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NUORTEN
KESÄKOHTAAMISPAIKKA
KAARISILLASSA
Kesällä 2020 Kaarisilta ry järjestää kahden viikon aikana 
Nuorten Kesäkohtaamispaikan erityistä tukea tarvitseville 
nuorille Lahden Villähteellä, Erstan kartanossa.
Toiminnan tarkoituksena on tukea erityistä tukea tarvitsevia 
nuoria yhdessä toimimisessa, virkistäytymisessä sekä 
vertaistuen saamisessa.

KAARISILTA RY, TAIDE- JA TOIMINTAKESKUS
Villähteentie 458, 15540 Villähde

www.kaarisilta.fi

Kaarisillan Taide- ja Toimintakeskus toteuttaa ohjattua päiväaikaista 
toimintaa ja kulttuurialan ammatillisiin perustutkintoihin johtavaa sekä 

valmentavaa (VALMA ja TELMA) koulutusta erityisopetuksena.

LISÄTIETOJA
KAARISILLAN TOIMISTO
puhelin: 040 733 2363
s-posti: info@kaarisilta.fi

TOIMINNANJOHTAJA
puhelin: 044 774 4025

Teoskuvat: Ilona Vuoristo



KAARISILLASSA voi osallistua mo-
nipuolisesti erilaisiin toimintoihin ja 
kokeilla uusiakin asioita turvallisessa 
ympäristössä - tai ihan vaan rentou-
tua ja nauttia kesästä. 

Kesäkohtaamispaikan ohjelmaan 
kuuluu yhdessä oloa ja tekemistä 
sekä aktiivista toimintaa. Ohjelmas-
sa huomioidaan nuorten toiveet ja 
erityistarpeet. Tärkeää on, että kaikki 
saavat kokea iloa onnistumisesta ja 
pidetään hauskaa.

Kaarisillassa voi mm. musisoida, 
ilmaista itseään kuvataiteen ja käsi-
työn keinoin, ulkoilla, liikkua ja uida. 
Joinain päivinä on mahdollista tavata 
kaverikoiria ja hoitaa ponia tai käydä 
kärryajelulla. 

MISSÄ?
Kaarisillan Taide- ja Toimintakeskus 
Lahden Villähteellä, Erstan kartanossa.
Osoite: Villähteentie 458, 15540 
Villähde

MILLOIN?
Ma-pe 1.6. - 12.6.2020 klo 9-15.30. 
Mukaan voi tulla yhdeksi tai useam-
maksi päiväksi, viikoksi tai kahdeksi 
viikoksi. Ilmoittaudu mukaan maanan-
taihin 13.4.2020 mennessä. 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu Nuorten Kesäkohtaa-
mispaikkaan maanantaihin 13.4.2020 
mennessä. 

Ilmoita selkeästi minä päivänä/päivinä 
osallistut, minkä verran tarvitset apua 
ja tuleeko mukaasi avustaja. Otat-
han henkilökohtaisen avustajan tai 
tukihenkilön mukaan, mikäli tarvitset 
paljon apua päivittäisissä toimissa-
si. Huomioithan, että valitsemiesi 
päivien toteutuminen riippuu ilmoit-
tautuneiden määrästä. Lähetämme 
vahvistuksen toteutuvista leiripäivistä 
ja infokirjeen ilmoittautumisajan 
päätyttyä.

KENELLE?

Nuorille, noin 12–17 -vuotiaille, 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille.
Kerro meille tuen tarpeestasi ilmoit-
tautuessasi. Mikäli tarvitset paljon 
apua arjen toimissa, ota henkilökoh-
tainen avustaja tai tukihenkilö mu-
kaan.

OSALLISTUMISMAKSU

Osallistumismaksu on 7 € päivältä/
henkilö (sisältää lounaan ja välipalan).
Laskutamme osallistumisen etukä-
teen. Sovittaessa osallistumismaksun 
voi maksaa myös paikanpäällä.

UUSIA KOKEMUKSIA, YSTÄVIÄ JA HAUSKOJA KESÄMUISTOJA!

NUORTEN KESÄKOHTAAMISPAIKKA 2020


