
KESÄ-
TEKEMISTÄ
KOKO  
PERHEELLE!

Yhteistyössä:



KIITOS 
TYKKÄÄ-
JILLE!

Keräsimme keväällä 2016 Hopen Face-
book-sivulla vinkkejä edullisesta/ilmai-
sesta lapsiperheen kesätekemisestä. 
Saimmekin huikean määrän komment-
teja ja vinkkejä. Kanssaihmisten lämpö 
ja käsinkosketeltava halu auttaa ja jakaa 
vinkkejään oli todella sydäntä lämmittä-
vää, tuhannet kiitokset kaikille! 

Toivomme, että tästä oppaasta olisi 
Sinulle hyötyä, kun suunnittelet ke-
sälomatekemisiä lastesi kanssa. Pieni-
kin maisemanvaihdos, yhdessä uuden 
tekeminen ja kokeminen sekä tietysti 
aito läsnäolo antavat suuria muistoja ja 
elämyksiä lapsellesi. Voit omatoimisella 
ja kekseliäällä tutkimusmatkailulla myös 
opettaa jälkikasvullesi arvokkaita oppeja  
hänen elämänpolkunsa rakennusaineik-
si: maailma on auki meille kaikille ja usein 
ne vaikuttavimmat ja kauneimmat asiat 
ovatkin ilmaisia!

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hope-yhdistys ei vastaa aukioloaikojen, hintojen yms. muutoksista ja virheistä.

YLEISIÄ 
VINKKEJÄ

Pyöräillä, kävellä, nauttia kesän aurin-
gosta yleisillä uimarannoilla.
Leikkipuistot. Päiväretki jonkun toisen 
alueen leikkipuistoon. Piknik tai eväs-
retki jonnekin nurtsipuistoon tai vaikka 
metsään, sopii kaikenikäisille! Eväiden 
ei tarvitse olla niin ihmeelliset, paras juju 
lapsille tuntuu olevan se, että ylipäätään 
mennään. 
Eväsretki lähimaastoon, voi mennä 
pyöräillen tai kävellen, eikä lasten/las-
tenlasten kanssa tarvi mennä kauas.
Rannalle ja samalla piknikkiä pystyyn. 
Retkeen voi yhdistää jonkun leikin/tari-
noita. Ja on takuulla vielä luontoystäväl-
linenkin vaihtoehto. Samalla voi lapsille 
opettaa luonnon ja ympäristön tärkeyttä 
ja merkitystä. Kannattaapa napata koi-
ratkin mukaan jos on niitä.
Telttaretki on elämys, vaikkei lähtisi ko-
tipihaa kauemmaksi ja varmasti joltain 
tutulta löytyy tavarat lainaan.

Metsäretki tai puistoretki ja tietenkin 
eväät mukaan.
Monessa kaupungissa on vielä ilmainen 
liikennepuisto, mikäs sen parempi ke-
säretkipaikka.
Meillä lapset odottaa uimisen lisäksi 
mustikkaretkiä. Eväät mukaan ja kaikille 
pieni ämpäri, illalla vielä yhdessä piirakan 
teko.
Huonolla säällä majan rakennus ko-
tona sisällä ja siellä ”eväiden” syöntiä, 
pyöräretket, metsäretket, uintireissut, 
perinteiset pihaleikit, katukirppiksen 
järjestäminen naapuruston kanssa, ”ke-
säolympialaiset” esim. naapuruston tai 
sukulaisten kanssa. 
Suunnistusta kotipihalla. Kartta on 
aarrekartta ja rastit sisältävät aarteen 
(karkkia, saippuakuplia, ilmapallot) tai 
tekemistä (väritystä, tee lennokki, ar-
voitus...).
Pyöräretki omien eväiden kera. Voi olla 
joko luonnossa tai piipahtaa kirjastossa 
tai kirpputorilla.
Leikkikentät, metsät, uimarannat, 
maatilat, pyöräileminen, onkiminen, 
eväsretket..
Luontopolkuja, joissa myös grillausmah-
dollisuus ja nähtävyyksiä on kaikkialla. 
Mainokset kannattaa lukea: Aika usein 
jonkun kaupan synttärikekkereillä tms. 
on lapsille taikuri/bändi tai vastaava 
esiintymässä ilmaiseksi ja välillä kaupun-
kifestareillakin on ilmaisia lastenkon-
sertteja. 

Jollekin maatilalle katsomaan eläimiä. 
Rannalle leijan lennätykseen ja maalle 
katselemaan muksujen kanssa eläimiä 
laitumella & työkoneita.
Ripusta iso lakana puista roikkumaan, 
maalaa mieliväreilläsi. Tutki luontoa 
hyönteis-, kasvi- tai lintukirjan kanssa. 
Majanrakennus. Sirkustemppujen opet-
telu nurmikolla. Parkour. Tanssitreenit 
kavereitten kanssa. Lapsijoogaa puis-
tossa, kirjastosta opaskirja tähänkin. Ke-
sämaisemien tai pienten yksityiskohtien 
luonnostelua vihkoon. Kasvien keräily 
luonnosta. Kasvien viljely ja hoito. Met-
säretki perheen kesken eväitä syöden.
Museoiden ilmaispäivät. Monet muse-
ot   järjestävät maksuttomia museopäi-
viä. Tarkista oman lähialueesi museoiden 
mahdolliset ilmaispäivät. Lapset nautti-
vat uusiin asioihin tutustumisesta. Sivis-
tys ei maksa mitään! 
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PÄÄ-
KAUPUNKI-
SEUTU

Puistoruokailut lapsille. 
Maunulan leikkipuistossa on ainakin 
uima-altaat ja vaijeriliuku ja hyvin tilaa 
leikkiä. Sisätilat ja ohjaajat. 
Lähteä retkelle Seurasaareen tai Mus-
tikkamaalle. Käydä retkellä Helsingin 
keskustassa erilaisissa turistejakin kiin-
nostavissa kohteissa: kirkot, monumen-
tit, museot.
Mustasaari. Vuosia sitten kun työsken-
telin eräässä lastensuojelulaitoksessa, 
teimme muutamanakin kesänä retkiä 
Mustasaareen. Jo laivamatka oli monelle 
lapselle elämys. Saaressa oli muutama 
kotieläin, hyvä hiekkaranta ja grillaus-
mahdollisuus. Oli siellä toki ravintola-
kin, siihen vain laitoksen retkirahat ei-
vät riittäneet, joten meillä oli aina omat 
eväät mukana. Voihan olla että kaikki on 
muuttunut, en ole vuosiin siellä käynyt. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hope-yhdistys ei vastaa aukioloaikojen, hintojen yms. muutoksista ja virheistä.

Talvipuutarha on kesälläkin kiva. Heinä-
kuussa ruusut ovat sen edustalla upeita. 
Työväen asuntomuseo on hieno kurkis-
tus helsinkiläisten historiaan. Ilmainen, 
auki huhtikuusta lokakuuhun.
Kaupunginmuseot ovat ilmaisia. Las-
tenkaupunki Senaatintoria vastapäätä 
on juuri uusittu. Kirjastot ympäri kau-
punkia - elämyksiä täynnä.
Luonnontieteellinen museo Helsingis-
sä, kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäi-
senä perjantaina klo 14–17 vapaa pääsy.
Kiasmaan on vapaa pääsy aina kuukau-
den ensimmäisenä perjantaina.
Suomen Kansallismuseoon on vapaa 
pääsy joka perjantai klo 16-18.
Lammassaari pitkospuineen. Hieno 
eväsretkipaikka. 
Pirkkolan Plotille hiekkarannalle ui-
maan ja laskemaan vesiliukumäkeä. 
Pieni kioski ja vessat on. Bussit 550, 52, 
62, 51, 63 ja 552 kuljettavat hyvin eri 
puolilta kaupunkia ihan viereen. On tosi 
kiva paikka kun remontoitiin jokunen 
vuosi sitten. 
Toukokuussa avautuu Helsingin kau-
pungin Lasten kaupunki, parin vuoden 
remontin jälkeen. Tänne on ilmainen 
sisäänpääsy aina, ja tässä Sederholmin 
talossa sijaitsevassa museossa oli ainakin 
ennen remonttia 70-luvun mummola, 
kokonainen huone täynnä nukkekoteja, 
nukkereatteria, vanha luokkahuone ym. 
puuhaa, josta riittää elämystä! 

Pk-seudulla voi mennä Seurasaareen 
ihastelemaan oravia tai vaikkapa tut-
kimaan Kaisaniemen puutarhan ul-
koalueita (ainoastaan kasvihuoneisiin on 
maksullinen pääsy). 
Helsingissä Uimastadion ihana edulli-
nen kesäkeidas. Eväät mukaan niin voi 
viettää helposti koko päivän.
Espoossa Leppävaaraan aukeaa kesällä 
uusi ulkouimala. Espoossa muutamalla 
eurolla pääsee lautalla lähisaariin. Es-
poon Toppelundin ja Haukilahden ran-
nat on ihania, samoin kävelytie/pyörä-
reitti näillä tienoilla merenrantaa pitkin 
on upea retkikohde.
Eväshetkiretki, Kaivarin rantsun jät-
tishakki ja leikkipuisto pienimmille, 
Nuuksiossa retkeily ja yöpyminenkin, 
kaupunkipyörät on tulossa!, kirpparei-
den kiertely, hotelli Tornin Atelje Bar 
ylimmästä kerroksesta kaupungin ihailu, 
sadepäivänä Yrjönkadun tai Itiksen ui-
mahalli.
Suomenlinnaan seikkailemaan.
Kiasmassa joka kuukauden eka perjantai 
on ilmainen.
18.6. opastettu retki tutkimaan 
Helsingin Vuosaaren matelijoi-
ta: https://www.facebook.com/
events/968009479943335/
Angry birds -ulkoleikkipuistot ainakin 
Espoon Leppävaarassa ja Oittaalla.
Oittaan uimaranta. Omat eväät mu-
kaan. Löytyy myös koripallokenttä ja 
leikkipuisto samalta rannalta.
Falkullan kotieläin tila tai Haltiala. 

TAMPE-
REEN
SEUTU

Lasten liikennepuisto.  Eväät mukaan ja 
retkelle Sorsapuistoon, Tiitiäisen satu-
puistoon jne. 
Särkänniemen Angry Birds -kiipeily-
teline on ilmainen (ja iso!) ja alle metrin 
mittaiset taitaa tänäkin kesänä nauttia 
ilmaisista huvilaitteista. 
Poliisimuseo on ilmainen. Sopii hyvin 
sadepäiviin.
Viikinsaari 
Niihaman ulkoilumaja, leikkikentät& 
niiden viereiset kuntoilulaitteet, Näsi-
kalliolla oleva leikkipuisto (pikkupatsaat), 
urheilukentät, Pyynikin näkötorni& ym-
päröiva luonto, liikennepuisto. Uitto-
tunneli. 
Retkieväät mukaan ja Suomensaareen 
uimarannalle, tai jonnekin muulle ran-
nalle. Kirskaanniemi kans ihana paikka 
retkeilyyn.
Keskiviikkoiltaisin voi Mustassalahdes-
sa katsella vanhoja autoja. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hope-yhdistys ei vastaa aukioloaikojen, hintojen yms. muutoksista ja virheistä.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hope-yhdistys ei vastaa aukioloaikojen, hintojen yms. muutoksista ja virheistä.

KUOPION
SEUTU

Kuopiossa toiminnassa luultavasti taas 
kesällä Liikennepuisto Niiralassa. Siel-
lä saa pyöräillä aina, palvelun aikana saa 
ilmaiseksi polkuautot ja kypärät. Muita 
leikkipuistoja tosi lähellä, eli tekemistä 
riitää pidämmälle retkelle.
Kuopiossa Valkeisenlampi ja Hapeläh-
teen puisto ovat mukavia retkipaikkoja 
koko perheelle.
Kuopion satama lähtevine ja saapuvine 
laivoineen.

Tampereella Lastenkulttuurikeskus 
Rulla http://www.tampere.fi/rulla Vapaa 
sisäänpääsy, vaihtuvia näyttelyitä ja ta-
pahtumia. Myös Vedenalainen maailma 
vauvoille!
Pikkukakkosen puisto.
Tallipihalla on paljon ilmaisia tapahtu-
mia ja siitä pääsee näppärästi Tiitiäisen 
satupuistoon. Koskikeskuksen 3. ker-
roksessa on uusittu leikkipuisto. 
Tammelan -sekä Sorsapuiston suuret 
leikkipaikat. Kaikkien välittömässä lä-
heisyydessä pystyy evästämään vaikka 
pikniktyyliin.  
Hatanpään Arboretum on kesäisin kau-
nis retkeilypaikka. 
Reipin maalaistila Pirkkalassa. Alueelle 
on vapaa pääsy.
Monilla museoilla on ilmaisiltoja, esim. 
Museokeskus Vapriikki Tampereella 
perjantaisin klo 15-18. 
Mobilia, Kangasala. Siellä on liikenne-
puisto (ei ilmainen, mutta edullinen), 
uimaranta ja piha-alueella on kiva hen-
gailla kauniina kesäpäivänä. Löytyy myös 
leikkipaikka lapsille. 
Kangasalan sääksikeskus, ilmainen pää-
sy lintutorniin seuraamaan kalasääskiä 
ja kosteikkoalueen lintuja. http://www.
saaksisaatio.fi/ .
Kangasalla Kirkkojärven luontopolku 

TURUN
SEUTU

Turku ilmaiset: Kupittaan Seikkailupuis-
to, Kuralan kylämäki, Ruissalon ulkoi-
lualueet Kuhankuonon ulkoilureitit 
Kaarinasta löytyy Kuusiston linnan 
rauniot. Ulkoilu/retkeilypaikkoja on 
useita, mm. Kuhankuono, Pomponrahka 
ja Halistenkoski.
Musapiknik elokuussa on ilmainen mu-
siikkitapahtuma lapsiperheille, mukaan 
piknik-viltti ja eväät ja koko sunnuntai 
vierähtää puistossa kivasti. 
Turussa Föri on meidän lasten suosikki! 

OULUN
SEUTU

http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/fiilis 
Tuolta löytyy yhteenkoottuna myös il-
maista tekemistä kesälle. 
Oulun (melko) lähellä Limingassa olisi 
Liminganlahden luontokeskus ja Ala-
kestilän Arboretum, molempiin vapaa 
sisäänpääsy. 
Oulun lähellä myös Lehtokummun 
aittakahvila ja kotieläinpiha; kotieläin-
pihalle kahvila-asiakkaille vapaa pääsy, 
muuten sisäänpääsymaksu 3 eur (vuo-
den 2015 tieto).
Musiikin ystäville Limingan musiikki-
viikot, useita konsertteja kahden viikon 
aikana, osaan vapaa pääsy. 
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Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hope-yhdistys ei vastaa aukioloaikojen, hintojen yms. muutoksista ja virheistä.

PORIN
SEUTU

Yyteri ja Kirjurinluoto. 
Pelle Hermannin leikkipuisto ja liiken-
nepuisto. 
Suht edullinen myös Kiviniityn ko-
tieläinpuisto (siellä saa grillata omat 
eväät) (Sastamala).

MUUALLAHÄMEEN-
LINNAN
SEUTU

Kankaisten tila. Aivan mahtava paik-
ka. Tosi hyvä leikkipaikka, lapset viihtyisi 
vaikka kuinka kauan. 
Hämeenlinnan seudulla liikkuessa kan-
nattaa poiketa Parolassa panssarimu-
seolla. On ainakin poikien mieleen ja 
edullinen. 
Aulangon näkötorni/ulkoilualueet, Ah-
veniston uimaranta (siellä myös grillaus-
kota). 

2.7. klo 10-14 Karhen Markkinat www.
karhenmarkkinat.fi.
Tuurissa kesällä ilmainen tivoli lapsille, 
Seitseminen. 
Lemmenlaakson luonnonsuojelualue 
Järvenpäässä. Siellä on upea luon-
to ihasteltavana ja laavu, jossa paistella 
eväsmakkaroira. (Pitää tosin olla oma 
auto, jotta paikalle pääsee.) Nukarin-
koski täällä päin toinen ihana retkikohde. 
Askolassa Hiidenkirnut.
Syrjysen Strutsitila Pälkäneellä. Edulli-
nen sisäänpääsy ja alle 4v ilmaiseksi. 
 MLL:n touhutunnit. Ainakin Kangasal-
la ilmaisia, varmaan muuallakin? 
Kouvolassa Liikennepuisto ja Ankka-
purhan kulttuuripuisto.
Ylistarossa eläinten vanhainkoti Wanha 
Markki sekä 4 H Elämysmaailma. Nur-
mossa Traktorimuseo. Kaikkiin edellä mai-
nittuihin sisäänpääsymaksu siis 5 eur/hlö; 
Eläinten vanhainkoti Vanhamarkkiin ja 4H 
elämysmaailmaan alle 2-vuotiaat ilmaisek-
si. Traktorimuseoon alle 10-vuotiaat ilmaiseksi. 

Ilmainen saaristoristeily yhteysaluk-
sella! ELY-keskusten koordinoimilla yh-
teysaluksilla kulkeminen on maksuton-
ta, lukuunottamatta seuraavia reittejä, 
joilla peritään pienehkö kuljetusmaksu: 
Iniö-Houtskari, Nauvo-Seili-Rymättylä/
Hanka. Raaseporin reittialue, Sipoon reit-
tialue. Ilmaisia reittejä mm. seuraavilla 
paikkakunnilla: Hiittinen, Korppoo, Kot-
ka-Pyhtää, Nauvo, Parainen, Rymättylä, 
Utö, Velkua. Esim. Nauvon poikittaisella 
reitillä (n. 2,5 - 3 h) matkaat Pärnäisis-
tä Kirjaisiin vaikkapa polkupyörän kanssa; 
komeat saaristomaisemat! Aikataulut ja 
reitit: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/
aikataulut
Liikennepuistot. Jklässä ehdoton lemp-
pari. Lempäälässä myös hyvä!
Natura-alueet eri puolella Suomea. 
Luontokeskukset ympäri Suomen. 
luontoon.fi/luontokeskukset. Yleensä 
maksuttomia, joissain voi olla jokin si-
säänpääsymaksullinen näyttely. Opas-
tusta infotauluin lähiluontoon, usein 
luontopolkuja, täytettyjä eläimiä ja dio-
raamoja, teemanäyttelyitä ja -luentoja. 
Retkipaikka.fi löytyy todella paljon mie-
lenkiintoisia ja erilaisia luontokohteita 
ympäri Suomea. 
Perhepuisto Launeella, 4 H:n kotieläin 
piha siinä vieressä, satamaan jätskille 
mistä voi kävellä vaikka pikku Veskulle 
syöttämään sorsia. (Lahti)
Retki Mikkelipuistoon seikkailemaan ja 
samalla grillailla. 
Rovaniemellä Angry Birds ulkoiluleik-
kipuisto. 
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