohtina:
1.–5.6., 8.–12.6., 15.–18.6, 3.–7.8., 10.–12.8.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:  https://www.fckontu.fi/kerhotoiminta/liikunta-ja-palloiluleiri/
heidi.kivinen@fckontu.fi tai ip-kerho@fckontu.fi puh. 044 579 5000

FunAction
Yläkouluikäisille kesäliikuntaa ympäri Helsinkiä. Lue lisää tarjonnasta
osoitteesta funactionnuorille.fi

Harrastushaku
Leirejä, kesätekemistä ja harrastuksia: https://www.harrastushaku.fi/

Helsingin Nuoret Kotkat
Päiväleirit Herttoniemenrannan asukastalolla
Seikkailu- ja luontoleirit Urjalassa, Hangossa ja Sipoossa
Lisätietoja ja ilmoittautuminen leireille: https://lastenleirit.fi/leirit/
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry, puh. 09 730 991 tai 050 339 8230

Helsingin NMKY
Kontulan päiväleiri 7–11-vuotiaille
Kontulan ala-aste, Rintinpolku 3
Leiriajankohdat:
1.–5.6. hinta 65€
8.–12.6. hinta 65€
15.–18.6. hinta 55€
3.–7.8. hinta 65€
Kontulan toiminnalliset päiväleirit sisältävät monipuolista tekemistä niin sisällä kuin
ulkonakin. Leiriviikkojen ohjelmaan kuuluu liikunnan, ulkoilun, pelien ja leikkien lisäksi
kaikenlaista kivaa leiriohjelmaa kuten retkiä ja askartelua. Leirien vastuuohjaajina toimivat
Helsingin NMKY:n työntekijät. Leirit on suunnattu 7–11-vuotiaille. Päivittäinen toiminta-
aika on klo 9–15. Leiri sisältää ohjatun ohjelman, materiaalit, lounaan ja vakuutukset.
Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: www.hnmky.fi/kontulanpaivaleirit
Lisätiedot: Helsingin NMKY:n leiritoimisto: leirit@hnmky.fi

https://www.fckontu.fi/kerhotoiminta/liikunta-ja-palloiluleiri/
mailto:heidi.kivinen@fckontu.fi
mailto:ip-kerho@fckontu.fi
http://www.funactionnuorille.fi/
https://www.harrastushaku.fi/
https://lastenleirit.fi/leirit/
http://www.hnmky.fi/kontulanpaivaleirit
mailto:leirit@hnmky.fi
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Helsingin NNKY
Iloa luonnosta ja eläimistä -leirit 9–12-vuotiaille tytöille
Benkku, Hanko 22.–26.6.
Uutela, Helsinki 29.6.–3.7.
Vartiosaari, Helsinki 13.–16.7.
Kesän hauskimmat leirit luonto- ja eläinrakkaille tytöille! Tutustumme monipuolisesti
luontoon ja kivoihin eläinvieraisiin. Leireillä on metsä-, meri- ja eläinseikkailupäivät, joten
vauhdikasta menoa on luvassa! Opimme uutta luonnosta, eläinten oikeuksista ja
kestävästä kehityksestä iloisten leiriohjaajien johdolla. Lisäksi nautimme leirielämästä,
kuten uimisesta, saunomisesta ja iltaohjelmista.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: harrastushaku.fi, hakusana hnnky
Jos leirejä ei voida pitää koronaviruksen takia, voimme järjestää ilmoittautuneille
korvaavaa toimintaa.
Ota yhteyttä: Katri van Wensen, katri.vanwensen@hnnky.fi, 050 524 1770

KAS! Summer School
Kontupiste, Keinulaudankuja 4
Lasten (alle 15–v.) kesän ohjelma:
ti ja to klo 16.15-19.15 (tarvittaessa tapaamisia myös muina ajankohtina)
Kontulan kirjaston takana olevan betonimuurin maalaaminen, Mitä kuuluu maailma? -
seinämaalauksen toteutus Stoan aukiolle (Itäkeskus), Kontulan Auringon (katumaalaus
Kontula kirjaston edessä) uudelleenmaalaus, lasten metroperformanssi (Kontula-
Itäkeskus), sähkökaappien maalausta spraymaalein (Kontula), uuden näyttelyn
suunnittelu ja toteutus Kontula Art Schoolin galleriaan (Kontupiste)
Yhteystiedot: kontulartschool@gmail.com
Some / tiedotus: Insta: kaskontulartschool ja Facebook: KAS Kontula Art School

Kide-säätiö
Kide-säätiö järjestää maksuttoman liikunnallisen kesäleirin noin 40:lle Kontulan alueen
alakouluikäiselle lapselle. Leiri järjestetään arkipäivisin 22.6.-17.7. klo 9–16 Kide-säätiön
Kontulankaaren tiloissa (Kontulankaari 24) ja lähialueen liikuntakentillä. Leirin ohjauksesta
vastaa Kide-säätiö.
Leiripäivien aikana liikutaan kokeneiden ohjaajien johdolla, tutustutaan eri urheilulajeihin ja
retkeillään.
Leiriläisille on tarjolla aamupala tarvittaessa, lounas ja välipala. Kaikki leiriläiset on
vakuutettu. Leiri alkaa joka päivä klo 9 yhteisellä kokoontumisella osoitteessa
Kontulankaari 24 ja päättyy samaan osoitteeseen klo 16. Oikeus ohjelman muutoksiin
pidätetään.
Leirit järjestetään ajalla 22.6.-17.7. koronatilanteen mukaan joko suunnitellusti tai
pienryhmäohjauksena. Toimimme tarkasti viranomaisohjeistuksen mukaisesti, tavoitteena
on kaikissa olosuhteissa minimoida tartuntariski.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset (myös erityisruokavaliot ym.): Toni Leikas 040 537 21 51
toni.leikas@kidesaatio.fi

mailto:katri.vanwensen@hnnky.fi
mailto:kontulartschool@gmail.com
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Kontulan kirjasto
https://www.helmet.fi/kontulankirjasto
Ostostie 4
Aukioloajat: www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kontulan_kirjasto/Aukioloajat

Kontulan nuorisotyöyksikkö

Nutafudis 7–18-vuotiaille 1.6.-3.7. Fc Kontun Kurkimäen tekonurmella joka arkipäivä klo
11-15.45.
Osoite Kurkisuontie 5 (Kivikon nutan lähellä) (ei ole vahvistettu, jatkuuko myös
heinäkuussa)
Ohjattua matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa alueen kokeneiden futisohjaajien
vetämänä. Ohjaajat tulevat Vesalan nutalta, Kontulan Luupin nutalta ja Kivikon nutalta.
Lisäksi mukana toiminnassa on nuoria kesätyöntekijöitä. Pelailua ja hauskoja harjoitteita
jalkapallon parissa sekä mukavaa yhdessäoloa.
Yhteistyössä FC Kontun ja Helsingin kaupungin nutafudiksen kanssa.
Lisätietoja: Tero Rapo, 040-6207714 Tero.Rapo@hel.fi

Kivikon nuorisotalo
http://kivikko.munstadi.fi/
Kivikonkaari 21
IG: kivikon_nuta
SC: kivikkont
TT: kivikkonuorisotal

Vesalan nuorisotalo
http://vesala.munstadi.fi/
Tuukkalankuja 4
IG: vesalan_nuta
SC: vesalan_nuta

1.6.–12.6. toimintaa järjestetään VESALAN nuorisotalolla (Kivikko kiinni) ja
15.6.–10.7. KIVIKON nuorisotalolla (Vesala kiinni).
Aukioloajat ovat seuraavat:
Avointa toimintaa: ma–to pienet klo 10.30–13.30 ja isot klo 14–17, pe pienet klo 10–12 ja
isot klo 12.30–14.45.
Poikkeuksena aukioloihin pe 19.6. (juhannusaatto), jolloin talo on kiinni.

Aiemmista suunnitelmista poiketen emme järjestä retkiä muuta kuin lähialueille. Ohjelma
löytyy kesäkuun alussa nettisivuiltamme sekä somekanavistamme.

Viikoilla 23 ja 24 ma–to klo 11–13 Vesalassa nutan seinän maalaukseen liittyviä pajoja
(sapluunoiden teko, spraymaalays). Pajat ovat avoimia sekä pienille että isoille.

Kontulan nuorisotalo, Luuppi
http://luuppi.munstadi.fi/
Ostostie 4
insta: luuppinuta

https://www.helmet.fi/kontulankirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kontulan_kirjasto/Aukioloajat
mailto:Tero.Rapo@hel.fi
http://kivikko.munstadi.fi/
http://vesala.munstadi.fi/
http://luuppi.munstadi.fi/
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tiktok: luuppinuta
snapchat: luuppinuta
facebook: Kontulan toimintakeskus Luuppi

Luupin henkilöstö jalkautuu alueelle klo 12–15
Takapihatoimintaa klo 15–18 kesällä 1.6. alkaen, muutoksia voi tulla.

Tsemppis! -leiri 12–16-vuotiaille nuorille 29.6.-5.7.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://harrastushaku.fi/view/11118#

Värikäs katutaiteen leiri 12–17-vuotiaille Östersundomin leirikeskuksessa 27.7.–2.8.
Ohjausta suomeksi ja englanniksi. Hinta 65 €. Yön yli järjestettävällä leirillä sinulla on
mahdollisuus päästä suunnittelemaan ja maalaamaan graffiteja. Saat ohjauksen
maalaamiseen graffitin Suomen mestarilta vuodelta 2016. Käytössämme ovat myös
kynäruisku ja tussipajat. Voit halutessasi maalata leirillä tehdyn pienimuotoisen puutyön.
Lisäksi leirillä askarrellaan, kokkaillaan, liikutaan ja pidetään hauskaa. Teemme
uintiretken, metsäretken Sipoon korpeen ja retken Porvooseen. Ilmoittaudu 15.6.
mennessä https://www.harrastushaku.fi/view/11093
Lisätietoja: samuli.m.turunen@hel.fi

Askartelupaja siirtyy Vartiosaareen http://vartiosaari.munstadi.fi/
Helsingin Vartiosaaressa avautuu maanantaina 1.6. 12–18-
vuotiaiden nuorten kesätoiminta ja taidepaja Nuorten Saarigalleria. Saarigalleriassa
nuoret voivat tehdä taidetta ja taidekäsitöitä, viljellä,
hoitaa eläimiä ja luontohetkeillä upeassa saariympäristössä. Kesän
pääteemat ovat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, joita käsitellään taiteessa,
kädentaidoissa ja luontotoiminnassa.
Vapaamuotoisemmin saareen pääsee tutustumaan 1.6.–11.6. välisenä aikana. Tällöin
työpajatoiminta ei ole vielä alkanut, mutta saaressa voi nauttia esimerkiksi luontopolkujen
antimista sekä viettää rentoa kesäpäivää, osallistua viljelyyn ja syödä eväitä.
Lisäksi työpajojen päätyttyä järjestetään 20.7.–7.8. kaikille avoin näyttely, jossa esitellään
työpajoissa syntyneitä teoksia.
Osa kursseista on useamman päivän kestäviä päiväleirejä ja osa avoimia työpajapäiviä,
joihin voi piipahtaa hetkeksi tai jäädä koko päiväksi.
Lisätietoja: http://vartiosaari.munstadi.fi/saarigalleriainfo

https://www.harrastushaku.fi/view/13045
Taide- ja luontoleiri 15.–18.6. klo 10–15
Nuorten Saarigalleria on uusi kesätoimipaikka keskellä Vartiosaarta. Saarigalleriassa voit
tehdä taidetta ja taidekäsitöitä, viljellä, hoitaa eläimiä ja luontohetkeillä upeassa
saariympäristössä. Leirillä voit valmistaa pensseleitä ja värejä luonnonmateriaaleista,
maalata, muotoilla pieniä esineitä vanhoista lusikoista ja muista inspiroivista
materiaaleista, hoitaa lampaita, rakentaa hyönteishotellin ja paljon muuta.
Ohjaajina toimivat nuorisopalveluiden ammattitaitoiset taide-, kädentaito- ja luonto-
ohjaajat. Kuljetus saareen lähtee klo 10 Reposalmentien laiturista, johon paluu saaren
puoleiselta laiturilta alkaa klo 15. Venematka kestää noin viisi minuuttia suuntaansa.
Reposalmentien laiturille pääset bussilla 89 Herttoniemen metroasemalta, jää pois

https://harrastushaku.fi/view/11118
https://www.harrastushaku.fi/view/11093
mailto:samuli.m.turunen@hel.fi
http://vartiosaari.munstadi.fi/
http://vartiosaari.munstadi.fi/saarigalleriainfo/
https://www.harrastushaku.fi/view/13045
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Kiiltomadonpolun tai Koulutanhuan pysäkillä. Matkaa venelaiturille on noin 500 metriä.
Vartiosaari ei valitettavasti ole esteetön paikka. Saaren puoleiselta venelaiturilta on vajaan
kilometrin matka Saarigallerialle, jonne opastetaan rannasta. Reitti kulkee upeaa
metsäistä polkua, eikä tunnu pitkältä!
Voit varata ilmoittautumisen yhteydessä pienen maksullisen välipalan (4€/ päivä), tai voit
halutessasi tuoda mukanasi eväät. Niille löytyy kylmäsäilytyspaikka, mutta ei
lämmitysmahdollisuutta.

Katutaidetoimisto tiedottaa:
Kesäkuu Teatteri- ja medialeiri  8.6.–14.6.
Kesäkuu 16.6. klo 11–13 Työpaja, Vesala
Kesäkuu 17.6. klo 11–13 Työpaja, Vesala
Kesäkuu  18.6. klo 11–13 Työpaja, Vesala
Kesäkuu  19.6. klo 11–13 Työpaja, Vesala
Kesäkuu 18.6. klo 14–18 Työpaja, Stoa
Kesäkuu 25.6. klo 14–18 Työpaja, Stoa
Heinäkuu 14.7.–17.7. klo 12–16 Syötäväpuistoon tehtävät maalauspajat
Heinä–elokuu 27.7.–2.8. Spläm-graffitileiri
Lisätietoja: samuli.m.turunen@hel.fi
Katutaidetoimistoa voi seurata Instassa: Undergroundkatutaidetoimisto
Facebook: streeart.helsinki
Youtube: medialuuppi

Kontulan uimahalli
https://www.urheiluhallit.fi/fi/paikat/kontula.html
Ostostie 4
Kontulan uimahalli avataan ma 8.6.2020

Alle 10-vuotias tai uimataidoton pääsee uimaan vain vähintään 15-vuotiaan uimataitoisen
henkilön kanssa. Kahdeksan vuotta täyttänyt voi tulla uimaan yksin, jos hän osaa uida ja
hänellä on mukanaan vanhempien allekirjoituksella ja yhteystiedoilla varustettu lappu. Yli
seisemänvuotiaat käyttävät oman sukupuolen pukuhuoneita.
Huom. 25:n ja 50 metrin altaissa sekä hyppyaltaassa uiminen edellyttää vähintään 25
metrin uimataitoa.
Sisäänpääsy: alle 7-vuotiaat maksutta, 7–16 vuotiaat 3€ ja aikuiset 5,50 €

Kulttuurimylly
Kulttuurimylly tiedottaa kesäkauden mahdollisesta ohjelmastaan
verkkosivuillaan http://www.kulttuurimylly.com

Lastenkulttuurikeskus Musikantit
https://www.musikantit.fi/
Lastenkulttuurikeskus Musikantit, Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki
Musiikki- ja taidepainotteinen päiväleiri "KULTTUURIA JA TAIDETTA LUOVASTI" 7–12
vuotiaille
Leiri on suunnattu musiikista, tanssista ja kuvataiteesta kiinnostuneille ala-asteikäisille
lapsille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.

mailto:samuli.m.turunen@hel.fi
https://www.urheiluhallit.fi/fi/paikat/kontula.html
http://www.kulttuurimylly.com/
https://www.musikantit.fi/
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Leirit järjestetään maanantaista perjantaihin klo 10–15
1. päiväleiri 15.6.–19.6.
2. päiväleiri 3.8.–7.8.
Leiri sisältää ohjatun ohjelman (musisointi, taide- ja tanssitunnit), materiaalit, lounaan,
pienen välipalan, leiripaidan ja vakuutukset. Osallistujat otetaan mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Mukaan mahtuu 25 ensin
ilmoittautunutta. Kutsun leirille ja ohjelman lähetämme viikko ennen leirin alkua.
Leirin hinta 100 euroa/ viikko, sisaralennus 10€.
Leirien vastuuohjaajina toimivat Lastenkulttuurikeskus Musikanttien opettajat.
Järjestämme kesäleirin myös venäjän kielellä.
Ilmoittautuminen: www.musikantit.fi
Lisätiedot: musikantit@musikantit.fi

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
www.lastenpuutarha.fi
Kontulan toimintakeskus Luuppi, Ostostie 4
Kaupunkipuutarha ja sen asukit, 7–13-vuotiaat
15.–18.6. hinta 80€, sisaralennus 20 €
22.–26.6. hinta 100€, sisaralennus 20 €
Leiripäivä on kuusi tuntia klo 9–15, ja päivään sisältyy kevyt lounas ja välipala. Päivä
alkaa Kontulan nuorisotalolta ja jatkuu lounaan jälkeen Vesalan yläasteen koululla, jonne
siirrytään yhdessä kävellen. Aamupäivästä askarrellaan, leikitään ja leivotaan. Iltapäivä
kuluu puutarhan eläimiä ja kasveja hoitaen Vesalassa.
Tarkemmat hintatiedot (esim. alennukset) https://www.lastenpuutarha.fi/leirit-ja-
kerhot/osallistumismaksut/

Lasten kesä ry
Kesän leirit https://www.lastenkesa.fi/ajankohdat-ja-hinnat/

Lastenliitto ry
Lastenliiton kesäleiritoimintaa https://www.lastenliitto.fi/helsinki/leirit/

Leikkipuistot
Leikkipuistojen kesätoiminnan löydät:
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/leikkipuistojen-kesa/

Leikkipuistojen kesäruokailusta:
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/leikkipuistojen-kesa/

Ilmoittautuminen leikkipuistojen kesäleirille:
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/leikkipuistojen-
kesa/kesaleirit/kesaleirit

Alueen leikkipuistot:
Leikkipuisto Kiikku, Kiikku 6, puh. 09 310 62922
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kiikku/kiikku
Leikkipuisto Kipinäpuisto, Kivikonkaari 31, puh. 09 310 62539

http://www.musikantit.fi/
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https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kipinapuisto/kipinapuisto
Leikkipuisto Kurkimäki, Karpalokuja 7 C, puh. 09 310 62905
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kurkimaki/kurkimaki
Leikkipuisto Lampi, Leikkikuja 4,  puh. 040 3346285
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/lampi/lampi
Leikkipuisto Mellunmäki, Pyhätunturintie 2, puh. 09 310 62785
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/mellunmaki/mellunmaki

Leirikesä
Järjestämme kaikki kesän leirit koronatilanne huomioiden, erityisjärjestelyin. Lue lisää
erityisjärjestelyistä kunkin leirimuodon osalta internetsivuiltamme www.leiri.fi

Perheet, joilla on taloudellisia haasteita, voivat hakea alennusta leirimaksuun stipendin
muodossa.

Partiolaisten päiväleirit  www.paivaleiri.fi
Partiolaisten päiväleirit kesäkuussa on tarkoitettu ihan kaikille 7–10- ja 10–12 -vuotiaille
koululaisille. Lapsen ei tarvitse olla partiolainen tullakseen mukaan. Partiolaisten
päiväleireillä tutkitaan mielenkiintoisia paikkoja lähellä, kokkaillaan ruokaa
retkikeittimillä, pelataan, leikitään, nikkaroidaan ja askarrellaan ja nautitaan muutenkin
lomapäivistä parhaiden kavereiden kanssa!
Leirillä on ohjelmaa päivittäin klo 9–16. Paikalle voi tulla jo 8.30 alkaen, ja kotiin lähdetään
leirin päätyttyä.
Partiolaisten päiväleirit Itä-Helsingissä 7–10 -vuotiaille kesällä 2020:
Herttoniemi (Leikkipuisto Hilleri), viikoilla 23–26
Roihuvuori (Roihuvuoren nuorisotalo), viikoilla 23–26
Kivikko (Kivikon nuorisotalo), viikoilla 23–24
Vuosaari (Kallahden nuorisotalo), viikoilla 23–26
Partiolaisten päiväleirit Itä-Helsingissä 10–12-vuotiaille kesällä 2020:
Seikkailutalo (Vuosaaren Seikkailutalo), viikoilla 24–26

Leirikesän Verkkoseikkailu  www.leiri.fi
Leirikesän Verkkoseikkailuissa pelataan ja leikitään oman ryhmän kanssa, askarrellaan,
selvitetään mysteereitä, kokkaillaan, puuhaillaan ulkona ja nautitaan kivoista kesäpäivistä!
Paikalla etäyhteyden päässä on koko leiripäivän ajan Leirikesän ohjaaja sekä kaikki uudet
leirikaverit. Leirikesän Verkkoseikkailu kestää viisi päivää ja kivaa ohjelmaa on kuusi tuntia
päivässä 7–12-vuotiaille.
1.–5.6. Leirikesän Verkkoseikkailu 1 – Itä-Helsinki
8.–12.6. Leirikesän Verkkoseikkailu 2– Itä-Helsinki

International Day Camps  www.leiri.fi/international
For 7–10 year old schoolchildren in the Center of Helsinki. There are plenty of
opportunities at these camps for exercise, participating in arts and crafts, playing and
taking part in games, hiking at great locations and just enjoying the summer holidays with
good company. In between, you can swim and go for adventures in the areas nearby. The
camp programme is in English and Finnish: it’s enough that your child knows either one or
the other camp language.

https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kipinapuisto/kipinapuisto
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kurkimaki/kurkimaki
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http://www.leiri.fi/
http://www.leiri.fi/international


Kasvatus ja koulutus
Mukana Mellunkylässä

The day camps are five days in length from Monday to Friday, with the exception of the
public Midsummer holiday, when the camp lasts four days. Organised joint programme
activity takes place at the day camps at 9–16. You can bring your child to campsite flexibly
after 8:30 every morning.

Kiljavan Leirikesä   www.leiri.fi
Perinteiset 3–6 vuorokauden yöleirit järjestetään Hyvinkään Kiljavalla. Leireille on
bussikuljetus Helsingin keskustasta. Osallistua voivat 7–16 -vuotiaat koululaiset. Leirejä
on koko kesän ajan kesäkuun alusta elokuun alkuun. Leireillä on hauskaa ohjelmaa
aamusta iltaan, leikkejä, pelejä, uimista, uusia kavereita ja kivat ohjaajat! Kiljavalta löytyy
myös kiipeilyseinä ja paljon muita hauskoja toimintapisteitä. Yö nukutaan teltoissa
kavereiden kanssa. Leireillä on paikkoja myös avustajan tukea tarvitseville lapsille sekä
kehitysvammaisille.

Kesärinteen Leirikesä  www.leiri.fi
Tuusulassa Kesärinteen leirikeskuksessa järjestetään kesäkuun aikana neljä 2–4
vuorokauden yöleiriä 7–12-vuotiaille koululaisille. Leireille on bussikuljetus Helsingin
keskustasta. Leirin ohjelmassa koetaan perinteistä leiritunnelmaa, jossa retkeily, luonto ja
nuotiot ovat osa yhteisöllistä ja kokemuksellista leiripäivää. Välillä pulahdetaan myös
uimaan Rusutjärveen.
Kesäkauden leirit https://www.leiri.fi/

Me-talo Meltsi
https://www.metalo.fi/
Ounasvaarantie 9 (Mellunmäen metroasema)
Me-talo Meltsi on maksuton ja avoin yhteisötila, fyysinen ja digitaalinen ”olohuone”
Mellunmäen ja sen lähialueiden 0–12-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Meltsi on auki kesällä tiistaista lauantaihin klo 12–19. Koronavirustilanteesta johtuvien
kokoontumisrajoitusten vuoksi Meltsin toiminta on jaettu ikäryhmittäisiin päiviin:
La: Perheet, ohjelma on suunnattu alle kouluikäisille lapsille vanhempineen
Ti ja ke: Syksyllä 1.-3.luokille siirtyvät koululaiset
To ja pe: Syksyllä 4.-6.luokille siirtyvät koululaiset
La: Perheet, ohjelma suunnattu alle kouluikäisille lapsille vanhempineen
Kesän tarkemmat viikko-ohjelmat päivitetään Me-talo Meltsin nettisivuille ja Facebookiin.

Parasta lapsille ry
https://parastalapsille.fi/leirit
Täydelliseen kesäpäivään kuuluu sopivasti tekemistä ja rentoa olemista. Ja kavereita,
uintia, pelejä, leikkejä ja kivat ohjaajat – niitä kaikkia löytyy leiriltä!

· Kesäleirit pääkaupunkiseudun 7–12-vuotiaille lapsille
· Kesäleiri pääkaupunkiseudun, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan 13–15-vuotiaille nuorille

http://www.leiri.fi/
http://www.leiri.fi/
https://www.leiri.fi/
https://www.metalo.fi/
https://parastalapsille.fi/leirit
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Pääkaupunkiseudun 4H:n leirit
Leirit: https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/
Kerhot: https://www.pks4h.fi/lapsille/kerhot/

Seikkailutalon koirapäiväleiri 1, 7–10-vuotiaille
ma–pe 29.6.-3.7. Seikkailutalo klo 9–15.30
Koirafaneille suunnatulla päiväleirillä tutustutaan koira-asioihin, askarrellaan ja leikitään,
seikkailua unohtamatta. Leirillä käy myös muutamia koiravieraita. Mainiota kesätekemistä
hännänheiluttajiin hurmaantuneille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille.
Leirille mahtuu 20 leiriläistä (minimimäärä, jotta leiri järjestetään, on 10 ilmoittautunutta).
Leirin hinta on 85€. Hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-kesa-2020/seikkailutalon-
koirapaivaleiri/

Meriharjun koirapäiväleiri 2, 7–10-vuotiaille
ma–pe 6.–10.7. Meriharjun luontotalo klo 9–15.30
Koirafaneille suunnatulla päiväleirillä tutustutaan koira-asioihin, leikitään, askarrellaan ja
tavataan muutamia koiravieraita. Mainiota kesätekemistä hännänheiluttajiin
hurmaantuneille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille.
Leirille mahtuu 20 leiriläistä (minimimäärä, jotta leiri järjestetään, on 10 ilmoittautunutta).
Leirin hinta on 85€. Hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.

https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-kesa-2020/meriharjun-
koirapaivaleiri/

Skatan eläinpäiväleiri 7–10-vuotiaille – Muutama paikka jäljellä!
ma–pe 1.–5.6. Skatan tilan 4H-kotieläinpiha klo 9–15
Skatan eläinpäiväleireillä vietetään hauskoja kesäpäiviä eläinten, uusien kavereiden ja
iloisten ohjaajien kanssa Skatan tilan upeissa maisemissa Helsingin Vuosaaren
Uutelassa. Leiripäivät koostuvat kesäisestä toiminnasta, hauskanpidosta, eläinten
hoidosta ja rapsuttelusta.
Leirin hinta on 100€, hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-skatan-leirit-2020/skatan-
elainpaivaleiri-1/

Skatan eläinpäiväleiri 7–10-vuotiaille
ma–pe 22.–26.6. Skatan tilan 4H-kotieläinpiha klo 9–15
Skatan eläinpäiväleireillä vietetään hauskoja kesäpäiviä eläinten, uusien kavereiden ja
iloisten ohjaajien kanssa Skatan tilan upeissa maisemissa Helsingin Vuosaaren
Uutelassa.  Leiripäivät koostuvat kesäisestä toiminnasta, hauskanpidosta, eläinten
hoidosta ja rapsuttelusta.
Leirin hinta on 100€, hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-skatan-leirit-2020/skatan-
elainpaivaleiri-4/

Skatan eläinpäiväleiri 7–10-vuotiaille
ma–pe 29.6.–3.7. Skatan tilan 4H-kotieläinpiha klo 9–15
Skatan eläinpäiväleireillä vietetään hauskoja kesäpäiviä eläinten, uusien kavereiden ja
iloisten ohjaajien kanssa Skatan tilan upeissa maisemissa Helsingin Vuosaaren
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Uutelassa.  Leiripäivät koostuvat kesäisestä toiminnasta, hauskanpidosta, eläinten
hoidosta ja rapsuttelusta.
Leirin hinta on 100€, hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-skatan-leirit-2020/skatan-
elainpaivaleiri-5/

Kepparit Skatalla 7–12-vuotiaille
ma–pe 6.–10.7.2020, Skatan tilan 4H-kotieläinpiha klo 9–15
Skatan eläinpäiväleireillä vietetään hauskoja kesäpäiviä eläinten, keppareiden, uusien
kavereiden ja iloisten ohjaajien kanssa Skatan tilan upeissa maisemissa Helsingin
Uutelassa. Leiripäivät koostuvat kesäisestä toiminnasta, keppareiden maastoretkistä,
esteradoista sekä kotieläinpihan asukkien hoidosta. Ota mukaan oma kepparisi ja
ilmoittaudu mukaan kesän hauskimmalle leirille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille.
Leirin hinta on 100€, hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-skatan-leirit-2020/skatan-
elainpaivaleiri-6/

Skatan eläinpäiväleiri 7–10-vuotiaille
ma–pe 20.-24.7. Skatan tilan 4H-kotieläinpiha klo 9–15
Skatan eläinpäiväleireillä vietetään hauskoja kesäpäiviä eläinten, uusien kavereiden ja
iloisten ohjaajien kanssa Skatan tilan upeissa maisemissa Helsingin Vuosaaren
Uutelassa.  Leiripäivät koostuvat kesäisestä toiminnasta, hauskanpidosta, eläinten
hoidosta ja rapsuttelusta.
Leirin hinta on 60€, hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-skatan-leirit-2020/skatan-
elainpaivaleiri-20-24-7-2020/

Skatan eläinpäiväleiri 9–12-vuotiaille
ma–pe 27.-31.7. Skatan tilan 4H-kotieläinpiha klo 9–15
Skatan eläinpäiväleireillä vietetään hauskoja kesäpäiviä eläinten, uusien kavereiden ja
iloisten ohjaajien kanssa Skatan tilan upeissa maisemissa Helsingin Vuosaaren
Uutelassa.  Leiripäivät koostuvat kesäisestä toiminnasta, hauskanpidosta, eläinten
hoidosta ja rapsuttelusta.
Leirin hinta on 100€, hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-skatan-leirit-2020/skatan-
elainpaivaleiri-27-31-7-2020/

Skatan eläinpäiväleiri 7–10-vuotiaille
ma–pe 3.-7.8. Skatan tilan 4H-kotieläinpiha klo 9–15
Skatan eläinpäiväleireillä vietetään hauskoja kesäpäiviä eläinten, uusien kavereiden ja
iloisten ohjaajien kanssa Skatan tilan upeissa maisemissa Helsingin Vuosaaren
Uutelassa.  Leiripäivät koostuvat kesäisestä toiminnasta, hauskanpidosta, eläinten
hoidosta ja rapsuttelusta.
Leirin hinta on 100€, hintaan sisältyy leiriohjelma ja materiaalit.
https://www.pks4h.fi/lapsille/leirit/leirikesa2020/helsinki-skatan-leirit-2020/skatan-
elainpaivaleiri-3-5-8-2020/

Tiedekoulu
https://www.tiedekoulu.fi/ilmoittautuminen/päiväleirit/
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Tiedekoulu Kallio, Josafatinkatu 11
Päiväleirit järjestetään klo 9–15. Lounasaikaan lapset syövät kotoa tuomansa eväät
Tiedekoulun tiloissa. Iltapäivällä Tiedekoulu tarjoaa välipalan. Päiväleireille on leirin
teeman mukainen suositusikä, mutta tämä on nimensä mukaisesti vain
suositus! Koodileireille osallistuva tarvitsee mukaansa kannettavan tietokoneen, jossa on
Adobe Flash Player asennettuna ja Chrome-selain. Muutamia lainakannettavia on,
tiedustele tarvittaessa lisää.

Voimisteluseura Helsinki
Jekkuleirit Liikuntamyllyssä 1.–5.6., 8.–12.6., 15.–18.6., 3.–7.8.
Cheerleading-leiri Kivikossa 1.–5.6.
Tramppaleiri Kivikossa 8.–12.6.
Ohjelmassa on päivittäin urheilullista toimintaa, ulkoilua Liikuntamyllyn sekä Kivikon
lähiympäristössä, leikkejä ja erilaisia pelejä, parkouria, trampoliinivoimistelua,
cheerleadingiä ja paljon muuta hauskaa yhdessä seuramme valmentajien kanssa. Joka
viikolla teemme päiväretken vaihtuvaan kohteeseen pääkaupunkiseudun
alueella. Varusteet leiripäiville: sisäliikuntavarusteet (ei koruja/ kelloja, pitkät hiukset
kiinni), sään mukaiset ulkoiluvarusteet (hatut ja aurinkorasvat), juomapullo, oma lukko
säilytyskaappia varten sekä eväät ja ruokailuvälineet. Leirimaksu ei sisällä vakuutusta.
Leirit järjestetään ma–pe klo 9–15, lukuun ottamatta juhannusviikolla 15.–18.6. olevaa
jekkuleiriä, joka pidetään maanantaista torstaihin.
1 leiriviikko 160€  (140€)
2 leiriviikkoa 290€ (270€)
3 leiriviikkoa 420€ (400€)
Ilmoittautuminen jäsenrekisterin kautta.
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset ovat mahdollisia ainoastaan lääkärintodistuksella.

Vuosaaren Urheilutalo
Vuosaarentie 5 / Tyynylaavantie 7 B
Lasten sporttileirit 1.–5.6. ja 8.–12.6. ja 15.-18.6.
Lisätietoa https://www.urheiluhallit.fi/fi/palvelut/lasten-liikunta/sporttileirit/
Asiakaspalvelu, Urheiluhallit, puh. 09 3488 6461, asiakaspalvelu@urheiluhallit.fi

ALUEEN LIIKUNTAPUISTOT

Kivikon liikuntapuisto / Lähiliikuntapaikka, Savikiekontie 6
Lajit: lähiliikuntapaikka, jalkapallo, esterata, frisbeegolf, bmx-rata, agility-alue.
Kumirouhetekonurmikenttä 50 x 65 m, liikunnallisia leikkivälineitä, katukoripallo,
tekniikkarata.

Kivikon frisbeegolfrata, Savikiekontie 8
He18-väyläinen frisbeegolfrata. Kaiken tasoisille harrastajille soveltuva rata osittain
puistomaisella alueella.

Kontulan liikuntapuisto / Lähiliikuntapaikka, Tanhuantie 4a
Lajit: areena, kuntoiluvälineitä, tekniikkarata, monitoimitekonurmi, jalkapallo, koripallo,
lähiliikuntapaikka.

https://www.voimisteluseurahelsinki.net/ilmoittautuminen/
https://www.urheiluhallit.fi/fi/palvelut/lasten-liikunta/sporttileirit/
mailto:ena.hanstrom@urheiluhallit.fi


Kasvatus ja koulutus
Mukana Mellunkylässä

Kontulan skeittipuisto, Kontulan kelkkapuisto / Porttitie 5

Kurkimäen liikuntapuisto / Tekonurmikenttä (FC Kontu), Kurkisuontie 5
Liikuntapuistossa on huoltorakennus, suihkut, wc:t, 30 autopaikkaa, lasten leikkialue. Ei
valvontaa.

Mellunmäenkenttä / Hiekkakenttä, Vehmaistentie 10
Lajit: jalkapallo, kuntoliikunta. Hiekkakenttä. Ei valvontaa.

Vesalan liikuntapuisto/ Lähiliikuntapaikka, Kontulankaari 15
Lajit: jalkapallo, nappulajalkapallo, koripallo, lähiliikuntapaikka, tennis,
liikunnallisia leikkivälineitä, kuntoiluvälineitä, kaksi miniareenaa, este- ja tekniikkarata, iso
kiipeilyteline.
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