
 

 
 

Lasten Päivän Säätiö sr – Linnanmäen Huvipuisto 
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki, Finland   
Tel. +358 (0)10 572 22 00 – linnanmaki.fi 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Näillä vinkeillä päivänne Linnanmäellä luistaa hupaisasti. 
 
 
KISAILUUN VALMISTAUTUMISESTA 
 
Kisailu alkaa 
Linnanmäen pääportilta, osoitteessa Tivolikuja 1. Kisailumestarimme odottaa teitä ja tunnistatte 
hänet tervetulokyltistä sekä paikan komeimmasta päähineestä.   
 
Kisailun pukeutumiskoodi 
Tyyli on vapaa. Huomioithan kuitenkin, että kisailu tapahtuu pääosin ulkosalla, joten kannattaa 
pukeutua päivän lämpötilan mukaisesti. Pieni sade ei hupailua haittaa ja sateen sattuessa 
annamme käyttöönne kertakäyttösadetakit.  
 
Kisailussa aika menee kuin siivillä 
Kisailu yhdessä on mukavaa touhua ja siihen kannattaa varata aikaa alla olevan mukaisesti: 
Huvin vuoksi -kisailuun 3 tuntia 
Kaikki peliin! -otteluun 2 tuntia 
Mysteeripeliin 2,5 tuntia 
Mobihupiin 2 tuntia 
 
Kisailun tehtävät 
Tehtävät liittyvät huvipuistoon, se tulkoon paljastetuksi. Kisaillessa toivomme avointa mieltä ja 
heittäytymistä yhteiseen tekemiseen. Jaettu ilo on paras ilo! 
 
 
PARI KÄYTÄNNÖN VINKKIÄ SAAPUMISESTA JA VIIHTYMISESTÄ  
 
Saapuessanne raitiovaunulla tai bussilla  
Suosittelemme jäämään Linnanmäki (Pohj.) -pysäkillä pois. Pysäkki sijaitsee vain 300 metrin 
päässä Linnanmäen pääportista. Keskustasta Linnanmäelle tulevat raitiovaunu numero 3 ja bussi 
numero 23, Pasilan suunnasta bussi numero 23 ja Meilahdesta raitiovaunu numero 3. 
 
Saapuessanne omalla autolla 
Linnanmäen ympäristössä on hyvin rajoitetusti pysäköintitilaa. Henkilöautojen pysäköintialueet 
sijaitsevat Alppilan puolella, Tivolitien varrella. Pysäköintialueita hallinnoi AutoParkki Norden Oy ja 
pysäköintialueet ovat maksullisia 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden kaikkina päivinä. 
Pysäköinnin voi halutessaan maksaa EasyPark- ja Parkman-pysäköintisovelluksilla. 
 
Omalla autolla saapuville on tarjolla myös upea etäparkkipalvelu: 
Linnanmäen Parkki&Patikka! Parkki sijaitsee osoitteessa Elimäenkatu 15 ja 
parkkia hallinnoi Aimo Park. Lisätietoa hinnasta, aukioloajoista ja tulo-ohjeista 
löytyy Linnanmäen nettisivuilta. 
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Käteistä tarvitessa 
Linnanmäen pääportilla on käteisautomaatti. 
 
 
Huvittaisiko ottaa muutama valokuva? 
Valokuvaus on hauskaa ja valokuvista saa mukavia muistoja työpaikalle vietäviksi erityisesti, jos 
kuvassa on tuttuja työkavereita. Muistathan siis ystävällisesti kysyä lupaa kuvattavalta, jos kuvaan 
on eksymässä muita ihmisiä. 
Mikäli haluatte kuvata tilaisuuttanne kaupallisiin tarkoituksiin tai mahdollisesti kuvata laitteissa, voitte 
pyytää tätä varten kuvausluvan Linnanmäen viestintäpäälliköltä 
 
 
 

TEHDÄÄN YHDESSÄ ONNISTUNUT HUVITTELUPÄIVÄ! 
 
 

 
 


