
Valterin loma-ajan 
ohjatut ja toiminnalliset 
viikot 2023

Ohjattujen ja toiminnallisten viikkojen 
ajankohdat toimipisteittäin:

Mikaelin toimipiste, Mikkeli:
Vuonna 2023 ei ole tarjolla toiminnallista kesälomaviikkoa 
Mikaelin toimipisteen remontoinnin vuoksi.

Ruskiksen ja Skillan toimipiste, Helsinki: 
5.6-9.6.2023 (ma-pe) yksi viikko (vko 23),
12.6-16.6.2023 (ma-pe) yksi viikko (vko 24) tai
5.6-16.6.2023. kaksi viikkoa (viikot 23 ja 24)
HUOM! Vain Valteri Ruskiksen ja Skillan oppilaille suunnattu.

Toiminnalliset viikot toteutetaan toimipisteistä riippuen 
täysipäiväisenä viikkona (sisältää yöpymisen  ) ja/tai 
päivätoteutuksena.

Täysipäiväisen toiminnallisen viikon hinta yöpymisineen 
on 1 890 € + alv 24 % (Vain Mäntykangas)

Toiminnallisen viikon hinta päivätoteutuksena klo 8-16 
on 650 €+ alv 24 %

Viikon hintaan sisältyy ohjatun toiminnan lisäksi kaikki 
tarvittava materiaali ja ateriat.  Huoltajat hakevat lapselle 
paikkaa toiminnallisiin viikkoihin ja anovat maksusitoumuksen 
oman kunnan sosiaalitoimesta. Lisätietoja hakemisesta ja 
maksuasioista voi kysyä jokaisen toimipisteen 
yhteyshenkilöltä.

Mikäli lapsi tai nuori tarvitsee viikolle toimipisteen 
järjestämänä henkilökohtaista avustajaa, lisätään hintaan 
25,00 € / h / avustaja. Retket ja muu maksullinen toiminta 
lisätään hintaan.

Hakemusten viimeinen palautuspäivä 13.5.2023. 

Toiminnallinen viikko toteutuu vähintään viidellä 
osallistujalla. Toiminnalliseen viikkoon sisältyvä 
yöpyminen toteutuu vähintään kolmella yöpyjällä.

Hinta

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.

Yhteyshenkilö: kuraattori Päivi Nurmi p. 029 533 2735

Onervan toimipiste, Jyväskylä:
5.6-9.6.2023 (ma-pe) ja 12.6.-16.6.2023 (ma-pe) 
Tehdään yhdessä! - ulkoillen, liikkuen, leipoen, 
rakennellen ja tutkien

Yhteyshenkilöt: 
Vapaa-ajan ohjaaja Outi Pyyppönen p. 029 5294 802 
Sosiaalityöntekijä Jenni Haverinen p. 029 529 4704

Tervaväylän toimipiste, Oulu: 
Tekemisen meininkiä- viikko! - ulkoillaan liikkuen ja tutkien 
ympäristöä, leivotaan, askarrellaan ja touhutaan yhdessä.
5.6-9.6.2023 (ma-pe) ja 12.6-16.6.2023 (ma-pe)

Yhteyshenkilö: Oppilastuen päällikkö Hanna Gustafsson 
p. 029 533 2230

Yhteyshenkilö: Oppilastuen päällikkö Mervi Huttunen 
p. 029 533 2027

Mäntykankaan toimipiste, Kuopio: 
5.6-9.6.2023 Yhdessä kivaa-viikko!
12.6-16.6.2023 Iloa luonnosta-viikko!

Yhteyshenkilö: Oppilastuen päällikkö Heli Kuitunen 
p. 029 533 2152
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