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Paloheinän 
talvirieha 20.2.

Vietä talviloman vauhdikkain päivä 
Ryhmä Haun johdolla.

Tapahtuma on maksuton.



Talviloman vauhdikkaimmat liikuntapäivät 
Kisiksessä ja Liikuntamyllyssä

Talviloman vauhdikkaimmat liikuntapäivät nuorille, jotka 

tarjoavat mahdollisuuden muun muassa kiipeilyyn, 

pelailuun, tanssiin, kuntoiluun ja venyttelyyn. Tarjolla 

myös muita viikkotunteja ja pop-up -lajeja. Mukaan 

menoon voi hypätä Liikuntamyllyn sisäänpääsymaksulla 

lapset 1,50€ ja aikuiset 3,50€, muut 2€ tai kevätkauden 

2019 liikuntakortilla. 

19.2. klo 15–18, Töölön Kisahalli 

20.2. klo 15–20, Liikuntamylly 

www.funactionnuorille.fi, www.nytliikunta.fi

Jännitystä ja tasapainoilua Wibit Aqua track 
vesiliikuntaradalla

Wibit Aquatrack on noin 20 metriä pitkä ja levey deltään 

pari-kolme uimarataa. Aquatrack tarjoaa jännitystä, 

vauhtia, tasapainoilua, uintia ja kiipeilyä, mutta rata on 

pehmeiden elementtien myötä myös turvallinen. Rata 

haastaa lapset, nuoret ja vanhemmatkin monipuoliseen 

liikuntaan. Uimahallin normaalilla sisäänpääsymaksulla. 

18.2.–19.2. klo 10–15, Pirkkolan uimahalli

21.2.–22.2. klo 11–16, Itäkeskuksen uimahalli

EasySport-viikolla hypitään, pompitaan ja 
pallotellaan!

Jo perinteinen talviloman huipennus alakouluikäisille, 

EasySport-viikko, on täällä taas! Hyppyä, pomppua, 

peliä, leikkiä, palloiluja ja muuta kivaa. Tule mukaan 

kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja sisäänpääsymaksun 

1,50 € / päivä hinnalla, ilman ennakkoilmoittautumista.

18.2.– 22.2. klo 11–14, Töölön Kisahalli, www.easysport.fi

Jääkaruselli – Luistelun iloa kaikenikäisille 
Kontulan tekojääradalla! 

Tule tutustumaan jääpalloon, kaukalopalloon, pika-

luisteluun ja ringetteen Kontulan liikuntapuiston tekojää-

radalla. Tapahtumassa on välineitä kaikenkokoisille, 

mutta omat luistimet, kypärät ja mailatkin voi ottaa 

mukaan. Paikalla sinua lajien saloihin ja ensipotkuihin 

luistimilla opastavat lajien asiantuntijat sekä liikunnan-

ohjaajat. Vapaa pääsy. 

21.2. klo 13–16, Kontulan tekojäärata

Lisätiedot ja muut tärpit liikunnalliseen talvilomaan 

osoitteesta: www.helsinkiliikkuu.fi/talviloma

Hassan Maikalin tubetyöpaja

Tubetuksen pikakurssi sinulle ja kavereillesi! Hiihto-

lomaviikolla opetellaan tubevideoiden suunnittelua ja 

toteutusta yhdessä tubettaja-räppäri Hassan Maikalin 

kanssa. Onko sinulla idea millaisen kanavan itse 

 perustaisit? Tule tekemään! Vapaa pääsy.

19.2. klo 15–18, Kontulan kirjasto

Månsembly Winter

Månsembly Winter (20.2.– 22.2.2019) on pelitoimintaan 

painottuva tapahtuma talvilomaviikolla. Erilaisia teema-

pelejä, sekä vapaata pelaamista. Turnauksia! Konsoli-

pelejä! Lautapelejä! Fortnite! Super Smash Bros! Escape 

room! Tapahtuma huipentuu yön yli kestäviin päätös-

laneihin, joihin on ennakkoilmoittautuminen.

20.2. klo 13–20, Maunula-talo

Talviloma
tulee taas!

Easysport
1,50 € / päivä
18.2.–22.2. klo 11–14, Töölön kisahalli



19.2. Hassan
Maikalin tube-
työpaja
19.2. klo 15–18, Kontulan kirjasto, vapaa pääsy 

Vietä lomapäivä Oodissa

Keskustakirjasto Oodi kutsuu viettämään talviloma-

päivää Helsingin sydämeen. Pelaa lautapelejä, lainaa 

kirjoja, lue lehtiä, hengaile kavereiden kanssa, opettele 

käyttämään 3D-tulostinta tai surauta itsellesi uusi t-paita 

saumurilla. Kolmannen kerroksen lasikulmasta löytyy 

myös kaupungin paras selfie-paikka!

Keskustakirjasto Oodi

Kulttuuriareena Gloria 20 vuotta! 

Helmikuussa 2019 vietetään Glorian 20-vuotisjuhlaa. 

Katso koko ohjelma osoitteesta: gloria.munstadi.fi

Talviloman leffailta Merirastissa
Nuorten suunnittelema

Nuorisotalo Merirastin sali muuttuu elokuvateatteriksi. 

Nuoret saavat itse ehdottaa elokuvavaihtoehtoja, joista 

katsottavat elokuvat valitaan äänestämällä. Leffaillat 

ovat tarkoitettu 13–17-vuotiaille, jotka eivät halua katsoa 

leffoja yksin ja haluavat keskustella leffasta. Noudatam-

me elokuvien ikäsuosituksia, ja nuoriso- ohjaaja on 

mukana katsomassa elokuvia. 

22.2. klo 19–21, Nuorisotalo Merirasti 

Talvilomaleffoja lapsille ja nuorille
Nuorten suunnittelema

Talvilomalla Vuotalossa näytetään nuorten valitsemia 

elokuvia lapsille ja nuorille. Tarkempi ohjelmisto osoit-

teessa vuotalo.fi. Ei ennakkoilmoittautumista,  

vapaa pääsy. 

18.2.–20.2. Vuotalon Sali

Sportlovsbio på svenska

Programmet på adressen vuotalo.fi. Fritt inträde. 

18.2–20.2 Nordhuset

Nuku yö nuorisotalolla!

Yönuta nuorisotalolla, mukaan mahtuu 20 nuorta.

21.2.2019 klo 19–7, Nuorisotalo Merirasti

Kannelmäessä pelataan Airsoftia ja 
 tehdään heijastimia mielikuvituskaverille

Talvilomaviikolla Kanneltalossa järjestetään moni-

puolista, maksutonta toimintaa eri ikäisille mm. Air-

soft-leiri, pulkkamäkiretki, muistivihkoja japanilaisittain, 

Mielikuvituskaveriheijastin-työpaja, Operaatio Pulssin 

Clas Royale kiertue –retki, Puluboin ja Ponin leffa, 

tanssi paja, Kenkien koristelu –työpaja ja vaikka mitä 

muuta! Tsekkaa tarkempi ohjelma Kanneltalon, 

 Kannelmäen nuorisotalon ja Värkkäämön nettisivuilta. 

16.2.–22.2. Kanneltalo, Kannelmäen nuorisotalo ja 

Värkkäämö

Talvilomalla teatteriin!
Matchbox Company: Prinssi Rei 

Elias Edströmin ohjaama lumoava esitys yli 5-vuotiaille 

perheineen. Liput 10/5 € (+ mahd. toim.kulut).

21.2.–23.2. Kulttuurikeskus Caisa

Tanssiteatteri Hurjaruuth: Flora & Fauna 

Uudenlainen tanssiesitys Flora & Fauna on sisään 

sukellettava videotanssiteos luonnon ihmeellisestä 

maailmasta. Liput 6 € (+ mahd. toim.kulut).

23.2. klo 14, Vuotalo

Ilmaisia elokuvia, työpajoja ja näyttelyitä 
talvilomaviikolla

8.–23.2. ALMA TERRA kiipeilyinstallaatio caisa.fi

18.–22.2. Talvilomaviikon lastentapahtumat kanneltalo.fi

19.–21.2. Talvilomaleffat ja työpajat malmitalo.fi

18.–24.2. White Noise -näyttely ja työpajat stoa.fi

18.–19.2. Talvilomaleffat, 18.–23.2. Mitä me tolle sun 

tukalle tehdään. -näyttely vuotalo.fi



Lumipallojen tarkkuusheittoa museon 
talvilomapajassa 

Kaiken ei tarvitse olla talvella kylmää ja pimeää! Talvi-

lomaviikolla Helsingin kaupunginmuseossa askarrellaan 

huovasta magneetteja ja sorminukkeja. Voit myös 

kokeilla taitojasi sulamattomien lumipallojen tarkkuus-

heitossa tai rakentaa sisällä viihtyvän lumilyhdyn.  

Vapaa pääsy! 

18.2.–24.2. klo 12–15, Helsingin kaupunginmuseo, 

Falkmanin siipi, helsinginkaupunginmuseo.fi

Hoplaa, hyppää mukaan talviloman 
 hauskimmalle tutkimusmatkalle!

Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungissa voi 

hypätä vanhoihin hevoskärryihin tai ohjata laivaa 

1700-luvun seikkailuihin. Teatterissa voi hassutella 

käsinukeilla ja hauskoilla roolivaatteilla ja Sederholmin 

puodissa roolit vaihtuvat iloiseen kauppaleikkiin. 

 Mummolassa saa tutkia 1970-luvun arjen esineitä ja 

katsoa televisiosta ajan suosikkiohjelmia. Viikon loppuisin 

mummolassa on mummo tai vaari kotona. Pienim mille 

museovieraille on oma merellinen leikki-, luku- ja lepo-

nurkkaus. Lastenkaupunkiin on aina vapaa pääsy!

helsinginkaupunginmuseo.fi

Liikennekaupungin perhepäivät – Polku-
autoilua pirteässä pakkasessa

Polkuautoilua ja ulkoilua keskellä kaupunkia.  

Hauskaa reippailua koko perheelle!

18.2. klo 9–15 Lasten liikennekaupunki

Fallkullassa hellitään eläimiä

Fallkullan talviloman toiminta on tarkoitettu 

9–17- vuotiaille nuorille. Työnjaoissa pääset mm. siivoa-

maan karsinoita, hoitamaan eläimiä ja tutustut samalla 

samanhenkisiin ystäviin. Vapaa pääsy.

18.2.–23.2. Fallkullan kotieläintila

Varhaisnuorten hiihtolomaleiri 
 Östersundomissa

Kivikon nuorisotalon ja Myllypuron nuorisotalon yhteinen 

varhaisnuorten (4.–6. luokkalaisten) hiihtolomaleiri. 

Lisätietoja nuorisotaloilta.

18.2.–20.2. Östersundomin leirikeskus

Kursseja lapsille ja nuorille talvilomalla

Vuotalo järjestää talvilomalla maksutonta kurssitoimin-

taa lapsille ja nuorille. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoit-

tautuminen osoitteesta vuotalo.fi > taidekasvatus. 

Ikäsuositus: 8–13 vuotta. Vapaa pääsy.

20.2.–22.2. Vuotalo

Sportlovsläger på Rastis

Dagläger från måndag till torsdag 18.2–21.2. Dagligen 

besök till olika evenemang i staden. Dagarna börjar och 

slutar alltid på Rastis.  

Förhandsanmälning krävs: rastis@hel.fi

18.2–21.2 klo 9–16.30, Ungdomsgården Rastis 

rastis.munstadi.fi

23.2. Tanssiteatteri  
Hurjaruuth: Flora & Fauna
23.2. klo 14, Vuotalo, liput 6 € (+ mahd. toim.kulut)

Helsingin kaupunki | Kulttuuri ja vapaa-aika 

Kirjasto | Kulttuuri | Liikunta | Museot | Nuoriso

annantalo.fi | kanneltalo.fi | malmitalo.fi | maunulatalo.fi | stoa.fi | vuotalo.fi 

helmet.fi | helsinkiliikkuu.fi | hamhelsinki.fi | helsinginkaupunginmuseo.fi 

munstadi.fi | hel.fi/vapaa-aika

Toimitus: Jonna Pennanen, Soila Leppäkangas,  

Minna Somervaara, Juhana Särkelä

Taitto: Amir Tahvonen

Valokuvat: Kai Kuusisto, Joona Pettersson

Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.
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