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Teemaleirit 2021

Kuvat: Anna-Liisa Nikus

Yhdessä tekemistä vanhojen ja uusien ystävien kanssa.
Virkistäytymistä ja vaihtelua arkeen. – Kuulostaisiko tämä sinun kesältäsi?
Teemaleireillämme pääset tutustumaan
erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin ja saat
ikimuistoisia kokemuksia.

• Anna musiikin viedä mennessään
• Lumoudu luonnosta tai liikunnasta
• Tutustu tallielämään ja hyppää ratsaille
• Hoivaa eläinystäviä
• Nauti yhdessäolosta ystävien kanssa
• Voi hyvin ja nauti kesästä
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Järjestämme ensi kesänä teemaleirejä
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kainuussa
ja Pirkanmaalla. Toiminta on valtakunnallista,
ja leireille voivat hakea eri puolilla Suomea
asuvat. Leirit on suunnattu lapsille, nuorille
ja aikuisille.
Teemaleirit sisältävät monipuolista ja
ohjattua toimintaa, jossa otetaan huomioon
osallistujien taidot ja tuen tarve. Leirit tukevat
sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä
kehittämistä ja luovuutta.

Teemaleirin hinta
Leirihintamme 796 € / 965 € (ma–pe)
sisältävät täysihoidon, ryhmävakuutuksen,
ohjatun toiminnan, materiaalit ja ympärivuorokautisen huolenpidon. Hinta perustuu
toimintakyvyn ja huolenpidon tarpeeseen.
Teemaleirit ovat ensisijaisesti ostopalvelutoimintaa kunnille ja kuntayhtymille.
Kustannuksiin voi hakea maksusitoumusta
kotikunnalta tai kuntayhtymältä. Maksusitoumus voi perustua kehitysvamma-,
vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolakiin tai
omaishoidon tuesta tai toimeentulotuesta
annettuun lakiin. Kustannuksia voi hakea
myös omais- tai perhehoitajan vapaisiin
tai harkinnanvaraiseen perheen jaksamista
tukevaan palveluun.
Kunta voi periä kurssilaiselta omavastuuosuuden asiakasmaksuna.
Osallistuja voi hakea kustannuksiin tukea
myös seurakunnan diakoniatyöltä. Leirin voi
maksaa myös itse.



KAINUU / PALTAMO

YLÖJÄRVI

AITOO / PÄLKÄNE

TAMPERE

OHKOLA / MÄNTSÄLÄ
TAIVASSALO

Ilmoittautuminen

Lisätietoja



Talvileirille 31.1.2021 mennessä



Kesäleireille 22.3.2021 mennessä

Jaana Heino 			
jaana.heino@kvps.fi
puh. 040 821 4461

Teemaleireille ilmoittaudutaan täyttämällä
ilmoittautumislomake Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön kotisivuilla. Ilmoittautua voi
myös täyttämällä ja postittamalla lomake,
joka löytyy tämän esitteen keskiaukeamalta.
Teemaleirit toteutuvat, mikäli ilmoittautuneita on riittävä määrä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Teemaleirit kotisivuillamme:
www.kvps.fi/palvelut/teemaleirit/
Noudatamme leireillä tarkoin korona-ajan
turvallisuusohjeita.
Muistathan ilmoittautua
ajoissa haluamallesi leirille!
TEEMALEIRIT 2021
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Uudenmaan ja Varsinais-Suomen teemaleirit

Teemaleirit
2021
Kuvat: Pasi Leino

Teemaleirit
Uudellamaalla

Teemaleirit
Varsinais-Suomessa

LEIRIKESKUS LEIRINIEMI
Kalarannantie 3,
OHKOLA / MÄNTSÄLÄ

MANSIKKAKARIN LEIRIKESKUS
Mansikkakarintie 23, TAIVASSALO

Leiriniemi sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä
puhdasvetisen Keravanjärven rannalla. Kulkuyhteydet
ovat hyvät. Matkaa Leiriniemeen on Helsingistä 61
ja Lahdesta 57 kilometriä.



Talvella 2021
Tie tähtiin -talvileiri
Planetaariossa pääset lähemmäksi
tähtitaivasta. Karaokessa tuikkivat toisenlaiset
tähdet. Kädentaidoissa hyödynnetään
mielikuvaa tähtitaivaasta.
1.–5.3.2021 (vko 9, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
Ilmoittautuminen 31.1.2021 mennessä.



Kesällä 2021
Luontoleirin lumoa
Tutustutaan kauniin kesäiseen lähiluontoon
ja harjoitetaan kädentaitoja. Uskaliaimmille
järjestetään mäntysuovantuoksuiset
matonpesutalkoot.
9.–12.8.2021 (vko 32, ma–to)
Leirin hinta: 597 € / 724 €
Nuoret ja aikuiset.
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Mansikkakarin leirikeskus sijaitsee meren rannalla,
viiden kilometrin päässä Taivassalon keskustasta
Kustavin suuntaan. Tilat eivät ole esteettömät.

 Kesäajan leirejä
Musakesä Mansikkakarilla
Liikutaan, lauletaan ja iloitaan. Taivassalon
tahdit ja tanssit Mansikkakarin tyyliin.
12.–16.7.2021 (vko 28, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
Saariston seikkailut
Luonnon oma aarreaitta merellisessä
Turun saaristossa. Luonnonläheiset puitteet
ja seikkailumielinen leiriohjelma takaavat
onnistuneen ja ikimuistoisen leirin.
2.–6.8.2021 (vko 31, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.



Kainuun teemaleirit

Teemaleirit
Kainuussa

KAINUUN OPISTO
Tahvintie 4, MIESLAHTI / PALTAMO
Kainuun Opisto on monien mahdollisuuksien
kurssikeskus, joka sijaitsee kainuulaisen luonnon ja
kulttuurin keskellä. Opiston läheisyydestä on näkymät
Oulunjärvelle ja sinisille vaaroille. Matkaa opistolle on
Kajaanista 35 ja Oulusta 140 kilometriä.

 Kesäajan leirejä
Kepeät kesäpäivät
Nautitaan keskikesästä kiireettömästi.
Vietetään aikaa ulkotulen ääressä lempilauluja laulaen.
28.6.–2.7.2021 (vko 26, ma–pe)
Yli 55-vuotiaat ikinuoret.

Metsän musikantit
Tutustutaan lähiluontoon. Hyödynnetään
luonnon materiaaleja erilaisten soittimien ja
äänien teossa.
5.–9.7.2021 (vko 27, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
Kesäkarkelot Kainuulaisittain
Musiikki soi ja laulu raikaa perinteitä
kunnioittaen.
12.–16.7.2021 (vko 28, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
Omana ryhmänään alle 16-vuotiaat lapset.
Lähdetään liikkeelle!
Liikutaan kevyen kesäisesti.
Nautitaan luonnosta ja toistemme seurasta.
Paltamon perinteiset olympialaiset.
19.–23.7.2021 (vko 29, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
TEEMALEIRIT 2021
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Pirkanmaan teemaleirit

Teemaleirit
2021
Kuvat: Anna-Liisa Nikus

Teemaleirit
Pirkanmaalla
 Kesäajan leirejä
AITOON KOULUTUSKESKUS
Tulikalliontie 54, AITOO / PÄLKÄNE
Aitoon koulutuskeskus sijaitsee kauniin hämäläisen
järvimaiseman ympäröimänä. Liikuntasali ja piha-alue
tarjoavat monipuolisen toimintaympäristön. Matkaa on
Tampereelta 48 ja Hämeenlinnasta 56 kilometriä.

Järjestämme tarvittaessa yhteiskuljetuksen
Aitooseen Tulppaanitalolta Tampereelta.

Taiteiden kesä
Sukelletaan teatterin maailmaan
kevyesti vuorovaikutuksen, musiikin ja
tarinoiden keinoin.
14.–18.6.2021 (vko 24, ma–pe)
Yli 55-vuotiaat ikinuoret.
Liehuvat Liinaharjat – heppaleiri
Tutustutaan heppoihin ja tallielämään.
Hypätään ratsaille tai talutetaan.
Tehdään kotiin viemisiksi leiripaita. Ilmoita
leiriläisen paidan koko ilmoittautuessa.
19.–23.7.2021 (vko 29, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
Omana ryhmänään alle 16-vuotiaat lapset.
Metsän musikantit
Tutustutaan lähiluontoon ja hyödynnetään
luonnon materiaaleja erilaisten soittimien
ja äänien teossa.
26.–30.7.2021 (vko 30, ma–pe)
Ensisijaisesti paljon tukea tarvitsevat
nuoret ja aikuiset.
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LOMA- JA KURSSIKESKUS
KOIVUPUISTO
Petäjäntie 137, YLÖJÄRVI

Koivupuisto sijaitsee noin 22 kilometrin päässä
Tampereen keskustasta Ylöjärven Vahannassa
Näsijärven rauhallisella rannalla.

Kohti hyvää oloa!
Hyvinvointia lempeästi liikkuen.
Liikutaan yhdessä ja kiinnitetään huomio
parempaan oloon. Lopuksi leikkimieliset
Vahannan olympialaiset.
19.–23.7.2021 (vko 29, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
Käyn ahon laitaa minä ilman paitaa
Nautitaan kesästä. Vietetään aikaa
ulkotulen ääressä lempilauluja laulaen,
paistellen ja maistellen. Tehdään kotiin
viemisiksi leiripaita. Ilmoita leiriläisen paidan
koko ilmoittautuessa.
2.–6.8.2021 (vko 31, ma–pe)
Ensisijaisesti paljon tukea tarvitsevat nuoret
ja aikuiset.

Pirkanmaan teemaleirit

VARALAN URHEILUOPISTO
Varalankatu 36, TAMPERE
Urheiluopisto historiallisissa Pyynikin harjumaisemissa
Pyhäjärven rannalla. Vapaa-ajan kurssikeskus mahdollistaa monipuolisen ulkoilun ja kuntoilun. Matkaa
Tampereen rautatieasemalta on neljä kilometriä.

Kipin kapin Varalaan!
Varalan ja Pyynikin upeat liikunnalliset
puitteet suorastaan kutsuvat kuntoilemaan.
Kokeillaan uusia lajeja ja pidetään
olympialaiset. Nautitaan kesästä ja liikkeestä.
2.–6.8.2021 (vko 31, ma–pe)
Nuoret ja aikuiset.
TEEMALEIRIT 2021
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Kehitysvammaisten
					 Palvelusäätiö
Teemme todeksi unelmia hyvästä
elämästä ja laadukkaista palveluista.
Kehitämme ja tuotamme toimintaa
ja palveluita tukea tarvitseville ihmisille
ja heidän läheisilleen – yhdessä heidän
kanssaan.
Työtämme ohjaavat arvot, joiden
perustana on ihmisen kunnioitus.

Ryhmäpalvelut
Helena Markus
helena.markus@kvps.fi
puh. 040 631 7876
Jaana Heino
jaana.heino@kvps.fi
puh. 040 821 4461

kvps.fi
 palvelusaatio
 kvpsfi
 kvpsfi

Ka n s i k uv a t: A n na -L i i s a N ik u s

Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 040 091 3500 (vaihde)
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