
Den svenskspråkiga lekparksverksam-
heten är verksamhet för småbarnsfamiljer.
Verksamheten ordnas i form av målinriktad
och öppen verksamhet i några lekparker
och i ett familjehus. Verksamheten erbju-
der mötesplatser för barn och barnfamiljer.
I verksamheten ordnas ledda sångstunder
och infostunder som har att göra med
barns uppväxt och utveckling. Samarbete
görs tillsammans med olika aktörer.

Lekparkernas och familjehusets leksaker,
kylskåp och mikro är tillgängliga för famil-
jerna.

Invånarhuset Betanias café är öppet kl. 9-
13.45.

I Lekparken Illern finns ett självbetjä-
ningscafé som upprätthålls av föräldrarna.

Stadens lekparker och familjehus hyrs ut till
privatpersoner, samfund och föreningar. Ifall
hyresverksamheten stöder barnfamiljer
(t.ex. kamratstödsgrupp), så kan man få ut-
rymmet gratis.

Lekparken Illern 
Illergränd 6

00800 Helsingfors

Familjehuset Betania

Styrmansgatan 13
(Ingång via portgången på 

Sjömansgatan)
00150 Helsingfors

jessica.soderholm@hel.fi

tel.(09) 310 69 891
(även sms)

www.hel.fi/svensksprakig-lek-
parksverksamhet

Facebook: Svenskspråkig 
lekparksverksamhet i 

Helsingfors

Välkommen med i 
verksamheten!

   SVENSKSPRÅKIG

LEKPARKSVERKSAMHET

Mötesplats för barnfamiljer

Familjebrunch 2016
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De öppna träffarna

I den öppna verksamheten får man dela på var-
dagens glädjen och sorger, lära känna andra fa-
miljer, få kamratstöd och hitta nya kompisar.
Ingen anmälning behövs till träffarna och barn i
alla åldrar är välkomna med en vuxen.
Babyträffarna är tänkta för barn under ett år.
Verksamheten och programmet planeras
tillsammans med familjerna. Kom gärna med
önskemål!

Rör dig glatt-gymnastik

Rör dig glatt-gymnastiken är en glad tvåspråkig
gymnastikgrupp.
Gymnastiken är avsedd för barn över 1 år till-
sammans med en förälder eller annan vuxen.
Gymnastiken är medryckande och den viktig-
aste målsättningen är att ge rörelsens glädje åt
barnen och föräldrarna/de vuxna.
Gymnastiken ordnas tillsammans med
Lekparken Sanna.

Gruppen hålls måndagar kl. 10.00-10.45 på Böle
ungdomsgård, Böletået 6.

Det är förhandsanmälning till gymnastiken.

Veckoprogram

MÅNDAG
Kl. 10 - 10.45 Rör dig glatt-gymnastik

Böle ungdomsgård
Förhandsanmälning

Kl. 12 - 16 Familjeträff
Sångstund kl. 14 eller
varierande program

Familjehuset Betania

ONSDAG
Kl. 10 - 13 Familjeträff

Sångstund kl. 10.45 eller
varierande program
Lekparken Illern

TORSDAG
Kl. 10 - 13 Babyträff

Sångstund kl. 11.15 eller
varierande program
Lekparken Illern

FREDAG
Varierande program.

Programmet finns på nätsidan samt upp-
dateras varje vecka på Facebook.

Följ med!
	
	
	

	
	
	

Babyfamiljsverksamhet

Helsingfors stads lekparker och familjehus ordnar
babyfamiljsverksamhet som en fortsättning på råd-
givningens familjeförberedelsekurs för föräldrar som
får sitt första barn.

Babyfamiljsverksamheten har fyra teman. Av temana
kan man välja alla fyra eller bara en och man kan
delta i dem i vilken ordning som helst.

Temana är:
Tillsammans med babyn – tidig växelverkan
Kraftresurser i vardagen – att vara förälder (med
församlingarnas familjerådgivare Fredrik Lindgård)
Babyns sömn- och dygnsrytm (med familjearbe-
tets socialhandledare)
Service för barnfamiljer: info om dagvård och
tandvård

Babyfamiljsverksamheten ordnas i Lekparken Illern
och i Familjehuset Betania. Vi önskar att familjerna
anmäler sig till träffarna senast en dag före.

Temat service för barnfamiljer: info om tandvård och
dagvård ordnas inom den öppna verksamheten på
baby- eller familjeträffarna.

Datumen för träffarna hittar ni på hemsi-
dan.


