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Ohjattu kesäleikkitoiminta käynnistyy Raumalla 6.6. 

Ohjattu kesäleikkitoiminta alkaa Raumalla maanantaina 6.6. Kokonaisuuteen kuuluvat 
leikkikenttätoiminnan lisäksi perhepuistot sekä liikennepuisto. Leikkikentät ovat toiminnassa 6.6.–
1.7., pois lukien Kodisjoen leikkikenttä, joka on auki 23.6. saakka 

Leikkikenttätoiminta on suunnattu 4–8-vuotiaille lapsille. Lisäksi Kaaron seurakuntakodin pihalla on 
tiistaisin ja torstaisin aamupäivällä 3-vuotiaiden lasten pienempi ryhmä. Ryhmiin tulee ilmoittautua 
etukäteen 16.–31.5. klo 9–12, puh. 044 403 7841 tai 1.–3.6. klo 9–12, puh. 044 793 4579.  

Toiminta on maksutonta. Lapsille tulee pakata mukaan omat eväät ja istuinalusta sekä pukea 
päälle säänmukainen vaatetus. Kovalla sateella toimintaa ei järjestetä. 

Kesäleikkikenttien aikataulut 

 Lappi, kirjaston takapiha ja iltapäiväkerhon tila, maanantaista perjantaihin klo 9–13 

 Kulamaa, leikkipuisto Vekkuli, maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 9.15–11.45 sekä klo 
12.15–14.45 

 Kaaro, Seurakuntakodin piha, maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 10–13 tai tiistai ja 
torstai klo 12.30–15.30. 3-vuotiaiden lasten ryhmä tiistaisin ja torstaisin klo 9–11.30. 

 Unaja, koulun piha, maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 10–13 

 Kortela, koulun piha, tiistai ja torstai klo 10–13 

 Kodisjoki, Seurakuntakodin piha, maanantaista perjantaihin klo 10–13 

Pikkulapsiperheille tarjolla perhepuisto- ja kerhotoimintaa 

Pikkulapsiperheille suunnattua Sinilinnun ja Pikkukaislan yhteistä perhepuistotoimintaa järjestetään 
6.–23.6. klo 9–13. Perhepuisto toimii nykyisissä ryhmissä, eikä etukäteisilmoittautumista vaadita. 

Kipparinpuistossa on perhepuistotoimintaa 6.6.–5.8. maanantaista perjantaihin klo 9–12. 
Kipparinpuiston perhepuistoon ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 

Kipparinpuiston Poijupaikkakerho on suunnattu 4–8-vuotiaille lapsille. Poijupaikkakerho 
järjestetään kesä- ja heinäkuun ajan tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13–15. Keskiviikkoisin 
Poijupaikkakerhossa on metsäkerho. Myös metsäkerhopäivinä kokoonnutaan Kipparinpuistossa. 
Poijupaikkakerhoon ilmoittaudutaan joka kerta erikseen puhelimitse numeroon 044 793 5145. 

Liikennepuistossa ohjattua toimintaa maanantaista lauantaihin 

Liikennepuisto on avoinna 6.6.–6.8. Liikennepuiston toimintaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Sateella liikennepuisto on suljettu. 

Alle 6-vuotiaat voivat ajaa pyörillä ja polkuautoilla vanhemman valvonnassa. Polkupyöräily ja -

autoilu on maksutonta. Liikennepuistossa voi ajaa myös omalla polkupyörällä. 

6–12-vuotiailla on mahdollisuus harjoitella liikennekäyttäytymistä polkupyörillä, polkuautoilla sekä 

lokariautoilla. Lokariautoilu maksaa euron viideltä minuutilta. Polkupyörillä ja polkuautoilla ei ajeta 

samanaikaisesti lokariautojen kanssa. Maksu suoritetaan Rauman kaupungin verkkokaupassa. 

Liikennepuistossa ei oteta vastaan käteismaksuja. 

 

https://verkkokauppa.rauma.fi/fi/liikennepuiston_lokariautoajelu
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Liikennepuisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–18 sekä lauantaisin klo 10–16. 

Juhannusviikolla torstaina 23.6. puisto on avoinna klo 10–16. Perjantaina ja lauantaina 24.–25.6. 

liikennepuisto on suljettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


