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3.6. - 7.6.2019
10.6.- 14.6.2019KAARISILTA RY on vuodesta 1987 lähtien ylläpitänyt 

Taide- ja Toimintakeskusta erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisek-
si ja edistämiseksi sekä järjestänyt kulttuuritapahtumia. 
Kaarisilta toteuttaa ohjattua päiväaikaista toimintaa ja 
kulttuurialan ammatillisiin perustutkintoihin johtavaa 

sekä valmentavaa (VALMA ja TELMA) koulutusta 
erityisopetuksena.

Nuorten
Kesäkohtaamispaikka
KAARISILLASSA

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



Missä?
Kesäkohtaamispaikka on Kaarisil-
lan Taide- ja Toimintakeskuksessa 
Lahden Villähteellä, Erstan karta-
nossa.

Kenelle?
Nuorten Kesäkohtaamispaikka on 
tarkoitettu nuorille, noin 12–17 
-vuotiaille, erityistä tukea tarvitse-
ville henkilöille. 

Kerrothan meille ilmoittautues-
sasi minkä verran tarvitset apua. 
Nuorten Kesäkohtaamispaikassa 
on ohjaajan lisäksi ryhmäavustaja. 
Mikäli tarvitset paljon henkilö-
kohtaista apua arjen toimissa, niin 
otathan mukaasi henkilökohtaisen 
avustajan tai tukihenkilön.

Milloin?
Nuorten Kesäkohtaamispaikka 
on avoinna arkipäivisin 3.6. - 
14.6.2018 klo 9-15.30. Mukaan 
voi tulla yhdeksi tai useammaksi 
päiväksi, viikoksi tai kahdeksi 
viikoksi. Tärkeää on, että ilmoittau-
dut sitovasti toimintaan mukaan 
perjantaihin 3.5.2019 mennessä. 
Ilmoita selkeästi, minä päivänä/
päivinä voit osallistua, sekä tuleeko 
mukaasi avustaja. 

Lähetämme vahvistuksen toteutu-
vista päivistä ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Huomioithan, että valit-
semiesi päivien toteutuminen riip-
puu ilmoittautuneiden määrästä. 

ja-auto pysähtyy Kaarisillan edes-
sä ”Makasiinin pysäkillä”. Junan 
”Villähteen seisake” on noin 300 
metrin päässä Kaarisillasta. Jokai-
nen vastaa kuljetuksistaan itse.

Lisätietoja
Nuorten Kesäkohtaamispai-
kan vastuuhenkilö:

PIRITTA VAINIO
puhelin: 044 7129247
s-posti: piritta.vainio@kaarisilta.fi 

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

Varusteet
Pukeudu sään vaatimalla tavalla 
vaatetukseen, jossa sinun on hyvä 
olla. Ota mukaan tarvitsemasi lääk-
keet sekä tarvittaessa käyttämäsi 
apuvälineet. Ota mukaan tarvikkeet 
päivittäistä henkilökohtaista hygie-
niaasi varten. 

Kaarisillassa on mahdollista uida ja 
harrastaa liikuntaa. Mikäli osal-
listut uintiin, tarvitset sovittuina 
uintipäivinä mukaasi uima-asun ja 
pyyhkeen.

Henkilökunta
Nuorten Kesäkohtaamispaikka on 
Kaarisillan Taide- ja Toimintakes-
kuksen järjestämää toimintaa, josta 
vastaavat Kaarisillan ohjaajat ja 
ryhmän avustaja yhdessä.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 7 € päivältä/
henkilö (sisältää lounaan ja välipa-
lan). Laskutamme osallistumisen 
etukäteen. Sovittaessa osallistumis-
maksun voi maksaa myös paikan-
päällä.

Saapumisohjeet
Kaarisillan Taide- ja Toimintakes-
kus on hyvien liikenneyhteyksien 
varrella. Lahden ja Nastolan suun-
nasta pääsee perille linja-autoilla 
4 tai 4C puolen tunnin välein, lin-

Muistathan 

ilmoittautua 

3.5.2019 mennessä!

                    Kesäkohtaamispaikassa järjestetään 
aktiivista toimintaa ja yhdessäoloa. Kaarisillassa 
on mahdollista osallistua monipuolisesti 
erilaisiin toimintoihin ja kokeilla uusiakin 
asioita turvallisessa ympäristössä – tai ihan vaan 
rentoutua ja nauttia kesästä. Kaarisillassa voi 
mm. liikkua ja uida, osallistua musiikkihetkiin, 
ilmaista ajatuksia ja tuntemuksia käsin 
tekemällä kuvataiteen ja käsityön keinoin. 
Kesäkohtaamispaikka toteutetaan STEA:n 
rahoituksella. 

Nuorten


