
Säpinää ja safkaa leikkipuistoissa

Kaikki koululaiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan!
Leikkipuistojen kesätoiminta on Helsingin Varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaista valvottua ja ohjattua lasten vapaa-ajan toimintaa. Ohjatussa 
toiminnassa askarrellaan, musisoidaan, liikutaan, leikitään, pelataan ja 
retkeillään. Koululaiset osallistuvat  toiminnan suunnitteluun.
Kesätoimintaan kuuluu päivittäin ulkoilua, liikuntaa, leikkiä, pelaamista 
sekä rentoutumista ja kavereiden tapaamista. 

Lisäksi leikkipuistot järjestävät koululaisille maksuttomia päiväleirejä. 
Ilmoittautuminen päiväleireille alkaa 9.4.2018!

KESÄRUOKAILU 4.6.−3.8.2018

Leikkipuistojen kesäruokailu järjestetään kaikissa auki olevissa 
leikkipuistoissa. Kesäruoka on maksuton ja se tarjotaan arkipäivisin klo 12 
alle 16-vuotiaille lapsille. Lapsella tulee olla mukana omat 
ruokailuvälineet: lautanen, muki ja lusikka. Ruokajuomana on vesi. 
Kesäruoka on useimpina päivinä keittoa, joten sitä on hyvä täydentää 
omalla voileivällä. Jos lapsi viettää leikkipuistossa koko päivän, kannattaa 
mukaan varata myös pientä välipalaa. Ruokalistat ovat nähtävillä 
leikkipuistoissa ja internetissä: www.hel.fi/palvelukeskus.

Ilmoittautuminen 
päiväleireille
9.4. alkaen!

Leikkipuistojen kesätoiminta 
koululaisille 2018

• Avoinna koko kesän 4.6.−8.8. 
Lahnalahti, Ruoholahti, Seppä ja 
Taivallahti 

Leikkipuistot ovat avoinna klo 9−16

Tarkemmat ohjelma-aikataulut:
• www.hel.fi/leikkipuistot
• Leikkipuistojen ilmoitustaulut
• Facebook-sivut
• #LastenHelsinki

http://www.hel.fi/leikkipuistot


 4.6.-8.6. 11.6.-15.6. 18.6.-21.6. 
Muut kesän retket 

koululaisille 
 

Leikkipuisto Lahnalahti 
Lauttasaarentie 40-42 

p. 09-310 44 397 
050-306 20 41 

lp.lahnalahti@hel.fi 
Avoinna klo 9.00-16.00 

 

Vauhtivarpaat -leiri 
Liikutaan ja temppuillaan 

lähiympäristössä sekä retkeillään eri 
liikuntakohteisiin. 

Taitonäpit -leiri 
Sukelletaan teatterin ja tarinoiden 

maailmaan mediavälineitä hyödyntäen 
sekä tekemällä oma käsinukke.  

Polskivat vesipedot -leiri 
Vesileikit tempaavat mukaansa! 

Retkeillään uima-altaallisiin 
leikkipuistoihin, vesiaiheisia 
kädentaitoja ja vesileikkejä. 

29.6. Liikuntamylly 
6.7. HESY - Helsingin eläinsuojelu-
yhdistyksen kissatalo 
13.7. Päivälehden museo 
20.7. Fallkullan kotieläintila 
27.7. Mustasaari 
3.8. Lahnis-picnic 
 

 

Leikkipuisto Ruoholahti 
Laivapojankatu 9 
p. 09-310 44 369 

040-334 41 78 
lp.ruoholahti@hel.fi 

Avoinna klo 9.00-16.00 

Syynaillaan eri jobeja -leiri 
Leirillä tutustutaan erilaisiin 

ammatteihin vierailujen muodossa. 

Stadin saariseikkailu skideille -leiri 
Leirillä tutustutaan Helsingin eri 

saariin, niiden luontoon ja 
kulttuuritarjontaan. 

 Rundaillaan leksuja syynaamassa -
leiri 

Leirillä tutustutaan Helsingin neljään 
eri leikkipuistoon, joissa muun muassa 

päästään hoitamaan eläimiä ja 
uimaan. 

27.6. Vattuniemi 
4.7. Weegee- museo Tapiola 
11.7. Onki-retki Viikkiin 
18.7. Leikkipuisto Lahnalahti 
25.7. Liikuntamylly 
1.8. Annantalo 
 

 

Leikkipuisto Seppä 
Sepänkatu 2 

p. 09-310 44 746 
040-334 41 79 

lp.seppa@hel.fi 
Avoinna klo 9.00-16.00 

 

Teatterin taikaa -leiri 
Sukelletaan satujen ja tarinoiden 

maailmaan. Teemme omat käsinuket, 
retkeilemme, leikimme ja liikumme 

sekä viikon päätteeksi teemme 
nukketeatteri esityksen. 

Taiteilu- ja taide -leiri 
Tutustutaan lähialueen ympäristöön 
ja taiteillaan kierrätysmateriaalista 
yhteinen taideteos ja järjestetään 

taidenäyttely. 

Luontoseikkailu -leiri 
Retkeillään ja tutustutaan 

monipuolisesti helsinkiläiseen 
luontoon. 

26.6. Fallkullan kotieläintila 
3.7. Rikhardinkadun kirjasto 
10.7. Korkeasaari 
17.7 Leikkipuisto Linja 
24.7 Kalastusretki Vanhankaupungin 
lahdelle 
31.7 Lasten kaupunki (Helsingin 

kaupunginmuseo) 
 

 

Leikkipuisto Taivallahti 
Pohjoinen Hesperian katu 22 

p. 09-310 44 643 
050-402 60 14 

lp.taivallahti@hel.fi 
Avoinna klo 9.00-16.00 

 

Liikenneleiri 
Retkiä mm. ratikkamuseoon ja 

liikennekaupunkiin.  
5.6.2018 vietetään Liikennepäivää 

Taivallahden leikkipuistossa. 

Stadi tutuksi -leiri 
Retkiä ympäri kaupunkia, stadin 
slangia, metromatkailua, retki 

Santahaminaan.  
Helsinki-päivänä 12.6. retki Espan 
lavalle, jossa julkistetaan tämän 

vuoden stadin friidu ja stadin kundi. 

Merta ja mediaa -leiri 
Retkiä Helsingin rannoille ja saarille. 

Juhannustanssit Santahaminassa. 
Tuotamme erilaista kuva- ja 

äänimateriaalia meren ääreltä. 

28.6. Seurasaari 
5.7. Korkeasaari 
12.7. Hesa cup 
19.7. Töölönlahden Kiipeilypuisto 
26.7. Lasten kaupunki (Helsingin 

kaupunginmuseo) 
2.8. Eläintarhan skeittipuisto 
 

 LEIRI INFO 
 

Leireille otetaan koululaisia ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja rajoitetusti. 
 

Päiväleiri päivittäin klo 9.00-15.30, leiriläiset osallistuvat leikkipuistoruokailuun (poikkeuksena jotkut retkipäivät) 
 

Vapaita paikkoja voi tiedustella leirin alkuun saakka. 
 

Tarkemmat tiedot järjestävästä leikkipuistosta. 
 

RETKI INFO 
 
 
 

Tarkemmat aikataulut retken 
järjestävästä leikkipuistosta 

 

Johtava leikkipuisto-ohjaaja: Tiina Mesiniemi    p. 09-310 74 094   /   050-435 44 17   tiina.mesiniemi@hel.fi 
 

 


	Dia numero 1

