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KANNELMÄEN SEURAKUNTA  

Esikoisvauvakerho, perhekerho ja vauvakerho kokoontuvat Klaneettitie 6-8 A 

toimitilassa (4. kerros). Porraskäytävässä kaksi hissiä ja rattaat voi tuoda ylös 

asti, jossa niille on oma parkki.  

ESIKOISVAUVAKERHO  

Torstaisin klo 10.30-12.00 alle 1-vuotiaiden esikoisvauvojen perheille. Avoi-

met ovet ja kahvitarjoilu. Kausiohjelma laaditaan yhdessä. 

VAUVAKERHO 

Tiistaisin klo 10.30–12.00 alle 1-v. vauvoille yhdessä vanhemman kanssa. 

Avoimet ovet ja kahvitarjoilu. Kausiohjelma laaditaan yhdessä.  

PERHEKERHO  

Keskiviikkoisin klo 9.30–11.30. Kerhossa leikitään, pidetään hartauksia, juo-

daan kahvit ja mehut, lauletaan ja askarellaan. Avoimet ovet eli ei tarvitse il-

moittautua etukäteen. Tervetuloa kaikenikäiset lapset ja aikuiset!  

PERHEIDEN MUSAKERHOT MALMINKARTANON KAPPELISSA, VELLIKELLONPOLKU 

8. Maanantaisin klo 10.00–11.30 ja tiistaisin klo 17.30-18.45. 
Luvassa on lapsille aikuisineen laulua, musisointia, tanssia, rentoa yhdessä 

oloa mukavassa porukassa. Musakerhossa lapsi tutustuu yhdessä ja erikseen 

soittamiseen erilaisilla soittimilla, tuttuihin ja uusiin lauluihin ja laululeikkeihin 

sekä luovaan liikkeeseen musiikin tahdissa. Kerho painottuu musiikilliseen toi-

mintaan. Yhteisen toimintatuokion jälkeen tarjolla välipalaa ja vapaata oleske-

lua. Kerho on avoin ja maksuton. Ei ikärajoja. Tervetuloa koko perheen voimin 

musisoimaan ja pitämään lystiä! Ohjaajina perhetyöntekijät Sanna ja Janette.  

  
MAJAKKAKERHO KAUPPAKESKUS KAARESSA, PAIKASSA: Majakkakerho on 

lasten oma kerho, joka kokoontuu parillisten viikkojen maanantaina seurakun-

nan toimitila Paikassa (-1krs) klo 15-16. Kerhoon voi tuoda yli 3- vuotiaan lap-

sen viihtymään ja saada kerhon ajan itse hengähtää tai käydä ostoksilla. Ma-

jakkakerhossa leikimme, laulamme, musisoimme, askartelemme ja tutus-



tumme toisiimme. Kerhossa on pohjana kristillinen arvomaailma ja siellä tu-

tustutaan kirkkovuoden perinteisiin sekä Raamatun kertomuksiin lapsilähtöi-

sin menetelmin. Toiminta on avointa ja maksutonta. Tervetuloa!  

 

PYHÄKOULU KIRKOLLA: Sunnuntaisin toimii messun aikana klo 10.00 alkaen 

vapaaehtoisten pitämä pyhäkoulu lapsille Kannelmäen kirkolla.         

 

JENNYN MUMMOLA  
Kerran kuussa lauantaisin Toimintakeskus Jennyssä, Beckerintie 9. Lapsille ja ai-

kuisille leikkiä, askartelua, lukemista yhdessä vapaaehtoisten mummojen 

kanssa. Ilmoittautumista ei tarvita vaan mummolassa on avoimet ovet. Tarjolla 

on välipalaa. Tarkemmat aikataulut löydät nettisivuiltamme:  

www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki  

           
KUNINKAANTAMMESSA: 
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30–11.30, Sienakuja 4, kerhohuone.  
 
LISÄTIETOJA TOIMINNASTA JA TARKEMMISTA AIKATAULUISTA: 

Lapsityönohjaaja Marjo Visa (09) 2340 3803, marjo.visa@evl.fi 

www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 

Facebook: Kannelmäen seurakunnan Lapset ja perheet   

KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT: 
Leikkipuistot tarjoavat kaikille avointa toimintaa sisällä ja ulkona, sekä kerho-

toimintaa 2-5-vuotiaille lapsille. Lisätietoa: www.hel.fi/varhaiskasvatus/leikki-

puistot ja perhetalot 

 

KANNELMÄKI (Kanneltie 1) lp.kannelmaki@hel.fi  

 ma Perheiden aamu klo 10.00-11.30 (Vertaistukea ja infoa perheille). 

 ti Kotoklubi Kaneli klo 10.00-11.00 (Opetellaan suomen kieltä laulun ja 

leikin avulla). 

 ke Teematuokio klo 10.00. 
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 to Teema-askartelua klo 10.00.  

 pe Teemaleikit ulkona klo 10.00.  

 

Lisäksi Kannelmäen leikkipuistossa toimii maksuton Muumikerho keskiviik-

koisin ja torstaisin klo 9.00-11.30, jonne haetaan kerhohakemuksella. Kerho 

on tarkoitettu 2-5-vuotiaille lapsille ja siellä lauletaan, loruillaan, leikitään, 

askarrellaan ja ulkoillaan. Muumikerhon toimintaa suunnitellaan lasten ikä-

kauden mukaan. Lisätietoa puiston henkilökunnalta.        

 

Perjantaisin puistossa kokoontuu myös MLL:n perhekahvila klo 9.30-11.30.   

 

KAUNOKKI (Tuohipolku 10) lp.kaunokki@hel.fi  

 Ma Askartelua sisällä ja sisäleikkejä klo 10.00. 

 Ti Puistopuuhat klo 10.00.                     

 Ke Laululeikkejä ulkona klo 10.00. 

 To Pienet jalat liikkeelle klo 10.00. 

 Pe Pikkuväen perjantai klo 10.00. Mahdollisuus grillata omia eväitä.       

 

PIIKA (Arentikuja 5) lp.piika@hel.fi  

 Ma Liikuntatuokio (ulkona) 1,5-5-vuotiaille klo 10.00 

 Ti Laulu- ja leikkihetki 1,5-5 vuotiaille klo 10.00. Sään salliessa ulkona, tal-

vella sisällä. 

 Ke Pihaseikkailut klo 10.00. 

 To Vauvahieronta (sisällä) klo 10.30. 

 Pe Perhetupa, klo 9.30-11.30, ohjattu tuokio klo 10.00.   

 

TRUMPETTI (Trumpettikujan päässä) lp.trumpetti@hel.fi  

Leikkipuistorakennus on poistettu käytöstä. Ulkoleikkivälineet asiakkaiden    

käytössä arkisin klo 9.30-11.   
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VAUVAPERHETOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA 
Helsingin kaupungin leikkipuistot ja perhetalot järjestävät vauvaperhetoimin-

taa neuvolan perhevalmennuksen jatkoksi helsinkiläisille ensimmäisen lap-

sensa saaneille perheille. Vauvaperhetoiminnassa on kolme aihetta, joista kes-

kustellaan yhdessä. Tapaamiset ovat saman sisältöisiä kaikissa toimipaikoissa. 

Aiheet ovat:  

 Yhdessä vauvan kanssa – mitä on varhainen vuorovaikutus?  

 Voimavaroja arkeen – vanhempana oleminen 

 Vauvan vuorokausirytmi  

Malminkartano-Kannelmäki neuvola-alueen vauvaperhetoiminta järjeste-

tään Leikkipuisto Piiassa, Arentikuja 5, p. 09 310 41582,  lp.piika@hel.fi. Lisä-

tietoa aiheista ja kokoontumisista: www.hel.fi/varhaiskasvatus/leikkipuistot ja 

perhetalot/piika/vauvaperheet 

 

Oletko vauvan yksinhuoltajavanhempi?  

Tervetuloa mukaan vauvaperhetoiminnan aamuryhmään keskustelemaan sa-

massa elämäntilanteessa olevien ja ammattilaisten kanssa. Toiminta järjeste-

tään yhteistyössä Pienperheyhdistys ry:n ja Helsinki Mission kanssa. 

Yksinhuoltajille räätälöityä vauvaperhetoimintaa löytyy seuraavista leikkipuis-

toista: 

 Leikkipuisto Filpus, Filpuksenpolku 4, p. 040 334 239, lp.filpus@hel.fi   

 Leikkipuisto Linja, Toinen linja 6, p. 050 402 0489, lp.linja@hel.fi   

MLL KANNELMÄKI 

MLL:N KANNELMÄEN PAIKALLISYHDISTYS JÄRJESTÄÄ MM. MUSKARITOIMINTAA.  

Facebookissa yhdistyksen sivu löytyy nimellä MLL Kannelmäki tai osoitteella: 

https://www.facebook.com/MLL-Kannelm%C3%A4ki-1270710479682124/ 

tai netissä Mll.fi -> paikallisyhdistykset -> Kannelmäki  
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Muskareita järjestetään torstaisin Kannelkylän kerhohuoneistossa, Vanhais-

tentie 12.00-14.00. Tiedustelut: muskari.kannelmaki@gmail.com.  

MLL:n perhekahvila perjantaisin klo 9.30-11.30 Leikkipuisto Kannelmäessä. 

KANNELMÄEN KIRJASTO 

Kirjastossa järjestetään mm. tiistaisin satutuokioita 2-6 -vuotiaille lapsille. 

Tarkemmat aikataulut löydät: www.helmet.fi/kannelmaenkirjasto  

KANNELMÄEN VOIMISTELIJAT 

 Vauvajumppa.  

 Taaperoiden jumppakerho. 

 Perheliikuntaa 1 – 6 vuotiaille.  

 Lasten tunnit 4 – 12 vuotiaille, telinejumppaa, jumppakoulua, tanssia, jne. 

 Nuorten tunnit, aikuisten tunnit. 

Katso lisätietoja: www.kannelmaenvoimistelijat.fi  

KANNELTALO 

Kanneltalossa on paljon tapahtumia lapsille ja perheille ympäri vuoden. Esim: 

 Lasten lauantait (koko perheen tapahtuma) 

 Konsertteja 

 Taidekasvatusta ja työpajoja perheille, päiväkodeille ja kouluille. 

 Teatteri-ja elokuvaesityksiä. 

Tutustu Kanneltalon ohjelmaan: www.kanneltalo.fi     

KANSALLINEN LASTENLIITTO 

KANNELMÄKI, KANNELMÄEN NUORISOTALO, KLANEETTITIE 5 

 Tenavajumppaa 5-6-vuotiaille tiistaisin. 

 Touhujumppaa 3-4 vuotiaille tiistaisin. 

 Taaperomuskarit ja vauvamuskarit perjantaisin.         
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Lisätietoja ilmoittautumisesta ja hinnoista: www.lastenliitto.fi   

KAUPPAKESKUS KAARI  

Tiistaitemmellykset  
 
Kaaressa on joka tiistai maksutonta puuhaa perheen pienimmille ja heidän 

vanhemmilleen 2. kerroksen leikkihuoneessa. Mm:  

 Muskarit: Muskarissa pääsemme laulamaan ja leikkimään yhdessä tiis-

tai-aamupäivisin. Ryhmiä on kaksi. Tiedustelut vapaista paikoista osoit-

teesta: toimisto@luhmo.fi. Toiminnasta vastaa Luoteis-Helsingin musiik-

kiopisto. 

 Satutuokio: Suomalainen Kirjakauppa järjestää joka tiistai kello 10.20 Sa-

tutuokion myymälässään, Kaaren 2. kerroksessa. 

 Lapsiparkki: Lapsiparkki on avoinna tiistaisin kello 15-19. Lapsiparkki on 

tarkoitettu 3-7 vuotiaille ja hoitoaika on tunnin kerrallaan. Lapsiparkki on 

maksuton. 

Lisätietoa: www.kauppakeskuskaari.fi   

 

LIIKUNTALEIKKI HELSINKI RY  

Kiinnostaako lastasi jalkapallo? Naperofutis Kannelmäen harjoituspaikoista, 

aikatauluista ja ilmoittautumisesta saat infoa: www.liikuntaleikki.fi   
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Jos arki alkaa tuntua liian raskaalta: 

Helsingin kaupungin lapsiperheiden sosiaaliohjaus 

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on alle kouluikäisten lasten ja pienten koululais-

ten perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilan-

teissa. Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaaliohjaajaan. 

Sosiaaliohjaaja tapaa perheitä pääsääntöisesti heidän kotonaan. Palvelu on 

maksutonta. 

Sosiaaliohjaajat: Elina Alatalo p. 09 3104 3736, Pauliina Memni p. 09 3106 

9877 ja Tuija Penttinen p. 09 3101 5860.  

Lapsiperheiden kotipalvelu: p. 09 3104 1272. 

Terapeuttinen vauvaperhetyö, ajanvaraus ja neuvonta p. 09 3104 6060 ma-to 

klo 12.00-13.00.   

Perheneuvola, ajanvaraus ja neuvonta p. 09 3104 7490 ma-pe klo 11.00-

12.00. 

Helsingin seurakuntayhtymän perheneuvonta, tiedustelut p. 09 2340 2555 

ma-pe klo 9.00-12.00.  

KANNELMÄEN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ palvelee, kun kaipaat henkistä, hen-

gellistä tai aineellista tukea. Diakoniatyöntekijälle voi varata keskusteluajan tai 

kutsua kotikäynnille puhelimitse tai sähköpostitse. 

Diakoniatyöntekijät voit tavata ilman ajanvarausta:  

 Jennyn Olohuoneessa maanantaisin ja torstaisin klo 12.00-15.00.  

 Kauppakeskus Kaaren Paikassa tiistaisin klo 12.00–15.00, -1. krs 

Diakonit:  

 Heidi Metsälä p. 09 2340 3842, heidi.metsala@evl.fi  

 Heini Sinkko p. 09 2340 3841, heini.sinkko@evl.fi  

 Ulla-Maija Tuura p. 09 2340 3843, ulla-maija.tuura@evl.fi 
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