
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Lekparkens sommar lovar traditionell vardagsmat och 
veganalternativ varje vecka 
 
I Helsingfors lekparker bjuds även i sommar en avgiftsfri varm måltid för alla under 16 år. 
Den 79:e sommaren av parkmåltider i Helsingfors inleds efter att skolorna slutat 7.6, och 
fortsätter fram till 10.8. Sommarmat bjuds i 33 av Helsingfors lekparker, vardagar kl. 12. 
För måltiden behöver man bara sina egna bestick och en vattenflaska hemifrån. 
 
Sommarens menyer planeras i samarbete med sektorn för fostran och utbildning, som 
ansvarar för tjänsten, och består av maträtter som lämpar sig för varmtransport och 
servering i parker. Responsen från kunderna har beaktas i menyn även i sommar, och i 
lekparkerna får man njuta av både traditionell vardagsmat och av alternativ för veganer 
och vegetarianer.  
 
- Till exempel fiskrätter, såsom skärgårdssoppa med regnbågslax, har varit mycket 
populära, och det lovas mer av dem under sommaren. Man har också fått önskemål om 
veganmat, som nu finns på menyn en gång per vecka, berättar planerare Susanna 
Immonen vid Servicecentralen Helsingfors.  
 
Även i år har man fäst särskild uppmärksamhet vid att lekparksmåltiderna är säkra för alla. 
 
- Antalet utdelningspunkter för maten har liksom ifjol ökats, så att man kan hålla bättre 
avstånd i kön. Maten delas också i år ut på engångstallrikar som man får i parken, och 
handdesinfikationsmedel har lagts ut i parkerna. Lekparkens personal ger handledning 
under måltiden och ser till att avstånden är säkra, säger sakkunnig inom matservice Sirpa 
Jalovaara vid sektorn för fostran och utbildning. 
 
Mer information om de praktiska arrangemangen finns på Helsingfors sida för lekparker för 
sommaren och i anvisningarna på parkernas guidetavlor. 
 
Sommarmåltiderna i Helsingfors lekparker är en unik och av stadsborna uppskattad 
tradition, som fick sin början under efterkrigstiden år 1942 då man ville att barnen skulle 
garanteras åtminstone en varm måltid per dag. Tjänsten är fortfarande populär idag, och 
stöder Helsingforsfamiljernas vardag. Sammanlagt cirka 1 400 kilo parkmåltider avnjuts 
varje dag.  
 
Menyn för sommarmåltider sommaren 2021 
 
Lekparker som erbjuder sommarmåltider 
 
Mer information om sommarmåltider i lekparker  
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