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Teemaleirit
2022
Kuva: Anna-Liisa Nikus

Iloa, riemua, ystäviä
ja ikimuistoisia kokemuksia!
Meidän teemaleireillämme pääset tutustumaan erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin ja
saat ikimuistoisia kokemuksia.

• Hyppää kesään
• Uskalla musisoida – nauti musiikista
• Tutustu tallielämään ja hyppää ratsaille
• Rentoudu eläinten seurassa
• Ilmaise itseäsi teatterin tavoin
• Hassuttele ystävien kanssa
• Voi hyvin ja nauti kesästä

Ku v a: E li n a L e i no ne n

Teemaleirit on tarkoitettu kaiken ikäisille
kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville osallistujille. Lapset toimivat omana
ryhmänään.
Toiminta on monipuolista ja ohjattua.
Osallistujien tuen tarve ja taidot otetaan huomioon. Leirit tukevat sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä kehittämistä ja luovuutta.
Järjestämme ensi kesänä teemaleirejä
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kainuussa
ja Pirkanmaalla. Toiminta on valtakunnallista.
Leireille voivat ilmoittautua eri puolilla
Suomea asuvat.
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Teemaleirin hinta
Leirihintamme 804 € / 975 € (ma–pe)
sisältävät täysihoidon, ryhmävakuutuksen,
ohjatun toiminnan, materiaalit ja ympärivuorokautisen huolenpidon. Hinta perustuu
toimintakykyyn ja huolenpidon tarpeeseen.
Päiväleirin hinta on 570 €.
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. Kustannuksiin voi hakea
tukea myös seurakunnan diakoniatyöltä.
Leirin voi maksaa myös kokonaan itse.
Kunta saattaa periä osallistujalta omavastuuosuuden asiakasmaksuna.

Ilmoittautuminen
Teemaleireille ilmoittaudutaan täyttämällä
ilmoittautumislomake Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön kotisivuilla. Ilmoittautua voi
myös täyttämällä ja postittamalla lomake,
joka löytyy tämän esitteen keskiaukeamalta.




PALTAMO

YLÖJÄRVI

PÄLKÄNE

TAMPERE

MÄNTSÄLÄ
TAIVASSALO
TURKU

Lisätietoja
Päivi Kemppainen-Aro
paivi.kemppainen-aro@kvps.fi
puh. 040 1447 836
Teemaleirit kotisivuillamme:
www.kvps.fi/palvelut/teemaleirit/

 Talvileirille 31.1.2022 mennessä
 Kesäleireille 15.3.2022 mennessä
 Syysleirille 5.9.2022 mennessä
Ku v a: E li n a L e i no ne n

Määräaikojen jälkeen tarjoamme ilmoittautuneille jonotuspaikkoja.
Teemaleirit toteutuvat, mikäli ilmoittautuneita on riittävä määrä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
TEEMALEIRIT 2022
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Uudenmaan ja Varsinais-Suomen teemaleirit

Teemaleirit
2022
Teemaleirit
Uudellamaalla

Teemaleirit
Varsinais-Suomessa

LEIRIKESKUS LEIRINIEMI
Kalarannantie 3,
OHKOLA / MÄNTSÄLÄ

 Kesäajan leirejä

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



Mansikkakarin leirikeskus sijaitsee meren rannalla,
viiden kilometrin päässä Taivassalon keskustasta
Kustavin suuntaan. Tilat eivät ole esteettömät.

Talvella 2022
Timanttinen talvileiri
28.2.–4.3.2022 (vko 9, ma–pe)
Ole oman elämäsi tähti omine vahvuuksinesi.
Talvinen ihana luonto saa hymyn huuliin
ja mielen kirkkaaksi.
Ilmoittautuminen: 31.1.2022 mennessä.

Musiikkia luonnon helmassa
11.–15.7.2022 (vko 28, ma–pe)
Laineen liplatus, linnun laulu ja tuulen humina
ovat musiikkia korville. Tule luomaan ja
kokemaan musikaalinen elämys meren äärellä.



Sinapin leirikeskus hiekkapohjaisine uimarantoineen
sijaitsee upeassa saaristomaisemassa Vapparin rannalla,
Kakskerran saaressa noin 25 kilometrin päässä Turun
keskustasta.

Kesällä 2022
Aisti luontoa
11.–14.7.2022 (vko 28, ma–to)
Vahvistamme luontosuhdettamme erilaisten
aistiharjoitteiden avulla. Pysähdymme
näkemään, kuulemaan ja tuntemaan luontoa
monin tavoin.
Leirin hinta: 603 € / 731 €

SINAPIN LEIRIKESKUS
Sinapintie 74, TURKU

Ollako vai eikö olla?
25.–29.7.2022 (vko 30, ma–pe)
Matka teatterin ja taiteen maailmaan, musiikin
ja tarinoiden keinoin. Maalaten, muotoillen,
taiteillen ja välillä hassutellen.



Ku v a: E li n a L e i no ne n
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MANSIKKAKARIN LEIRIKESKUS
Mansikkakarintie 23, TAIVASSALO
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Muistathan
ilmoittautua
ajoissa
haluamallesi
leirille!

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
Kultainen nuoruus
13.–17.6.2022 (vko 24, ma–pe)
Eri vuosikymmenten muistelot ikinuorille.
Mielikuvamatkailua menneeseen ja tietenkin
nautitaan myös nykyhetkestä.
Haistele ja maistele luontoa
4.–8.7.2022 (vko 27, ma–pe)
Hyppää kesään ja anna aisteille ihania,
kenties uusia kokemuksia. Kivaa tekemistä
opistolla ja retkeilyä lähiympäristössä.
Kiitos ja kumarrus!
18.–22.7.2022 (vko 29, ma–pe)
Musiikkia laulaen, soittaen ja halutessaan
esiintyen. Lähde rohkeasti musiikkimatkalle.
Tällä leirillä sulosointu ja riitasointu
ystävystyvät.

Ku v a: E in e H ir v il a ht i

Ollako vai eikö olla?
25.–29.7.2022 (vko 30, ma–pe)
Matka teatterin ja taiteen maailmaan,
musiikin ja tarinoiden keinoin. Maalaten,
muotoillen, taiteillen ja välillä hassutellen.

TEEMALEIRIT 2022

LEIRIELÄMYKSIÄ!

5

Pirkanmaan teemaleirit

Teemaleirit
2022
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 yhteiskuljetuksen Aitooseen
Tulppaanitalolta Tampereelta, jos kuljetukseen
osallistujia on riittävästi.

Kultainen nuoruus
13.–17.6.2022 (vko 24, ma–pe)
Eri vuosikymmenten muistelot ikinuorille.
Mielikuvamatkailua menneeseen ja tietenkin
nautitaan myös nykyhetkestä.
Hulluna hevosiin
18.–22.7.2022 (vko 29, ma–pe)
Tutustutaan heppoihin ja tallielämään.
Pehmeä turpa ja lempeät silmät – siinä on jo
tarpeeksi syytä heppahulluuteen.
Aisti luontoa
25.–29.7.2022 (vko 30, ma–pe)
Vahvistamme luontosuhdettamme
erilaisten aistiharjoitteiden
avulla. Pysähdymme
näkemään, kuulemaan
ja tuntemaan luontoa
monin tavoin.
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LOMA- JA KURSSIKESKUS
KOIVUPUISTO
Petäjäntie 137, YLÖJÄRVI
Koivupuisto sijaitsee noin 22 kilometrin päässä
Tampereen keskustasta Ylöjärven Vahannassa
Näsijärven rauhallisella rannalla.

Eväitä elämään
18.–22.7.2022 (vko 29, ma–pe)
Hymyä huuleen ja iloa rintaan. Helli ja
hemmottele itseäsi ja muista myös ystävää.
Hyvän olon hassuttelua ja rentoa yhdessäoloa.

 Syksyllä 2022



Syksyn satoa maistelemaan
17.–21.10.2022 (vko 42, ma–pe)
Syksy on tullut ja kesä mennyt, mutta
eipä huolta. Koivupuistossa vietetään
sadonkorjuujuhlaa. Tule sinäkin nauttimaan
yhdessäolosta ja syksyn sadon antimista.

Pirkanmaan teemaleirit

 Kesäajan leirejä



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.

Sporttileiri
1.–5.8.2022 (vko 31, ma–pe)
Onko liikkuminen kivaa? Tykkäätkö liikkua
yhdessä muiden kanssa? Varalassa pääset
tutustumaan monipuolisesti eri liikuntalajeihin
ja harrastamaan liikuntaa yhdessä muiden
kanssa.
TUKENA WETURI
Sumeliuksenkatu 18 B, TAMPERE
Tukena Weturi on esteetön päivätoimintakeskus,
joka sijaitsee Tampereen keskustassa. Sijainti on
loistava, sillä Sorsapuiston ulkoilumahdollisuudet sekä
kaupungin tarjoamat virikkeet ja kulttuurielämykset
ovat aivan nurkan takana.

Kesäseikkailu -päiväleiri
4.–8.7.2022 päivisin klo 9–16
(vko 27, ma–pe)
Kaupunkiseikkailu tarjoaa lapsille ja nuorille
kivaa tekemistä yhdessä, uusia ystäviä sekä
tekemisen riemua jännityksen kera.
Musaa ja mustaamakkaraa -päiväleiri
11.–15.7.2022 päivisin klo 9–16
(vko 28, ma–pe)
Rento kaupunkileiri erityistä tukea tarvitseville
musiikin ystäville. Tammelan torin herkut ja
muut keskustan nähtävyydet tulevat leirillä
tutuiksi.

Muistathan
ilmoittautua
ajoissa
haluamallesi
leirille!
TEEMALEIRIT 2022
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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.

kvps.fi
 palvelusaatio
 kvpsfi
 kvpsfi

Ka ns ik u v a t: A n n a -L i is a N i k us

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