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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 
 

HILLERI 
Hillerinkuja 6, 00800 Hki 

09 310 56501 
Lp.hilleri@hel.fi 

Avoinna ma-pe 9.00–16.30 

LAULULEIKKITUOKIO 
klo 10.30-11.00 

 

PERHETREFFIT 
klo 10-12 

toiveiden mukaista toimintaa. 

LEIKKIAAMU klo 10-11, leikitään 
mielikuvitusleikkejä ulkona 

 
RUOTSINKIELISTÄ TOIMINTAA 

PERHEILLE 
klo 10-12 

PERHETREFFIT 
klo 10-12, 

toiveiden mukaista toimintaa. 

KANELIKLUBI klo 10-11, 
suomen kielen toisto-opetus 

VAUVATREFFIT 
klo 10.30-12.00 

lauletaan klo 10.30, lisäksi toiveiden 
mukaista toimintaa. 

 
ISO-ANTTI 

Valkovuokonpolku 20, 00930 Hki 
09 310 74272 

Lp.iso-antti@hel.fi 
Avoinna ma-pe 9.00-16.30 

MLL ISÄKAHVILA  
klo 10-12 alk. 3.9. 

Isien ja lapsien yhteinen hetki ja erilaisia 
teemoja 

 
VAUVOJEN KESKIPÄIVÄ 

 klo 12-14  
yhdessäoloa, vertaistukea ja 

toimintatuokioita 

VAUVA-AAMU  
klo 9.30-11.30 alk. 4.9. 

Vertaisfoorumi, laulua, leikkiä ym  
LEIKKITOIMINNANKERHO 

klo 9.00–11.30 Inkkarit 

KOTOKLUBI KANELI 
klo 9.45-10.30, suomen kielen alkeita 

TAAPEROTUOKIO 
klo 10.00-10.30 

Harjoitellaan motorisia taitoja ja 
vertaisfoorumi 
LAULUAAMU 
klo 10.30-11.00 

Lauletaan lauluja ja laululeikkejä. Sopii 
kaikenikäisille.  

 
RUOTSINKIELISTÄ TOIMINTAA 

PERHEILLE 
klo 10-12 

 
LEIKKITOIMINNANKERHO 

klo 9.00–11.30 Inkkarit 
 

PERHEAAMU 
klo 10.00-11.30 

Yhdessä oloa, erilaisia teema-aamuja, 
vapaata keskustelua ohjaajien ja 

muiden vanhempien kesken mieltä 
askarruttavista asioista, grillaus 

mahdollisuus pihalla omille eväille 

 
MYLLYNSIIPI 

Yläkivenrinne 6, 00920 Hki 
09 310 62984 

lp.myllynsiipi@hel.fi 

Avoinna ma-pe 9-16 

MUOVAILU- JA 
MAALAILUMAANANTAI 

klo 10.30–11.00 
 
 
 

TAAPERO/VAUVATREFFIT 
klo 10.30–11.00 

Kuukauden kaksi ensimmäistä tiistaita 
taaperoita (1-5v) ja kaksi viimeistä 

vauvatreffejä (0-12kk) ulko/sisätoimintaa 
lapsille vanhempineen yhdessä 

ohjaajan kanssa 

LAULU/MUSIIKKITUOKIO 
klo 10.30–11.00 

LEIKKITOIMINNANKERHO 
klo 9.00-11:30 

Neppikset 
 

KÄDENTAIDOT 
klo 10.30–11.00 

     Vaihtuvia kädentaitoja lapsille 
vanhempineen yhdessä ohjaajan 
kanssa 

LEIKKITOIMINNANKERHO 
klo 9:00–11:30 

Neppikset 

PERHEAAMU 
klo 9.30–11.00 

Perheiden yhteinen aamu, ohjattu tuokio 
10.30 toiveiden mukaan 

 
ROIHUVUORI 

Prinssintie 1, 00820 Hki 
09 310 56430 

lp.roihuvuori@hel.fi 
 

Avoinna ma-pe 9.00–16.30 
 

TARINA VARTTI 
klo 11.00-11.15 

Vaihtelevat sadut ja tarinat 
 
 

PERHEAAMU 
klo 10.15–11.15 
Parittomat viikot 

Vaihteleva ohjelma, asiakkaiden 
toiveista 

LEIKKITOIMINNANKERHO 
klo 9.15-11.45 

Leppikset 

PALLEROPIIRI 
klo 10.15-10.45 

Vanhemman ja lapsen yhteinen 
laulu & loru tuokio. 

Vauvasta leikki-ikäisiin 

VAUVA-AAMU 
klo 10.15 

Vaihtuva ohjelma,toiveitten mukaan, 
ilmoitetaan kuukausi kerrallaan. 

Alle vuoden ikäisille. 
LEIKKITOIMINNANKERHO 

klo 9.15-11.45 
Leppikset 

LEIKKIS 
klo 10.15-10.45 

Vanhemman ja lapsen yhteinen liikunta 
tuokio. 

Leikki-ikäisille 

 
RUSTHOLLARI 

Rusthollarintie 15a, 00910 Hki 
09 310 62207 

lp.rusthollari@hel.fi 

Avoinna ma-pe 9.00–16.30 

PUUHAPÄIVÄ 
klo 9.30–11.30 

Vaihtuvaa toimintaa,askartelua ja 
pelailua. 

Tarvikkeet ja mallit esillä. 
 
 
 

VAUVAÖLLÖTTELY 
klo 9.30–11.30 

Rentoa ja yhteisöllistä seurustelua 
vauvaperheiden ja ohjaajien kesken 

sekä ohjattuja vauvatuokioita  
LEIKKITOIMINNANKERHO 

klo 9:00-11:30, Peter Pan 

NAPEROPIIRI 
klo 9.30-10.00 

Touhukas laulu- ja leikkituokio yli 
vuoden ikäisille aikuisten seurassa. 

 
LEIKKITOIMINNANKERHO 

klo 9.00-11.30, Peter Pan 
 

PALLEROPIIRI 
klo 10.30–11.00 

 
Lauleskelua, leikkiä ja loruilua alle 

vuoden ikäisille aikuisten seurassa. 

CHILLAUSPÄIVÄ 
klo 9.30–12.00 

Rentoa ja yhteisöllistä seurustelua 
perheiden ja ohjaajien kesken. 

Grillaillen, lehtiä lukien ja musiikkia 
kuunnellen. 

 
 

 
PERHETALO KAJUUTTA 

Kaivonkatsojanpolku 4, 00980 
Hki 

09 31061 796 
perhetalo.kajuutta@hel.fi 

Avoinna ma-pe 9.00-16.00 

ILO LIIKKUA-JUMPAT  
klo 10.15-12.15, yli 2v-alle 3v 
2 ryhmää, ilmoittautuminen 

VAUVATREFFIT, klo 13.30-15.00 
alle 1v lasten perheet, tutustumista ja 

seurustelua, työntekijät mukana 

LAULUHETKI  
klo 10.15, 1-alle 2v 

MINIMUSKARI  
klo 13.30, n.2kk-alle 6kk 

VAUVAKAHVILA 
klo 13.30-15.00 

 

PIKKUTAAPEROT–jumppa 
 klo 10 

1-alle 1½v, ilmoittautuminen 
VAUVAMUSKARI  
klo 13.30, 6-12kk 
VAUVAKAHVILA  
klo 13.30-15.00 

 

LAULUHETKI  
klo 11 
yli 2v 

VANHEMPI-VAUVA-RYHMÄ 
klo 13.30-15.00 
ilmoittautuminen 

 

ILO LIIKKUA-JUMPAT  
klo 10.00-11.30 

1½-alle 2v 
2 ryhmää, ilmoittautuminen 

VANHEMPI-VAUVA-RYHMÄ 
klo 12.00-13.30 
ilmoittautuminen 

 

 
PERHETALO NAAPURI 

Naapurintie 14, 00940 Hki 
09 310 29190 

perhetalo.naapuri@hel.fi 

Avoinna ma-pe 9.00-16.00 

MARAKASSIMAANANTAI 
klo 10.00 

yhteinen LAULUHETKI 
klo 10.00-10.30 

                 
 

TUHINATIISTAI 
VAUVA-AAMU 

klo 10-12, vaihtuva aihe 
KOTO KANELIKLUBI 

klo 13-15 
suomen kielen toisto-opetus 

 

KETTERÄ KESKIVIIKKO 
ILOISESTI LIIKKUEN RYHMÄ 

klo 10-11, 1,5-3 vuotiaille yhdessä 
vanhemman kanssa, 

ennakkoilmoittautuminen 
 

satunnaisesti vauvahierontaa ja 
värikylpyä iltapäivisin 

ennakkoilmoittautuminen 

TORSTAIN TOHINAT 
PUUHASTELUA        

klo 10.30-11.00, muovailua, vesivärejä, 
taikahiekkaa ym. askartelua 

 
KOTO KANELIKLUBI 

klo 13-15, suomen kielen toisto-opetus 
 

PERJANTAIN PUHINAT 
PERJANTAIPUUHAT 

klo 10-12, vaihtelevasti erilaista 
jumppaa ja tapahtumia 

 
Grillausmahdollisuus pihalla 

 Leikkipuistoyksikkö Myllypuro-Vartiokylä johtava leikkipuisto-ohjaaja Hanne Latva, puh. 09 310 62511 tai hanne.latva@hel.fi 
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