
Kasvatus ja koulutus
Fostran och utbildning

Leikkipuisto Tapulin toiminta syksy 2018-kevät 2019

Leikkipuisto Tapulin syksyn toiminta on käynnistynyt. Leikkipuisto Tapulin rakennus todettiin keväällä

huonokuntoiseksi ja työ korvaavan tilan löytämiseksi aloitettiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan

tilapalvelut on kartoittanut erilaisia vaihtoehtoja. Perheiden kanssa on keskustelu ja heidän toiveitaan on 

otettu huomioon sijainnin ja vaatimusten osalta. Koululaisten iltapäivätoiminta on päätetty keskittää Maatullin

ala-asteelle 3.9.2018 alkaen. Maatullin ala-aste sijaitsee Leikkipuisto Tapulin vieressä ja kaikki

iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset ovat Maatullin ala-asteen oppilaita. 

Aamupäivätoiminta järjestetään tämän toimintavuoden ajan Tapulikaupungin alueella kolmessa osoitteessa. 

Leikkipuiston ulkolelut ja wc-tilat ovat asiakkaiden käytössä arkipäivisin klo 9.30-15.45. Leikkipuiston

henkilökunnan sosiaali- ja toimistotyöskentelytilat on järjestetty Maatullin ala-asteelle. 

Leikkipuisto Tapulille ja päiväkotitoiminnalle on suunnitteilla syksylle 2019 paviljonkirakennus, jolloin aamu-

ja iltapäivätoiminta voidaan keskittää takaisin leikkipuistoon. 

Pikkulapsiperheille järjestettävää toimintaa
Maanantaisin klo 10.30 Perheiden leikkituokio leikkipuiston pihalla

Keskiviikkoisin klo 10.30 Vauvapiiri Tapulikaupungin kirjastolla, Ajurinaukio 5 (alkaen 5.9.)

Torstaisin klo 10  Kotoklubi Kaneli –suomenkieltä toiminnallisesti –toiminta Tapulikaupungin nuorisotalolla, 

Ajurinaukio 5 (alkaen 13.9.)

Perjantaisin klo 10.30 Perheaamu vaihtuvin teemoin Tapulikaupungin kirjastolla (alkaen 7.9.)

Tarkempaa tietoa toiminnasta ja tuokioiden sisällöistä löydät verkkosivuiltamme ja leikkipuiston Facebook-

sivulta.

Leikkitoiminnan kerho Tapulikerho (2-5 –vuotiaille) toimii maanantaisin ja torstaisin klo 9-11.30 Puistolan 

Palvelutalolla (Aksiisipolku 1 b). Kerhoon haetaan sähköisesti asiointi.hel.fi. 

Koululaisten iltapäivätoiminta
Koululaisten iltapäivätoiminnassa leikitään ja pelaillaan paljon ulkona. 

Klo 12.15–13.30 Koulusta klo 12.15 pääsevät lapset ulkoilevat leikkipuiston pihalla. Kovan sateen tai 

pakkasen sattuessa toimitaan koulun iltapäivätoiminnan tiloissa yhdessä ABC-kerhon kanssa.

Klo 13.30–14.30 Koulusta klo 13.30 pääsevät lapset ulkoilevat leikkipuiston pihalla.

Klo 14-15 Välipala tarjoillaan porrastetusti ruokasalissa.

Klo 13.30–16.00 Toimintaa järjestetään sisä- ja ulkotiloissa lasten ideoiden ja toiveiden mukaan.

Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan lomakkeella leikkipuistoon. Toiminta on maksutonta, mutta välipalan 

kuukausimaksu on 36,10 €.
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