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Leikkipuistot Helsingissä
Rakennus pois käytöstä
Leikkipuisto muuttunut
Perhetaloksi
Uusi puisto 2009

LP ARABIA

PT KAJUUTTA

PT NAAPURI

Leikkipuistoja Helsingissä
25.2.2010  yhteensä  70
Peit 21 sekä 2 perhetaloa
Peet 13
Pelä 15
Pepo 21



Leikkipuisto Maunula

Puistorakennus 160m2 + piha
Kuukausivuokra n. 2000 euroa
Puistossa kolme työntekijää



Leikkipuistojen toiminta-ajatus ja toiminta (1/2)

Leikkipuistojen tehtävänä on olla:

lasten ja lapsiperheiden arjen
kohtaamispaikka

leikin, kasvun ja oppimisen paikka

Leikkipuistotoiminta:

matalakynnyksisyys
• tapahtumat ja juhlat
• perheet itse toimijoina
perhekohtainen ja  ryhmämuotoinen työ
• vertaisryhmät (esim. perhekahvilat, vauva-

vanhempiryhmät)
• kohdennetut ryhmät
tilat alueen perheiden ja asukkaiden käytössä

(yl.iltaisin ja viikonloppuisin)

matalakynnyksisyys
• Esim. kesätoiminta
ryhmämuotoinen työ
avoin varhaiskasvatus
• tenavatuvat yhteistyössä lapsiperheiden

kotipalvelun kanssa

Leikkipuistot ovat oman alueensa lapsiperheiden yhteinen toiminta-areena. Ne heijastavat
herkästi oman alueensa lapsiperheiden elinoloja.



Leikkipuistojen toiminta-ajatus ja toiminta (2/2)

Leikkipuistojen tehtävänä on olla:

koululaisten iltapäivän turvallinen
paikka

lapsiperheiden alueen tietopiste

lapsiperheiden varhaisen tuen ja
ennaltaehkäisevän työn aktiivinen
mahdollistaja

(Sosiaalilautakunta 26.10.2004 § 480)

Työmuodot

koululaisten avoin iltapäivätoiminta
• mahdollisuus maksulliseen välipalaan
• 50 koululaista

palveluista tiedottaminen
• tietoa kumppaneiden palveluista, infotaulut

perhekohtainen työ
• Palveluihin ohjaus
ryhmämuotoinen työ
• perhevalmennus, kohdennetut ryhmät
monikulttuurisuus
alueellinen verkostotyö

Leikkipuistot ovat oman alueensa lapsiperheiden yhteinen toiminta-areena. Ne heijastavat
herkästi oman alueensa lapsiperheiden elinoloja.



Toiminta tilastoissa
Puistossa olevien henkilöiden samanaikainen lukumäärä keskimäärin

Lapset

0-6 v 7-10 v 11- v Yht.
 joista:

tuen tarve
Aikuis-
asiakkaat

Läsnäoleva
lp-henkilöstö

MAUNULA    - keskimäärin 9,1 16,4 3,2 28,7 1,1 9,7 3,0
   - yhteensä

Viikkokohtaiset tiedot

Ryhmien käynnit

Lp-ryhmät Pk-ryhmät Pph-ryhmät Muut ulkop. Yht

Lasten käyntikerrat
Puiston
aukiolo-
aika (t/pv)

Toiminta-
päivien lkm

Päivässä Viikossa

7,4 4,7 2 4 37 2 45 141 658
233 115 179 1871 75 2240 32 895Yhteensä vuonna 2009



Asiakaskysely 2009
Leikkipuistotoiminta
- 1660 vastausta
- Ka.kouluarvosana 8.8
- Leikkipuistot ovat niiden käyttäjien mielestä arvokkaita ja tärkeitä.

Puistoihin ja niiden työntekijöihin kiinnytään ja oman puiston
kunnosta ja puistotoiminnan jatkuvuudesta omalla asuinalueella ollaan
huolissaan.

- Lapset pitivät puistoja turvallisina paikkoina leikkiä, pelata ja
askarrella.

- Puiston piha-aluetta, henkilökuntaa ja esim. ruokailua pidetään
tärkeinä vanhempien mielestä.
Kehittämiskohteet: tiedotus ja osallisuus toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen


