
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkostoKesäleirit 2019

Mikaelin toimipiste, Mikkeli:
3.-7.6.2019 (ma-pe) Teemana seikkailu ja elämykset 
(mm. ulkoilu, uinti, kiipeily, kalastus)
10.-14.6.2019 (ma-pe) Teemana kätevät kädet ja vikkelät 
sormet (mm. puutyöt, leipominen, askartelu)
Yhteyshenkilö: Ohjaaja Petri Pölhö p.029 533 2159

Mäntykankaan toimipiste, Kuopio: 
3.-7.6.2019 (ma-pe) Teemana leipominen
10.-14.6.2019 (ma-pe) Teemana liikunta ja seikkailu
Yhteyshenkilö: Ohjaaja Hanna Muhonen p.029 533 2020

Onervan toimipiste, Jyväskylä:
3.-7.6.2019 (ma-pe) Tehdään yhdessä! - ulkoillen, 
liikkuen, leipoen, rakennellen ja tutkien 
10.-14.6.2019 (ma-pe) Tehdään yhdessä! - ulkoillen, 
liikkuen, leipoen, rakennellen ja tutkien
Yhteyshenkilöt: fysioterapeutti Minna Nieminen 
p. 029 533 2852 / kuraattori Päivi Nurmi p. 029 533 2732

Onnistumisia oppilaan arkeen

Ennakoi Kehity Vahvista

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin eri toimipisteissä 
järjestetään tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ke-
säleiritoimintaa. Leirit ovat hyvin toiminnallisia ja niihin 
sisältyy mielekästä tekemistä, uusia kokemuksia, arjen 
taitojen ja sosiaalisten taitojen harjoittelua erilaisten 
ryhmätoimintojen muodossa.

Ruskiksen ja Skillan toimipiste, Helsinki: 
3.-7.6.2019 (ma-pe) Tour de Stadi! -toiminnallisia 
tuokioita ja seikkailua eri ympäristöissä
10.-14.6.2019 (ma-pe) Tour de Stadi! -toiminnallisia 
tuokioita ja seikkailua eri ympäristöissä
Yhteyshenkilö: Ohjaaja Anne Keinänen p. 029 533 5306

Tervaväylän toimipiste, Oulu: 
10.-14.6.2019 (ma-pe) Teemana Tekemisen meininki!
Yhteyshenkilö: Oppilastuen päällikkö Anu Holappa p. 
029 529 4156

Leiriviikon hintaan sisältyy ohjatun toiminnan lisäksi 
kaikki leirillä tarvittava materiaali ja ateriat. 
Leireille on mahdollisuus osallistua vain päiväohjelman 
ajan tai ympärivuorokautisesti. On mahdollista, että 
leirille osallistuu vain osan viikkoa.

Huoltajat hakevat lapselle leiripaikkaa ja anovat maksu-
sitoumuksen oman kunnan sosiaalitoimesta. Lisätietoja 
leireille hakemisesta ja maksuasioista voi kysyä 
jokaisen toimipisteen yhteyshenkilöltä.

Leirien ajankohdat:

Leiripäivä 
• 95,00 € / päivä (klo 8-16) / lapsi tai nuori 
 Leirivuorokausi 
• 300,00 € / vrk / lapsi tai nuori  
Leiriviikko
• 1400,00 € / vk / lapsi tai nuori

Mikäli lapsi tai nuori tarvitsee leireille toimipisteen 
järjestämänä henkilökohtaista avustajaa, 
lisätään hintaan 20,00 € / h / avustaja.
Retket ja muu maksullinen toiminta lisätään hintaan.


