
Toimintaa perheille
Leikkipuistot tarjoavat lapsiperheille aamu-
päivisin mukavaa ja monipuolista tekemistä, 
ohjattuja toimintatuokioita ja erilaisia tapah-
tumia. Leikkipuistoissa voi ulkoilla ja tavata 
muita perheitä. Toiminta on maksutonta eikä 
siihen tarvitse ilmoittautua.

Leikkitoiminnan kerhot
Kotona hoidossa oleville 2–5-vuotiaille lapsille 
on suunnattu maksuttomat leikkitoiminnan 
kerhot. Kerhot kokoontuvat 1-4 päivänä viikos-
sa noin 2-3 tuntia kerralla. Kerhoihin haetaan 
varhaiskasvatuksen sähköisellä hakulomak-
keella. 

Vauvaperhetoiminta
Leikkipuistojen ja perhetalojen vauvaperhetoi-
minta on jatkoa neuvolan perhevalmennuksel-
le ja se on tarkoitettu esikoislapsen saaneille 
helsinkiläisille vanhemmille. Perheet kutsutaan 
mukaan toimintaan. 

Uniohjaus
Leikkipuistoissa järjestetään uniohjauksen 
pienryhmiä perheille, joissa vanhemmat 
kokevat 6–12-kuukauden ikäisen vauvan 
”yöelämän” ongelmalliseksi. Vanhemmat ovat 
tervetulleita keskustelemaan ja vaihtamaan 
ajatuksia vauvojen uneen liittyvistä asioista. 

Kotiva - kotivanhempien
suomen kielen kurssi
Leikkipuistoissa ja perhetalois-
sa järjestetään suomen kielen 

kursseja kotona lapsia 
hoitaville vanhem-
mille. Kurssin aikana 
on tarvittaessa 
mahdollisuus lasten-

hoitoon. 

Kotoklubi Kanelit
Kotoklubi Kanelissa opitaan suomenkieltä 
toiminnallisesti yhdessä lasten kanssa Tois-
to-menetelmää käyttäen.  Ryhmässä myös 
lauletaan, leikitään, liikutaan ja se on avoin 
kaikille.

Koululaisten iltapäivätoiminta        
Leikkipuistoissa järjestetään maksutonta 
iltapäivätoimintaa koululaisille. Iltapäivätoimin-
ta on valvottua ja ohjattua lasten vapaa-ajan 
toimintaa. Koululaisten iltapäivätoiminnassa 
lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, 
liikkua, pelata, ulkoilla, tavata kavereita ja ren-
toutua sekä osallistua ohjattuun toimintaan 
sisällä ja ulkona. Yhdessä koululaisten kanssa 
luomme kunnioittavan, turvallisen ja avoimen 
ilmapiirin. Lapset ovat mukana ideoimassa ja 
suunnittelemassa toimintaa.
Leikkipuiston iltapäivätoiminta on maksu-
tonta. Leikkipuistossa on mahdollisuus 36,10 
€/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi 
olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta 
voi saada maksuvapautuksen. Iltapäivätoi-
mintaan on mahdollisuus ilmoittautua koko 
lukuvuoden ajan.

Koululaisille tekemistä 
myös lomilla
Koululaisten loma-aikoina alueen leikkipuis-
toissa järjestetään ”Säpinää ja toimintaa” 
– retkiä, päiväleirejä, tapahtumia ja mukavaa 
tekemistä koululaisille. Ohjelmasta tiedote-
taan lomien lähestyessä. 

Leikkipuiston tilojen vuokraus
Leikkipuiston tiloja vuokrataan esimerkiksi 
perhejuhliin ja kokouksiin iltaisin ja viikon-
loppuisin.  Tilavuokrat löytyvät puistojen 
verkkosivuilta. Tuntiveloitus on arkisin 13,52 € 
ja viikonloppuisin sekä arkipyhäisin 20,34 €. 
Tilavaraukset tehdään suoraan leikkipuistoon 
ja perhetaloon.

Tervetuloa 
leikkipuistoon!
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TAPULI 
Tapulikaupunki 

Moisiontie 18, 00730 Hki 
Puh. 09 3105 7560 

lp.tapuli@hel.fi 
Avoinna ma-pe klo 9-16.30 

 

 
 

9-11.30 
Leikkitoiminnan kerho 

 

 
10-12 

MLL ja leikkipuiston 
yhteinen perhekahvila 

 
 

10.30-12.00 
Perheaamu 

 
 

9-11.30 
Leikkitoiminnan kerho 

 

 
10.30-12.00 
Vauvapiiri 

 
NURKKA 
Puistola 

Nurkkatie 2, 00760 Hki 
Puh. 09 3105 7521 
lp.nurkka@hel.fi 

Avoinna ma-pe klo 9-16.30 
 

 
9.30–11.30 

Vauva-aamu 
10 

Kirjastossa satutunti 

 
Pihapuuhia vaihtuvilla 

ulkoleluilla 
 

9-11.30 
Leikkitoiminnan kerho 

 

 
10.15–11.00 

Ilo liikkua – perheliikunta 
salissa 

9.30–11.30 
MLL ja leikkipuiston 

yhteinen perhekahvila 
 

9-11.30 
Leikkitoiminnan kerho 

 

10.00 
Touhuperjantai 

touhuja sisällä tai 
touhutöppöset 

perheliikuntaa ulkona 
Grillausmahdollisuus 

 
 

KURRANUMMI 
Tapanila 

Kotinummentie 51, 00730 Hki 
Puh. 09 3105 8090 

lp.kurranummi@hel.fi 
Avoinna ma-pe klo 9-16.00 

 

10.00 
Vauvailoa!  

10.00 Leikitään yhdessä 
 

9.30-12.00 
Leikkitoiminnan kerho 

 

 
9.30-12.00 

Leikkitoiminnan kerho 
 

            10.30 
       Torstaitouhua:   
lorut,laulut&liikuntarata 

10.30-12.00 
Grilli kuumana omille 

eväille, tervetuloa retkelle! 

 
KESANTO 

Töyrynummi 
Kesantotie 13, 00740 Hki 

Puh. 09 3105 8681 
lp.kesanto@hel.fi 

Avoinna ma-pe klo 9-16.30 
 

Avoin leikkiaamu 
9.30-11.30 

MLL ja Kesannon yhteinen 
perhekahvila 

10.00 
Leikkipuistojen 

perinneleikkejä ja -lauluja 
pihalla 
9-11.30 

Leikkitoiminnan kerho 
 

Pikku Kurren kätköily 
(etsi kätköjä yhdessä 

lapsen kanssa) 
 

9-11.30 
Leikkitoiminnan kerho 

 

9.30-11.30 
Perheperjantai 

 
Grillausmahdollisuus 

 
LINNUNRATA 

Suutarila 
Linnunradantie 8, 00740 Hki 

puh. 09 3105 7414 
lp.linnunrata@hel.fi 

Avoinna ma-pe klo 9-16.00 
 

Avoin leikkiaamu 
Tervetuloa leikkimään 

puiston pihalle ja sisätiloihin 

Tervetuloa leikkimään 
puiston pihalle ja sisätiloihin 

 
9-11.30 

Leikkitoiminnan kerho 
 

 
 

9-11.30 
Leikkitoiminnan kerho 

 

10-12 
Linnunradan 
Perhekahvila 

10.00 
Toimintatuokio 
tai tapahtuma. 
Grilli kuumana 
omille eväille. 

 
JALOPEURA 

Siltamäki 
Jalopeurantie 8, 00740 Hki 

Puh. 09 3105 7578 
lp.jalopeura@hel.fi 

Avoinna ma-pe klo 9-16.00 
 

9.30-11.30 
MLL:n ja leikkipuiston 
yhteinen perhekahvila 

 

10.00 
Puuhapaja 

Taidetta ja toimintaa 
kaikenikäisille 

10-11.30 
Vauvatreffit 

 
 

10.00 
Perheiden musatuokio 
Laululeikkejä ja loruja 

kaikenikäisille 

10-11.30 
Perheaamu 

Leikkiä ja leppoisaa 
yhdessäoloa. 

Mahdollisuus grillata 

 
LEIKKIPUISTO JAKOMÄKI 

Jakomäki 
Huokopolku 2, 00770 Hki  

 Puh. 09 3105 7498 
lp.jakomaki@hel.fi 

Avoinna ma-pe klo 9-16.30 

9.30 ja 10.10 
Laulutuokiot 

9-11.30 
Leikkitoiminnan kerho 

 

9-11.00 
Perhekahvila Jakis 
Jakomäen kirkolla 

yhteistyössä Malmin srk 
kanssa 
9-11.30 

Leikkitoiminnan kerho 
 

9.30–11.30 
Avoin kerho perheille 
perhepäivähoitajien 

järjestämänä 

9.30–11.30 
Perheperjantai 


