
KESÄLEIKKIKENTÄT 2017 

OHJATTUJA KESÄLEIKKEJÄ JA PUUHAA 5.-30.6. 

Maksuton toiminta leikkikentillä on tarkoitettu 4-8-vuotiaille lapsille. 

Perhepuistoihin voivat osallistua kaikenikäiset lapset vanhempineen. 

Omat eväät mukaan. Säänmukainen vaatetus. 

Kovalla sateella ei ole toimintaa. Vapaita paikkoja voi tiedustella paikan päällä kentillä. 
 

Kodisjoki 

Seurakuntakodin piha, ma, ke ja pe klo 10.00- 13.00 

 

Kulamaa 

Kulamaantie, ma, ke ja pe klo 10.00- 12.30 

 

Unaja 

Koulun piha ma, ke ja pe klo 10.00- 12.30 

 
Lappi 

Hunsalan piha, ma- pe klo 9-13 

 

Kaaro  

Seurakuntakodin piha, ti ja to klo 10.00- 13.00 

 

Kortela (koulun piha), Kappeliluhta (Nallepolku) 

Ti ja to aamupäivä klo 9.30-11.30 

 
Uotila (Siilotien lk), Tuomistonkatu (puisto) 

Ti ja to iltapäivä klo 12.30-14.30 

 

Sinilinnun perhepuisto 

5.-22.6 klo 9-13 

Kesäpihapuuhia, laululeikkejä, grillausta, 

piknik eväiden syöntiä. 

Osallistumismahdollisuus joka päivä. 

 

Avoin päiväkoti Pikkukaislan perhekahvila 

5.-22.6 klo 9-13 

Avointa perhekahvilatoimintaa ajalla 1.-22.6.2017 klo 9-13. Toiminta on pääsääntöisesti sisätoimintaa, 

kesäkuussa muutama ulkoilupäivä. Mukaan voi ottaa omat eväät, aikuisilla mahdollisuus juoda kahvia 

pientä maksua vastaan. Seuraa ilmoitteluamme facebookissa. Päivittäinen osallistujamäärä on enintään 50 

henkilöä. 

 

Kipparinpuisto on auki koko kesän 

Kipparinpuiston perhepuisto ke 7.6.- pe 4.8. klo 9-13 
Poijupaikkakerho yli 4-vuotiaille 12.6.- 4.8. Tiistaisin, keskiviikkoisin (Metsäkerho)  ja torstaisin klo 13.30-

15.30  

 

       



 

 

 

 

 

 

 

Liikennepuisto 

LIIKENNEPUISTO on avoinna 5.6.- 6.8. 

MA- PE klo 10- 18 ja LA- SU klo 10- 16 

( Torstaina 22.6. poikkeuksellisesti klo 10- 16,  

23.- 25.6. suljettu) 

Sateella liikennepuisto on suljettu. 

Pyöräilyaika päättyy 15 min ennen sulkemista. 

 

Liikennepuisto tarjoaa 6- 12 - vuotiaille mahdollisuuden harjoitella liikennekäyttäytymistä polkupyörillä, 

polkuautoilla ja lokariautoilla ajaen. Alle 6-vuotiaat voivat ajaa vanhemman valvoessa tai kulkiessa vierellä. 

Polkupyöräily ja polkuautoilu on maksutonta, lokariautolla ajo maksaa   1 €/ 5 min. 

Liikennepuistoon voi tulla myös omalla pyörällä. 

Polkupyörillä ja polkuautoilla ei ajeta samanaikaisesti lokariautojen kanssa. 
 

ajoaikataulu: 

 klo 10- 12 polkupyörät ja polkuautot 

klo 12- 13 lokariautot 

klo 13- 14 polkupyörät ja polkuautot 

klo 14- 15 lokariautot 

klo 15- 16 polkupyörät ja polkuautot 

klo 16- 17 lokariautot 

klo 17- 18 polkupyörät ja polkuautot 
 

  

Liikennepuiston kesätyöntekijät opastavat ja ohjaavat toimintaa 

 

Lisätietoja  

Kirsi-Marja Hyppölä, Avoin varhaiskasvatus /leikkikentät p.044-7934579 

ja Minna Niemensivu ,Kipparinpuisto / leikkikentät p. 044-7935145 

 


