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Leiriviikonloput



MUKAVAA TOIMINTAA 
JA YHDESSÄOLOA

Ryhmälomitus on leiritoimintana  
järjestettävää lyhytaikaishoitoa,  
jonka tavoitteena on antaa vanhem-

mille hetki omaa aikaa ja tarjota lapsille 
mukavaa tekemistä ja uusia kokemuksia. 
Ryhmälomitus tukee lasten sosiaalisia  
taitoja. Ympärivuorokautisen ja turvallisen 
huolenpidon lisäksi toiminta sisältää ulkoi-
lua, liikuntaa, leikkejä, pelejä, askartelua  
ja itseilmaisua.

Kangasalan ryhmälomitus on tarkoitettu 
erityistä tukea tarvitseville ensisijaisesti 
alle 16-vuotiaille lapsille. Lomitus kestää 
perjantaista klo 18 sunnuntaihin klo 18. 
Jaksolle voi tarvittaessa osallistua lyhyem-
mäksikin ajaksi. Lomitus toteutetaan 2–3 
kertaa kuukaudessa Päivätoimintakeskus 
TupasWillan tiloissa, jotka tarjoavat mah-
dollisuuksia monenlaiseen toimintaan.

Tammikuu   12.–14., 19.–21., 26.–28.1.

Helmikuu     9.–11., 16.–18., 23.–25.2.

Maaliskuu    9.–11., 16.–18., 23.–25.3. 

Huhtikuu      6.–8., 13.–15., 27.–29.4.
 
Toukokuu     4–6., 18.–20., 25.–27.5.

Kesäkuu       1.–3., 8.–10., 15.–17.6.

Heinäkuu     6.–8., 13.–15., 27.–29.7.

Elokuu        Loppuvuoden jaksot
         
Syyskuu        vahvistetaan myöhemmin 

Lokakuu 

Marraskuu 

Joulukuu   

"Aikuiset tuttuja ja turvallisia." 
"Lapsilla mukavaa touhua 

ja toimintaa."
– vanhemmat –

 Ryhmispuhelin  
Jakson aikana puh. 040 4804 834

Ryhmälomitusjaksot 2018

Päivätoimintakeskus TupasWilla
Karkaisijankuja 9, Kangasala

KANGASALAN
RYHMÄLOMITUS



ILMOITTAUTUMINEN MAKSUSITOUMUKSEN 
HAKEMINEN

Ryhmälomitusjaksolle ilmoittaudutaan 
viimeistään kuukausi ennen jakson 
alkua. Ilmoittautua voi joko yhteen 

tai useampaan viikonloppuun kerralla.  
Ilmoittautuminen on sitova, ja mahdollinen 
peruutus on tehtävä kaksi viikkoa ennen 
ryhmälomituksen alkua. 
 
Lomitusjakso toteutetaan, mikäli  
mukaan on ilmoittautunut vähintään 
neljä lasta. Ryhmäkoko on 4–8 lasta. 
 
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella 
mahdollisia vapaita paikkoja.

Ilmoittautumiset
Reetta Muhujärvi
vastaava ohjaaja, perhelomittaja
puh. 0207 713 411
reetta.muhujarvi@kvps.fi

Ryhmälomitus on Kangasalan kaupun-
gin ostamaa palvelua. Osallistumisen 
edellytyksenä on kunnan myöntämä 

maksusitoumus. Ryhmälomitus on  
tarkoitettu omaishoitajien lakisääteisiin  
vapaapäiviin. Myös vammaispalvelujen 
kanssa voidaan sopia kehitysvamma-  
tai vammaispalvelulain mukaisista tilapäis-
hoidon palveluista. Kaupunki perii asiak-
kaalta asiakasmaksun.

Ryhmälomitusjaksolle tulee tuoda omat  
liinavaatteet sekä henkilökohtaiset hoito-
tarvikkeet, apuvälineet ja lääkkeet.

Kangasalan kaupunki
Ritva Ahteneva
sosiaalityöntekijä, kehitysvammahuolto
puh. 050 372 3181
ritva.ahteneva@kangasala.fi

Heli Minkkinen
kuntoutusohjaaja, omaishoito
puh. 050 323 1932
heli.minkkinen@kangasala.fi



KEHITYSVAMMAISTEN 
PALVELUSÄÄTIÖ

Kehitämme ja tuotamme palveluita kehitysvam-
maisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille ja 
heidän läheisilleen – yhdessä heidän kanssaan. 

Tarjoamme monipuolisen valikoiman lyhytaikaishoidon 
palveluita sekä hankimme ja rakennutamme asuntoja.  
Edistämme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
läheistensä hyvää elämää vaikuttamisen, viestinnän, 
kehittämisen ja koulutuksen avulla.

Lyhytaikaishoitopalvelut
• Perhelomitus

• Perhehoito

• Ryhmälomitus

• Teema- ja harrastekurssit

• Tilaustoiminta

Ryhmälomitus
Helena Markus
puh. 0207 713 557, helena.markus@kvps.fi
Jaana Heino
puh. 0207 713 417, jaana.heino@kvps.fi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Pinninkatu 51, 33100 Tampere 
www.kvps.fi
facebook.com/palvelusaatio


