
Valterin loma-ajan 
ohjatut ja toiminnalliset 
viikot 2022
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin eri toimipisteissä
järjestetään tukea tarvitseville lapsille ja nuorille 
ohjattua toimintaa kesäloman aikana. Toiminnallisiin 
kesälomaviikkoihin sisältyy mielekästä tekemistä, 
uusia kokemuksia, arjen taitojen ja sosiaalisten 
taitojen harjoittelua erilaisten ryhmätoimintojen 
muodossa. Kesätekemistä järjestetään 
päivätoteutuksena klo 8-16.

Ohjattujen ja toiminnallisten viikkojen 
ajankohdat toimipisteittäin:

Mikaelin toimipiste, Mikkeli:
Vuonna 2022 ei ole tarjolla toiminnallista kesälomaviikkoa 
Mikaelin toimipisteen remontoinnin vuoksi.
Yhteyshenkilö: oppilastuen päällikkö Carina Calenius, 
puh. 0295 33 2101

Mäntykankaan toimipiste, Kuopio: 
Vuonna 2022 ei ole tarjolla toiminnallista kesälomaviikkoa 
Mäntykankaan toimipisteen muuton vuoksi.
Yhteyshenkilö: Oppilastuen päällikkö Mervi Huttunen, 
puh. 0295 33 2027

Onervan toimipiste, Jyväskylä:
Tehdään yhdessä! - ulkoillen, liikkuen, leipoen, 
rakennellen ja tutkien - toteutus päiväleirinä klo 8–16
6.-10.6.2022 (ma-pe) yksi viikko (vko 23),
13.-17.6.2022 (ma-pe) yksi viikko (vko 24) tai
6.6-17.6.2022 kaksi viikkoa (vkot 23 ja 24)
Yhteyshenkilö: kuraattori Päivi Nurmi, puh. 0295 33 2735

Ruskiksen ja Skillan toimipiste, Helsinki: 
”Kesätekemistä KesäKaupungissa”
6.6.-10.6.2022 (ma-pe) yksi viikko (vko 23),
13.-17.6.2022 (ma-pe) yksi viikko (vko 24) tai
6.6.-17.6.2022. kaksi viikkoa (viikot 23 ja 24)
HUOM! Vain Valteri Ruskiksen oppilaille suunnattu.
Yhteyshenkilö: Ohjaaja Anne Keinänen, puh. 029 533 5306

Tervaväylän toimipiste, Oulu: 
Tekemisen meininkiä- viikko! - ulkoillaan liikkuen ja 
tutkien ympäristöä, leivotaan, askarrellaan ja touhutaan 
yhdessä.
6.6-10.6.2022 (ma-pe) yksi viikko (vko 23)
Yhteyshenkilöt: vapaa-ajanohjaaja Outi Pyyppönen, 
puh. 0295 29 4802 ja sosiaalityöntekijä Jenni Haverinen, 
puh. 0295 29 4704

Hinta 125,00 € / päivä + alv. 24%  / lapsi tai nuori 

Viikon hintaan sisältyy ohjatun toiminnan lisäksi kaikki 
tarvittava materiaali ja ateriat.  Toiminnalliseen viikkoon 
on mahdollisuus osallistua päivittäin tai vain osan viikkoa.

Mikäli lapsi tai nuori tarvitsee toiminnalliselle viikolle 
osallistuakseen Valterin toimipisteen järjestämänä 
henkilökohtaista avustajaa, lisätään hintaan 25,00 € / h 
/ avustaja. Mahdolliset retket tai muu maksullinen 
toiminta ilmoitetaan osallistujille etukäteen ja lisätään 
edellä mainittuun hintaan.

Hakemusten viimeinen palautuspäivä 13.5.2022. 
Lisätietoja hakemusten jättämiseen toimipisteen 
yhteyshenkilöiltä. 

Ohjeet Valterin toiminnallisille viikoille osallistumiseen:
Huoltajat hakevat lapselleen paikkaa toiminnallisiin 
viikkoihin ja anovat maksusitoumuksen oman kunnan 
sosiaalitoimesta. Lisätietoja hakemisesta ja maksuasioista 
voi kysyä jokaisen toimipisteen yhteyshenkilöltä.

Toiminnallinen viikko toteutuu vähintään viidellä 
osallistujalla.

Hinta ja hakeminen

Huom!  Mikäli ohjatut toiminnalliset viikot joudutaan 
perumaan Covid-19 tilanteen vuoksi, ilmoitamme 
hakijoille välittömästi.


