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KANNELMÄEN SEURAKUNTA

ESIKOISVAUVAKERHO
torstaisin klo 10.30-12. Kannelmäen kirkolla Nurkassa alle 1-vuotiaiden esikois-
vauvojen perheille. (6.9.–13.12., ei 6.12.)

VAUVAKERHO
tiistaisin 10.30–12 Kannelmäen kirkolla Nurkassa Avoin kerho alle 1-v. vauvoille
perheineen. (4.9.–11.12.)

PERHEKERHO
keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 Nurkassa (5.9.–12.12.) Kerhossa leikitään, pidetään
hartauksia, juodaan kahvit ja mehut, lauletaan ja askarellaan. Avoimet ovet eli ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa kaikenikäiset lapset ja aikuiset!

PERHEIDEN MUSAKERHOT MALMINKARTANON KAPPELISSA
Maanantaisin klo 10–11.30, ohjaajina lastenohjaajat Sanna Lång ja Janette Lintelä
(3.9.–10.12.)

Tiistaisin klo 17.30-19, ohjaajana Sanna (4.9.–11.12).

Luvassa on lapsille aikuisineen laulua, musisointia, tanssia, rentoa yhdessä oloa mu-
kavassa porukassa. Musakerhossa lapsi tutustuu yhdessä ja erikseen soittamiseen
erilaisilla soittimilla, tuttuihin ja uusiin lauluihin ja laululeikkeihin sekä luovaan liik-
keeseen musiikin tahdissa. Kerho painottuu musiikilliseen toimintaan. Yhteisen toi-
mintatuokion jälkeen tarjolla välipalaa ja vapaata oleskelua. Kerho on maksuton.
Tervetuloa koko perheen voimin musisoimaan ja pitämään lystiä! Ohjaajina Sanna
ja Janette.

JENNYN MUMMOLA
Lauantaisin 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. klo 10–13 Toimintakeskus Jennyssä. Lapsille
ja aikuisille leikkiä, askartelua, lukemista yhdessä vapaaehtoisten mummojen
kanssa. Ilmoittautumista ei tarvita. Tarjolla on välipalaa.
LISÄTIETOJA:
Lapsityönohjaaja Marjo Visa (09) 2340 3803, marjo.visa@evl.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki
FB: Kannelmäen seurakunta

http://www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki


LEIKKIPUISTOT:
Leikkipuistot tarjoavat kaikille avointa toimintaa sisällä ja ulkona, sekä kerho-
toimintaa 2-5-vuotiaille lapsille. Lisätietoja voi kysellä puistoista.

KANNELMÄKI (Kanneltie 1a)

· ma Askartelu klo 10-11.30
· ti Perheaamu 10.00-11.30 – vertaistukea vanhemmille
· ke Laulutuokio klo 10
· to Laulutuokio klo 10
· pe Temppurata klo 10.30-11.30

TRUMPETTI (Trumpettikujan päässä)
· ma Taaperot klo 10-11.30 - Laulua, leikkiä ja  mukavaa yhdessäoloa vanhem-

mille ja lapsille sisätiloissa
· ti Laulutuokio ulkona klo 10.00
· ke Touhutuokio klo 10.00-11.00 - Satuilua, mielikuvitusleikkejä, suunnistusta,

temppuratoja, kisailua yms.
· to Liikuntaleikkejä ulkona kerholaisille sekä perheille klo 10.00
· pe Askarteluaamu perheille klo 10.00-12.00 (tulkaa kun teille sopii)

Siilin Supinat -taaperotuokiot Trumpetin leikkipuiston avoimessa toiminnassa:
Torstaisin 6.9, 4.10, 1.11. ja 29.11. klo 10-10.30

KAUNOKKI (Tuohipolku 10)
· Ma klo 10  Askartelua sisällä ja sisäleikkejä
· Ti klo 10 Puistopuuhat
· Ke klo 10  Laululeikkejä ulkona
· To klo 10  Pienet jalat liikkeelle
· Pe klo 10  Pikkuväen perjantai



PIIKA (Arentikuja 5)
· Ma klo 10 Liikuntatuokio (ulkona) 1,5-5-vuotiaille
· Ti klo 10 Laulu- ja leikkihetki 1,5-5 vuotiaille. Sään salliessa ulkona, talvella

sisällä.
· Ke klo 10 Satutuokio (1-5v) Savipajan vintillä
· To klo 10.30 Vauvahieronta (sisällä)
· Pe klo 9.30-11.30 Perhetupa, klo 10 ohjattu tuokio

VAUVAPERHETOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA
Helsingin kaupungin leikkipuistot ja perhetalot järjestävät vauvaperhetoimintaa
neuvolan perhevalmennuksen jatkoksi helsinkiläisille ensimmäisen lapsensa saa-
neille perheille. Vauvaperhetoiminnassa on kolme aihetta, joista keskustellaan yh-
dessä. Tapaamiset ovat saman sisältöisiä kaikissa toimipaikoissa.

Aiheet ovat:

· Yhdessä vauvan kanssa – mitä on varhainen vuorovaikutus?
· Voimavaroja arkeen – vanhempana oleminen
· Vauvan vuorokausirytmi

Toiminta on perheille maksutonta. Aiheista voi valita kaikki kolme tai vaikka ainoas-
taan yhden ja niihin saa osallistua haluamassaan järjestyksessä ja missä toimipai-
kassa vain. Toivomme ilmoittautumista sähköpostitse viimeistään päivää ennen ti-
laisuutta.

Leikkipuistoyksikkö Kaarela järjestää syksyllä 2018 seuraavat vauvaperhetoiminnan
ryhmät. Ryhmät alkavat klo 10. Ryhmän kesto on n. 1-1,5 tuntia.

Malminkartano-Kannelmäki neuvola-alue

Leikkipuisto Piika, Arentikuja 5, 09 310 41582,  lp.piika@hel.fi
24.8. ja 2.11.  Yhdessä vauvan kanssa
14.9. ja 16.11. Voimavaroja arkeen, vanhempana oleminen
5.10. ja 14.12. Vauvan vuorokausirytmi

Oletko vauvan yksinhuoltajavanhempi?
Tervetuloa mukaan vauvaperhetoiminnan aamuryhmään keskustelemaan samassa
elämäntilanteessa olevien ja ammattilaisten kanssa. Toiminta järjestetään yhteis-
työssä Pienperheyhdistys ry:n ja HelsinkiMission kanssa.



Leikkipuisto Filpus, Filpuksenpolku (lähellä Malmin asemaa) klo 10.00-12.00
 7.9. Yhdessä vauvan kanssa
 14.9. Voimavaroja arkeen
 28.9. Vauvan vuorokausirytmi

Leikkipuisto Linja klo 9.30-11.30
 9.11. Yhdessä vauvan kanssa
 16.11. Voimavaroja arkeen
 30.11. Vauvan vuorokausirytmi

Yhden vanhemman perheet voivat käydä myös muissa vauvaperhetoiminnan ryh-
missä.

MLL KANNELMÄKI
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

Muskareita järjestetään torstaisin. Kokoontumispaikkana on Kannelkylän kerho-
huoneisto, Vanhaistentie 12-14.
Tiedustelut: muskari.kannelmaki@gmail.com.

KANNELMÄEN VOIMISTELIJAT
· Vauvajumppa
· Taaperoiden jumppakerho
· Perheliikuntaa 1 – 6 vuotiaille
· Lasten tunnit 4 – 12 vuotiaille; telinejumppaa, jumppakoulua, tanssia ja voi-

mistelua
· Nuorten tunnit, aikuisten tunnit

Katso lisätietoja www.kannelmaenvoimistelijat.fi

https://www.facebook.com/MLL-Kannelm%C3%A4ki-1270710479682124/
mailto:muskari.kannelmaki@gmail.com
http://www.kannelmaenvoimistelijat.fi/


KANSALLINEN LASTENLIITTO
KANNELMÄKI, KANNELMÄEN NUORISOTALO, KLANEETTITIE 5
Jumpat tiistaisin
3-4v klo 17.00-17.45
5-6v klo 17.45-18.30

Muskari, perjantaisin
Ryhmä 2-3v klo 9.30-10.15
Ryhmä 1-2v klo 10.15-11.00
Ryhmä 2kk-1v klo   11.00-11.45

LISÄTIETOJA: WWW.LASTENLIITTO.FI

LIIKUNTALEIKKI HELSINKI RY

Perhefutis Kannelmäki harjoittelee sunnuntaisin (9.9.-30.9.) leikkipuisto Kan-
nelmäen kentällä (Kanneltie 1a). 2015-(2014)-syntyneet tytöt ja pojat, klo 13:20-
14:00

Naperofutis Kannelmäki harjoittelee sunnuntaisin (9.9.-30.9.) leikkipuisto Kan-
nelmäen kentällä (Kanneltie 1a). 2014-, 2013- ja 2012-syntyneet tytöt ja pojat, klo
12:30-13:15

Harjoitukset siirtyvät Kannelmäen peruskoulun saliin (Runonlaulajantie 40 ) sun-
nuntaina 7.10.

Lisätietoja: www.liikuntaleikki.fi

KANNELTALO

Kanneltalossa on paljon tapahtumia lapsille. Ks. www.kanneltalo.fi

Esimerkiksi Taideneuvola innostaa ja opastaa helsinkiläisiä kotona olevia vanhempia
ja lapsia tekemään ja kokemaan taidetta yhdessä. Ikäsuositus 3–6 -vuotiaille lapsille,
yhdessä aikuisen kanssa. 13.9., 20.9. ja 27.9. klo 10-12. Maksuton, ennakkoilmoittau-
tumista ei vaadita.

http://www.lastenliitto.fi/
http://www.liikuntaleikki.fi/
http://www.kanneltalo.fi/


KAUPPAKESKUS KAARI

Tiistaitemmellys
Kaaressa on joka tiistai maksutonta puuhaa perheen pienimmille ja heidän van-
hemmilleen 2. kerroksen leikkihuoneessa. Muskarin lisäksi 2. kerroksessa on  kuu-
kausittain vaihtuvaa teemaohjelmaa ja esiintyjiä.

Muskari
Muskarissa pääsemme jälleen laulamaan ja leikkimään tiistaisin yhdessä klo 9.45 al-
kaen. Ilmoittautumiset muskariin alkavat 10.8. ja mukaan mahtuu 12 lasta vanhem-
pineen. Ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen: toimisto@luhmo.fi (saat vuorokau-
den sisällä vahvistuksen mahdutko mukaan muskariin).

Muskarin aikataulu syksyllä 2018:

Muskarit järjestetään tiistaisin 21.8.-9.10. ja 23.10.-27.11. Syyslomaviikolla muska-
ria ei järjestetä.

Klo 9.45-10.15 / lapset 1-3 vuotta

Klo 10.15-10.45 / vauvat

Ohjaajana toimii Luoteis-Helsingin musiikkiopiston opettaja Suska Jyllinmaa.

Satutuokio
Suomalainen Kirjakauppa järjestää joka tiistai kello 10.20 Satutuokion myymäläs-
sään, Kaaren 2. kerroksessa.

Taaperotuokio
Kannelmäen kirjasto järjestää Kaaressa tiistai-iltapäivisin 28.8. alkaen taapero-
tuokion 1–3-vuotiaille lapsille. Ohjelmassa on lorutusta ja lyhyitä satuja sekä välillä
myös liikkumista.

Taaperotuokio järjestetään 2. kerroksen leikkihuoneessa kello 14-14.20. Vetäjänä
toimii erikoiskirjastovirkailija Valto Vuorio.

Lapsiparkki
Lapsiparkki on avoinna tiistaisin kello 15-19. Lapsiparkki on tarkoitettu 3-7 vuotiaille
ja hoitoaika on tunnin kerrallaan. Lapsiparkki on maksuton.

KANNELMÄEN KIRJASTO

Satutuokio tiistaisin 4.9.- 11.12. klo 10.00-10.30, 2-6 -vuotiaille lapsille

mailto:toimisto@luhmo.fi


JOS ARKI ALKAA TUNTUA LIIAN RASKAALTA:
Helsingin kaupungin lapsiperheiden sosiaaliohjaus

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on alle kouluikäisten lasten ja pienten koululaisten
perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa.
Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaaliohjaajaan. Sosiaaliohjaaja
tapaa perheitä pääsääntöisesti heidän kotonaan. Palvelu on maksutonta.
Sosiaaliohjaajat: Pauliina Memni 09 3106 9877, 040 3347119 Elina Alatalo  09 3104
3736, 040 1682173

Lapsiperheiden kotipalvelu 09 310 5015

Terapeuttinen vauvaperhetyö, Ajanvaraus ja neuvonta ma-to klo 12-13 puh. 09
3104 6060

Perheneuvola, Ajanvaraus ja neuvonta puh. 09 3104 7490 ma-pe klo 11-12

Helsingin seurakuntayhtymän perheneuvonta, tiedustelut arkisin klo 9-12 puh. 09
2340 2555

KANNELMÄEN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ palvelee, kun kaipaat henkistä, hengellistä tai
aineellista tukea. Diakoniatyöntekijälle voi varata keskusteluajan tai kutsua kotikäyn-
nille puhelimitse tai sähköpostitse.

Diakoniatyöntekijät voit tavata ilman ajanvarausta

· Kauppakeskus Kaaren Paikassa tiistaisin klo 12–15, -1. krs.
· Jennyn Olohuoneessa maanantaisin ja torstaisin klo 12-15

Diakonit:
· Ulla-Maija Tuura 09 2340 3843, ulla-maija.tuura@evl.fi
· Heidi Metsälä 09 2340 3842, heidi.metsala@evl.fi
· Jukka-Pekka Vaittinen 09 2340 3853, jukka-pekka.vaittinen@evl.fi

mailto:ulla-maija.tuura@evl.fi
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