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Helsingin kesän 2015 kohokohtia lapsiperheille

Korkeasaari

Korkeasaaren kesäohjelma starttaa 1.6., sisältäen juonnettuja eläinten ruokintoja ja muuta kiinnostavaa
koettavaa koko perheelle.

10.6. alkaen Grey Cube Galleriat valtaavat jälleen vanhat karhulinnat! Gallerioiden nykytaide puhuttelee niin
lapsia kuin aikuisia. Tapahtuma huipentuu Grey Cube -festivaaliin 22.8.

Kesän aikana luvassa myös jo perinteeksi muodostunut Art Meets Sand –hiekanveistotapahtuma sekä sen
innoittamat yleisölle avoimet hiekanveistopajat.

Korkeasaaren uutuudet, elämykselliset tarhapolut, aukeavat yleisölle kesän aikana.

29.7. järjestetään jälleen suojelutempaus maailman tiikeripäivän kunniaksi.

Tarkemmat tiedot ja muu ohjelma julkistetaan kevään ja kesän mittaan osoitteessa www.korkeasaari.fi.

Suomenlinna

Lasten seikkailukierros ”Amiraali ja kadonnut luotsi”
Lapsiperheiden suosikki on historiallisiin tosiseikkoihin perustuva lasten seikkailukierros ”Amiraali ja
kadonnut luotsi”, joka vie lapset (6–13 v.) vanhempineen jännittävälle aikamatkalle valistusajan Viaporiin.
Kierrokset 9.6. – 8.8.2015 (ei juhannuksena 18.6.–20.6.2015)
Kierrokset suomeksi: tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin kello 12.00 ja 15.00
Kierrokset ruotsiksi: perjantaisin kello 12.00

Tykkisluuppi
Suomenlinnan ympäristössä voi kesällä 2015 seilata ainutlaatuisella historiallisella aluksella, 1700-luvun
piirustusten mukaan rakennetulla tykkisluupilla. Alus on rakennettu Suomenlinnan telakalla vuosina 2010–
2014. Tykkisluupilla pidetään avoimia yleisöpäiviä heinäkuun viikonloppuina, ja tilausryhmille purjehduksia
järjestetään jo toukokuusta lähtien.

Lisätietoja purjehduksista ja yleisöpäivien aikatauluista: Ehrensvärd-seura ry, puh. 09 684 1850,
guidebooking@suomenlinnatours.com, www.suomenlinnatours.com

Opastetut kävelykierrokset
Linnoitukseen voi tutustua myös opastetulla kävelykierroksella, joita järjestetään kesäkaudella (1.6.–31.8.
päivittäin neljällä kielellä:
Kierrokset suomeksi: joka päivä klo 13.30
Kierrokset ruotsiksi: joka päivä klo 12
Kierrokset englanniksi: joka päivä klo 11, 12.30 ja 14.30

http://www.korkeasaari.fi/


Kierrokset venäjäksi: joka päivä klo 13.30
Lisäksi Viaporin tykit ja tunnelit –kierros suomeksi 22.6.–9.8. päivittäin klo 15, 15.–30.8. la-su klo 15

Linnanmäki

Linnanmäki viettää kesällä 65-vuotisjuhlaansa. Juhlavuoden teemana on “Sata toivottua uudistusta, jotka
saavat hihkumaan riemusta”. Koskaan aiemmin Linnanmäen kesäkauden aikana ei ole ollut tarjolla näin
paljon ohjelmaa ja esiintyjiä. Ohjelma-annin pääajatus on tarjota “jokaiselle jotakin” eli elämyksiä
kaikenikäisille. Ohjelmaa nähdään Linnanmäellä reilusti yli satana päivänä. Linnanmäen tapahtumiin on
ilmainen sisäänpääsy. www.linnanmaki.fi

Luonnontieteellinen museo

Kesätietoiskuja kesäkuusta elokuun puoliväliin tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin sekä torstai-iltaisin (pois
lukien ilmaistorstai-illat 4.6, 2.7 ja 6.8.). Katso tarkemmin: www.luomus.fi

Kumpulan puutarha

Kausi käynnistyy 1.5. opiskelijoiden perinteisellä Vappushokkelo-tapahtumalla.

11.5. äitienpäivätempaus – Luomus tarjoaa äideille ilmaisen sisäänpääsyn puutarhaan

18.5. vietetään ”Lumoudu kasveista” -päivää, jolloin Kumpulaan ja Kaisaniemeen pääsee lumoutumaan
kasveista ilman pääsymaksua. Kumpulan puutarha ja Kaisaniemen kasvihuoneet ovat silloin poikkeuksellisesti
avoinna (normaalisti suljettu maanantaisin) ja kumpaankin on vapaa pääsy (Kaisaniemen ulkopuutarha on
avoinna ympäri vuoden, ma–su ja sinne on aina vapaa pääsy).

Kesä-elokuussa teemapäiviä kerran kuussa:
11.–13.6. Ihastellaan Kaukoidän ihmeitä
9.–11.7. Perehdytään puutarhan pölyttäjiin
6.–8.8. Hurahdetaan hyötykasveihin

29.8. vietetään kolmatta kertaa Suomen luonnon päivää, jolloin Luomus tarjoaa päivän kunniaksi ilmaisen
sisäänpääsyn kaikkiin kolmeen kohteeseen (museo ja puutarhat) > myös tällöin on Kumpulassa mahdollista
kurkistaa kivi- ja fossiilikokoelmiin.

Gardenia-Helsinki

10.5. klo 13 äitienpäiväopastuksella tutustutaan kaakkoisaasialaisiin kasveihin ja niiden käyttöön
sisäänpääsymaksun hinnalla.

23.5. klo 11-14 ”Lumoudu kasveista” –tapahtumassa erilaista kasveihin liittyvää ohjelmaa, muun muassa
krassin kylvöä, väritystehtäviä ja katuliitumaalausta lapsille. Trooppiseen puutarhaan ja opastuksille pääsee
puutarhan sisäänpääsymaksun hinnalla.

http://www.linnanmaki.fi/
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22.6.–23.8. kiertävällä omatoimisella ”Norsun muisti” -polulla pääsee tutustumaan aasiannorsun elämään ja
tropiikin puulajeihin. Polku sopii niin lapsille kuin lapsenmielisille aikuisille ja mukaan pääsee puutarhan
sisäänpääsymaksun hinnalla.

Kesätiistaisin 7.7.–4.8. klo 13 voi sisäänpääsymaksun hinnalla tutustua trooppiseen puutarhaan opastetulla
kierroksella, jolla esitellään kaakkoisaasialaisen puutarhan kasveja ja niiden käyttöä.

Tiedekeskus Heureka

Heurekan näyttelyt avoinna myös kesällä:
Lasten Heureka, Maan alle, Heureka klassikot, Suolistossa suhisee, Suojaan! sekä Älykäs kaupunki

Kesäaikaan touko-syyskuussa on avoinna myös tiedepuisto Galilei:
http://www.heureka.fi/fi/tiedepuisto-galilei

Kesällä pelataan päivittäin myös mm. rottakoripalloa. Rotat pelaavat koripalloa päivittäin muutaman kerran.
Esitysaikatauluja voidaan joutua muuttamaan myös yllättäen johtuen rottien pelihaluista ja -kyvyistä. Esitys
kestää noin 10 minuuttia. http://www.heureka.fi/fi/rottakoripallo-sivu

Tiedekeskus Heurekan suositut kesäleirit pyörivät jälleen koululaisten kesälomien aikaan! Elämyksellinen
tiedeleiri innostaa lapsia tutustumaan eri tieteenaloihin: http://www.heureka.fi/fi/tiedeleirit

Heureka avoinna kesäsesonkina (22.6.–9.8.) ma-pe 10-19 ja la-su 10-18.

Kesäparkki nuorille Annantalon pihalla (yli 13-vuotiaille)

Nuorten toiminnallinen Kesäparkki järjestää kesäkuussa joka arkipäivä kello 16 - 20 erilaista ohjelmaa nuorille
Annantalon pihalla. Kesäparkissa voit nauttia musiikista, osallistua erilaisiin avoimiin työpajoihin, toimintoihin
ja kesäkursseihin graffitinmaalauksesta improteatteriin ja koriksesta pingikseen. Torstaisin Kesäparkin lava on
varattu nuorten bändeille ja esityksille. Parkissa voit myös ladata omia tai kännyköiden akkuja sekä tutustua
kaupunkiviljelyn kiehtovaan maailmaan. Parkista löytyy pieni kahvila, josta saa edullisesti kahvia, teetä ja
herkullista pientä purtavaa. Tapahtumaan on kaikilla nuorilla vapaa pääsy ja kaikki toiminta on maksutonta.
Nuorten Kesäparkki, Annantalon taidekeskus, 01.06.2015-30.06.2015
Päiväkohtainen ohjelma julkistetaan toukokuussa osoitteessa www.annantalo.fi.

Runsaasti tapahtumia lasten makuun!

Skidirock 22.5.
Karpalokuja 7, Kurkimäki, Helsinki
Rokkifestari, jossa lapset ovat pääosassa. https://www.facebook.com/skidirock?fref=ts

Siivouspäivä 23.5.
Siivouspäivän ajaksi kaupunki muuttuu yhdeksi suureksi pihakirppikseksi, kun kuka tahansa voi kaupata
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tavaroitaan kaduilla, pihoilla tai kodissaan. Tapahtumaan on mukava osallistua koko perheen voimin.
www.siivouspaiva.com

Maailma kylässä -festivaali 23.–24.5.
Kaisaniemessä  järjestettävän leppoisan festivaalin ohjelma sisältää jälleen paljon lastenohjelmaa, mm. Satu
Sopasen Tuttiorkesterin, Perhesirkustyöpajan ja Kids’ Café –lastenmusiikkiorkesterin konsertin.
http://www.maailmakylassa.fi/

Cirko-festivaali 7.–17.5. ja festivaalin perhepäivä 9.5.
Äitienpäivän aattona festivaalialueen teltta täyttyy sirkuskoululaisten esityksistä, kasvomaalauksesta,
taikuudesta, työpajoista ja kaikenmoisesta sirkustelusta. Maksutonta ohjelmaa on tarjolla koko perheelle klo
12-17. Perhepäivän ohjelmassa mukana ovat Agit-Cirk, Circus Helsinki, Espoon esittävän taiteen koulu,
Hakasirkus, Linnanmäen sirkuskoulu, Pukinmäen sirkuskoulu, Sirkus Magenta ja Suomen Taikurit ry.
www.cirko.fi

Live Aid ULS2017 -konsertti 6.6.
Tuomas Holopaisen Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle säveltämä Lohtu-kappale julkistettiin perjantaina
9.5.2014. Samalla julkistettiin kappaleen musiikkivideo, jonka on ohjannut Dome Karukoski. Lohtu-
kappaleella ja -videolla esiintyy laaja joukko Suomen suosituimpia artisteja ja taiteen ammattilaisia.
Kappaleella esiintyvät artistit esiintyvät Live Aid Uusi Lastensairaala 2017 -megakonsertissa
Olympiastadionilla 6.6.2015.

Helsinki-päivä 12.6.
Helsinki juhlii ja hurmaa syntymäpäivänään 12.6. kaupunkilaisia ja matkailijoita. Päivästä on muodostunut
kaupunkijuhla, joka tarjoaa runsaasti ohjelmaa, tekemistä ja näkemistä kaikenikäisille. Ohjelma julkaistaan
viikolla 22. www.helsinkipaiva.fi

Seurasaaren juhannusvalkeat 19.6.
Perinteisen suomalaisen juhannuksen viettoa pääsee kokemaan koko perheen juhlassa Seurasaaren
juhannusvalkeilla. Suomalaisia juhannustapoja kunnioitetaan mm. käsityönäytösten, kansantanssin ja
pelimannimusiikin voimin. Illan ohjelma päättyy juhannustansseihin ja kokkojen polttoon, joita voi ihailla
myös veneristeilyllä mereltä käsin. www.seurasaarisaatio.fi

Helsinki Cup 2015 5.–10.7.
Helsinki Cup on yksi Euroopan suurimmista juniorijalkapalloturnauksista. Turnaukseen osallistuu sadoittain
joukkueita ja yli 30 vuoden aikana Helsingin viheriöitä on käynyt kokeilemassa joukkueita 78 eri maasta.
Heinäkuinen jalkapallonäytelmä täyttää kaupungin tuhansilla pelaajilla ja lajin ystävillä.

Gymnaestrada-voimistelufestivaali 12.–18.7.
Voimistelun kansainvälinen suurtapahtuma, joka tuo Helsinkiin 21 000 kaikenikäistä osallistujaa yli 50
maasta. Viikon aikana on esillä koko voimistelun kirjo erilaisten esitysohjelmien muodossa, joita nähdään
mm. Senaatintorilla, Olympiastadionin alueella ja Messukeskuksessa.
www.wg-2015.com
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Skidit Festari 1.8.
Skidit Festarit järjestetään kuudetta kertaa Helsingin Kalliossa. Festivaali on suunnattu koko perheelle ja sen
sisältö alle 12-vuotiaille. Tapahtuman sisältö koostuu osallistavista työpajoista, teatteri-, sirkus- ja
musiikkiesityksistä, ruokameiningistä ja elokuvanäytöksistä. Suuren suosion saavuttanut Skidit Disko
toteutetaan myös kesän tapahtumassa. https://www.facebook.com/SkiditFestarit?fref=ts

Viaporin tuoppi 2015 14.–16.8.
Koko perheen tapahtuma Viaporin Tuoppi Suomenlinnan merilinnoituksella on Euroopan suurin
puuvenetapahtuma ja -kilpailu. Parhaiten kisaa voi seurata Suomenlinnan Länsi-Mustasaarelta sekä Harakan
ja Särkän saarilta. www.suomenlinna.fi

Helsingin juhlaviikot 14.–30.8. ja Taiteiden yö 20.8.
Suomen suurin monitaidefestivaali täyttää Helsingin elämyksellisellä ohjelmallaan, joka perinteisesti sisältää
tapahtumia myös lasten mieleen. www.helsinginjuhlaviikot.fi

Minimarathon lapsille 15.8.
Helsinki City Marathonin yhteydessä järjestettävän Mini Marathonin 400 m – 3 km matkan taittaa vähän
pienemmilläkin lenkkitossuilla.

Lasten Festarit 2015 16.8.
Lasten Festareilla pääset nauttimaan ensiluokkaisista esiintyjistä ja osallistumaan monenlaisiin
aktiviteetteihin. www.lastenfestarit.fi

Muita menovinkkejä

- Musiikkiteatteri Kapsäkin Puistokabaree 4.–11.6. www.kapsakki.fi

- ”Sibeliuksen maailma” koko perheen musiikkinäyttely 10.6.–6.9.

- Merimaailma Sea Life: Superselviytyjät-näyttely koko kesän ajan

- Arkkitehtuurimuseo: Porraskiveltä puiden siimekseen 27.5.–23.8. www.mfa.fi

- Nukketeatteri Sytkyt 30 vuotta nukkenäyttely, Talvipuutarha, 12.6.–30.8. www.sytkyt.fi

- Helsingin kaupunginteatteri: Billy Elliot, Peacock-teatteri, 25.8. alkaen. www.hkt.fi

- Tropicario, www.tropicario.com
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