
Avoin pk. Metsätontun kohtaamispaikan vuosikello 1.8.2022-31.7.2023 

 

kuukausi tapahtuma järjestäjä muita huomioita 

elokuu *Avoin pk auki perheille 
ma-to klo 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*Kauden 
avaustapahtuma 
perheille 
*Vauvatreffit, joka 
toinen ke ap. 
*10.8 Isä kahvila ja 22.8 
ilta isäkahvila 
*17.8 
äitiysfysioterapeutti 
tavattavissa 
vauvatreffeillä 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timo Naapuri 
 
Fysios Mäntsälä, Minna 
Tynkkynen 

Päätettävä avoimen 
toiminnan 
tiedottamisesta eri 
kanavissa 

syyskuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*8.9.22 Avoimen 
synttärit 8 v.  
*Vauvatreffit, joka 
toinen ke ap. 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*21.9 Isä kahvila  
*28.9 Kveo tavattavissa 
*30.9 Vauvan päivän 
tapahtuma 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
Timo Naapuri 
Anne Riihinen 
Srk, kirjasto, neuvola, 
Mll, avoin pk 
 

 
 
 
 
 
Lukion sali ei käytössä 
12.9-2.10.2022 

lokakuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo 10.30–11.30 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Vauvatreffit, joka 
toinen ke ap. 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*3.10 Ilta Isä kahvila ja 
12.10 aamupäivällä 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
Timo Naapuri 
 
 
 

Avoin suljettu 20–21.10, 
vk 42 ei kerhotoimintaa 



*7.10 Kotaretki 
Taikametsän päiväkodin 
kodalle 
 
*12.10 Toiminnallinen 
vanhempainilta 
Syysloma viikolla 
temppurata moniksella 
 
*24.10 Kveo 
tavattavissa  
*26.10 
Paloasemavierailu  

 
Hanketyöntekijä 
Karoliina Aitalaakso 
 
Mäntsälän 
liikuntapalvelut ja avoin 
pk. 
Susanna Haataja 
 
Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos 

marraskuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*Vauvatreffit, joka 
toinen ke ap. 
*Vyöhyketerapeutti 
tavattavissa 
vauvatreffeillä 16.11.22 
*2.11 Neuvolan 
perhevalmennusryhmä 
illalla 
*Lasten fysioterapeutti 
tavattavissa 9.11.22 
*Isänpäivä kahvit 9.11 
9.11, 23.11 Isä kahvila 
aamupäivällä. 
*23.11 Neuvolan 
perhevalmennus ryhmä 
illalla 
*25.11 
neuvolapsykologi 
tavattavissa 
*30.11 Vauvatreffeillä 
tavattavissa lasten 
fysioterapeutti 
*Muskari avoimessa 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
 
 
Pirita Sassi 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
 
Keusote, Miia Mäkitalo 
 
 
Timo Naapuri 
 
Miia Mäkitalo 
 
Minna Engström 
 
 
 
Keusote, Miia Mäkitalo 
 
 
Porvoonseudun 
musiikkiopisto, Johanna 
Kilki 

 

joulukuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 

Avoin suljettu vk 52 23.-
30.12 
 
 
 
Lukion sali ei käytössä 
5.12. 



*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*Kirjaston satuhetki 
 
*9.12 jouluinen 
hartaushetki 
*7.12 Isä kahvila 
*21.12 joulutapahtuma 

 
Mäntsälän kirjasto, 
Minna Nummela 
Mäntsälän seurakunta 
 
Timo Naapuri 

tammikuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*13.1.23 lasten 
fysioterapeutti 
tavattavissa 
*Isä kahvila 
*Kveo tavattavissa 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
Keusote, Miia Mäkitalo 
 
 
Timo Naapuri 
Susanna Haataja 

Päätettävä avoimen 
toiminnan 
tiedottamisesta eri 
kanavissa 

helmikuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*Kotaretki Taikametsän 
kodalle 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*Isä kahvila 
*info 
varhaiskasvatukseen 
hakemisesta 
*Kirjaston satuhetki 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
Timo Naapuri 
Tiina Korhonen 
varhaiskasvatuksen 
asiantuntija 
Mäntsälän kirjasto, 
Minna Nummela 
 

Avoin auki osittain 
talvilomaviikolla 8 

maaliskuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*Seurakunnan vierailu 
*Isä kahvila 
*Valokuvauspäivä 
perheille 
*Kasvattajailta 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
Mäntsälän seurakunta 
Timo Naapuri 
Valokuvaus firma 
 
 

 
 
 
 
 
Lukion sali ei käytössä 
13.-27.3.2022 



*Kveo tavattavissa Susanna Haataja 

huhtikuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*Isä kahvila 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
Timo Naapuri 

 

toukokuu *Avoin pk auki perheille 
ma, ke 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kunnan kerhot ti ja to 
klo 9–11 ja 13–15.30 
*Liikuntasalivuoro 
lukiolla maanantaisin 
klo. 10.30–11.30 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*Isä kahvila 
*Lasten hätäensiapu 
(SPR) 
*Kirjaston satuhetki 
 
*Kveo tavattavissa 
*lasten fysioterapeutti  

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 
Timo Naapuri 
 
 
Mäntsälän kirjasto, 
Minna Nummela 
Susanna Haataja 
Miia Mäkitalo 

 

kesäkuu *Avoin pk auki perheille 
ma-to klo 9–12 ja 13–
15.30, pe 9–12 
*Kotaretki Taikametsän 
kodalle 
*Perheohjaajan käynnit 
kuukausittain 
*Kauden 
päätöstapahtuma 
perheille 

Avoimen päiväkodin 
työntekijät 
 
 
 
Keusote, Jonna Salonen 
 

 

heinäkuu Avoin suljettu   

 

 

 

 

 

 

 

 


