Kasvatus ja koulutus
#LastenHelsinki

Toimintaa lapsille ja perheille
leikkipuistoissa ja perhetaloissa

Tänään leikitään… kutsumme lapsia ja perheitä
meille leikkimään monenlaisia leikkejä – haluaisitko leikkiä kotia, kauppaa tai vaikka kaivurileikkiä? Leikkipuistossa löydät leikkikavereita. Seuraa leikkikutsuja leikkipuistojen Internet-sivuilta,
facebookista ja ilmoitustauluilta!
Leikkitoiminnan kerhot on suunnattu kotona
hoidossa oleville 2–5-vuotiaille lapsille. Maksuttomat kerhot kokoontuvat 1-4 päivänä viikossa
noin 2-3 tuntia kerrallaan. Kerhoihin haetaan
varhaiskasvatuksen sähköisellä hakulomakkeella asiointi.hel.fi.
Vauvaperhetoiminta on jatkoa neuvolan perhevalmennuksen vauvaperheille. Tapaamisissa keskustellaan seuraavista aiheista: Yhdessä vauvan kanssa, Voimavaroja arkeen
ja Vauvan vuorokausirytmi.
Uniohjauksen pienryhmiä järjestetään
perheille, joissa vanhemmat kokevat
6–12-kuukauden ikäisen
vauvan ”yöelämän” ongelmalliseksi. Ryhmässä keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia vauvo-

jen uneen liittyvistä asioista. Lisätiedot leikkipuistoista ja perhetaloista.
KOTIVA - suomen kielen kurssit pienten lasten
kotivanhemmille järjestää Stadin aikuisopisto.
Toimintaan haetaan Stadin aikuisopiston kautta.
Kurssin aikana on tarvittaessa mahdollisuus lastenhoitoon leikkipuistoissa ja perhetaloissa.
Kotoklubi Kanelissa opitaan suomen kieltä toiminnallisesti yhdessä aikuisten ja lasten kanssa Toisto-metodia käyttäen Suomen kieli sanoo tervetuloa | Toimintaan kuuluu laulu, leikki ja liikkuminen.
Tapaamiset ovat avoimia kaikille. Kotoklubi Kaneli
-toiminta sai 2017 Suomen Pakolaisavun Vuoden
Kotoutumisteko -tunnustuksen.
Koululaisten iltapäivätoiminta ohjattua ja valvottua maksutonta lasten vapaa-ajan toimintaa. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, liikkua,
pelata, ulkoilla, tavata kavereita ja rentoutua sekä
osallistua ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona.
Henkilökunta luo yhdessä koululaisten kanssa kunnioittavan, turvallisen ja avoimen ilmapiirin. Lapset
ovat mukana ideoimassa ja suunnittelemassa toimintaa. Leikkipuistossa on mahdollisuus 36,10 €/
kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat
eväät mukana. Välipalamaksusta voi saada maksuvapautuksen. Iltapäivätoimintaan on mahdollisuus ilmoittautua koko lukuvuoden ajan suoraan
järjestävään leikkipuistoon.
Säpinää ja toimintaa – koululaisten loma-ajan toiminta on mukavaa tekemistä koululaisten lomapäiville leikkipuistossa. Järjestämme loma-aikoina
myös maksuttomia retkiä, päiväleirejä ja tapahtumia. Ohjelmasta tiedotetaan lomien lähestyessä.
Toimintaa pikkulapsiperheille koululaisten loma-aikoina - järjestetämme monenlaista yhteistä
leikkiä ja ohjattua toimintaa.
Leikkipuiston tiloja vuokrataan esimerkiksi perhejuhliin ja kokouksiin iltaisin ja viikonloppuisin.
Tuntiveloitus on arkisin 13,52 € ja viikonloppuisin sekä arkipyhäisin 20,34 €. Tilavaraukset
tehdään suoraan leikkipuistoon ja perhetaloon.

Kuva Konsta Linkola

Leikkipuistot ja perhetalot tarjoavat lapsiperheille aamupäivisin mukavaa ja monipuolista tekemistä, ohjattuja toimintatuokioita ja erilaisia tapahtumia. Leikkipuistojen toiminta on Helsingin Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ohjattua toimintaa. Tervetuloa leikkimään, laulamaan, loruilemaan, liikkumaan, taiteilemaan ja
tutkimaan. Toiminta on maksutonta eikä siihen
tarvitse ilmoittautua. Ohjelma löytyy sisäsivulta.

Tervetuloa
leikkipuistoon!
Herttoniemi • Kiiltotähti
• Puuskakulma
• Rudolf • Santahamina
• Tuorinniemi
syksy 2018–kevät 2019

Maanantai
HERTTONIEMI
Karhutie 11
p. 09-31056499
lp.herttoniemi@hel.fi
avoinna ma-pe 9.00–16.30

KIILTOTÄHTI
Yliskylä
Ilomäentie 8
p. 09-31056478
lpkiiltotahti@hel.fi
avoinna ma-pe 9-16.30

PUUSKAKULMA
Jollas
Jollaksentie 67
p. 09-31056410
lp.puuskakulma@hel.fi
avoinna ma-pe 9-16.30

RUDOLF
Laajasalo
Rudolfintie 8
p. 09-31056503
lp.rudolf@hel.fi
avoinna ma-pe 9-16

SANTAHAMINA
Kadettikouluntie 5
p. 09-31056450
lp.santahamina@hel.fi
avoinna ma-pe 9-16

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

klo 10.30-11
LUOVUUS LENTOON!
Maalataan, muovaillaan,
leikataan, liimataan...

klo 9.30-10
PIHALIIKUNTAA
Leikkejä ja liikuntaa ulkona
leikki-ikäisille ja vanhemmille.

klo 10.15-10.45

klo 9-11.30
NALLEKERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5vuotiaille.

klo 9-11.30
NALLEKERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5vuotiaille.

klo 10.45-11.15
LEIKKEJÄ JA LIIKUNTAA
jumppasalissa

klo 10.45-11.15
TAITEILUA JA ASKARTELUA
kaiken ikäisille leikkihuoneessa

Opetellaan Suomen kieltä
toiminnallisesti Toisto-metodin
avulla leikkien, laulaen, liikkuen ja
taiteillen.

klo 9.00-11.30
KOMEETAT-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5-vuotiaille.

klo 10.45-11.30
JUMPPAPEUHULA

klo 10.30-11.00
MUSARI

Tervetuloa touhuamaan
erilaisten jumppavälineiden
kanssa saliin oman
vanhemman kanssa.

Lauluja ja musisointia
kaikenikäisille salissa.

klo 9.00-11.30
KOMEETAT-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5vuotiaille.
klo 10.30-11.30
VAUVA-AAMU
Vauvojen ja vanhempien oma
kohtaaminen. Vaihtelevasti
ohjattuja tuokioita vauvoille, ks.
puiston Facebook-sivut.

klo 10.30-11.15
LEIKIN ILOA!

klo 10.30-11.00
TIISTAIN TOUHUT
Luova toimintatuokio kaikenikäisille.

klo 10-11.30
PERHEKAHVILA
Tervetuloa tapaamaan muita
vauvoja, lapsia ja vanhempia.

klo 10.30-11.30
KOTOKLUBI KANELI

Iloa leikistä, liikunnasta ja
laulusta kaikenikäisille.

klo 10.30-11.30
LUOVUUS LENTOON!
Maalaten, muovaillen, leikaten
liimaten…
VIIKON IDEOINTIA YHDESSÄ

Kulkuluvat kaksi päivää
ennen tuloasi, soittamalla!

TUORINNIEMI
Herttoniemi
Angnetanpolku 4
p.09 310 56515
lp.tuorinniem@hel.fi
avoinna ma–pe 9–16.30

klo 10.30-11.00
PUISTOPUUHAT
Ohjattu leikkituokio luontoa ja koko
puistoaluetta hyödyntäen.
klo 9-11.30
KOTIVA-KURSSI
Kotivanhempien suomenkielen
kurssi maanantaisin ja perjantaisin.

klo 9-11.30
MAININKI-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5 vuotiaille

klo 9.00-11.30
KIIPPARI-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5-vuotiaille.

klo 9.30-11.30
VAUVA-TAAPEROAAMU

klo 10.30-11.00
OHJATTU LEIKKITUOKIO
Leikkejä ja liikuntaa
kaikenikäisille.
klo 9.00-11.30
KIIPPARI-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5vuotiaille.

klo 10.30-11.00
OHJATTUJA
PIHALEIKKEJÄ

Tervetuloa kaikki vauva- ja
taaperoarkea elävät, sekä uutta
perheenjäsentä odottavat juttelemaan
ja tapaamaan muita samassa
elämäntilanteessa olevia.

Leikkejä, liikuntaa ja retkiä
kaikenikäisille ulkona.

TIITIÄISET-KERHO

klo 9.00-11.30
Leikkitoiminnan kerho 2-5vuotiaille

klo 9.00-11.30
Leikkitoiminnan kerho 2-5-vuotiaille
klo 10.30-10.50
LAULUHETKI
Lauluhetki kaiken ikäisille.
klo 10.30-11.00
VAUVA-AAMU
Joka kuukauden toisena tiistaina
ohjattu tuokio vauvaperheille.

MUSATUOKIO
Koko perheen yhteinen
musiikkituokio.

klo 9.30-11.30
MLL-PERHEKAHVILA

JOUTSENET-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5vuotiaille

klo 10.15-10.45
KUKKULUURUU!
Vanhemman ja vauvan yhteinen
laulu-leikkituokio.

klo 10.00-11.30
VAUVA”KAHVILA”
Vauvaperheiden kohtaamispaikka

klo 10.00-10.15
TOHINATORSTAI
vanhempien toiveiden mukainen
ohjattu tuokio leikkihuoneessa

klo 10.30–11.00
VAUVA-AAMU
Ohjattu tuokio vauvoille.

klo 10.30-11.15
PIENTEN KÄSIEN PUUHAILU
Vaihtuvasti taiteilua, askartelua
ja pientä puuhailua oman
aikuisen kanssa

klo 10.30-11.15
ILO LIIKKUA
Vanhemman ja lapsen
yhteinen jumppa kävelemään
oppineille

klo 9-11.30
MAININKI-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5 vuotiaille
klo 9.30-11.00
PUUHAPERHEKERHO

klo 10.30-11.00
LAULU- JA LORUTUOKIO

klo 10.00-10.30 Ohjattu tuokio
kaikenikäisille.
Seurakunnan ja leikkipuiston
yhteistyössä tapahtuvaa
perhekerhotoimintaa.

Lauluja ja loruleikkejä kaiken
ikäisille salissa. suomen ja
ruotsin kielellä

klo 10.30-11.00
LIIKUNNAN RIEMUA
Yhdessä perheiden kanssa
toteutettu liikuntahetki

klo 10.30-11.30
PUUHAPERJANTAI
Satuja, tarinoita, lauluja, loruja,
mukavaa yhdessä oloa!
GRILLI KUUMENEE OMILLE
EVÄILLE

TIITIÄISET-KERHO

klo 9.30-9.50
VIKKELÄT JALAT
Liikunnallinen pihatuokio
kaikenikäisille.

Perjantai

klo 11.10-11.30
LORUT JA LAULUT
Loru- ja laulutuokio leikki-ikäisille.
JOUTSENET-KERHO
Leikkitoiminnan kerho 2-5-vuotiaille

Leikkipuistoyksikkö Kaakko, johtava leikkipuisto-ohjaaja Harri Kokkonen p. 09 310 62591 tai harri.kokkonen@hel.fi

klo 10.30-11.30
PIKKUVÄEN PERJANTAI
Leikkejä ja liikuntaa salissa
VAUVA-AAMU
klo 10.30-11.00
Joka kuukauden viimeisenä
perjantaina ohjattu tuokio
vauvaperheille jumppasalissa.

