
Avoin
Kesäkohtaamispaikka

KAARISILLASSA
KAARISILTA RY on vuodesta 1987 lähtien ylläpitänyt 
Taide- ja Toimintakeskusta erityistä tukea tarvitsevien 

henkilöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi 
ja edistämiseksi sekä järjestänyt kulttuuritapahtumia. 
Kaarisilta toteuttaa Erstan kartanon harmonisessa 

oppimisympäristössä ohjattua päiväaikaista 
toimintaa ja kulttuurialan ammatillisiin 

perustutkintoihin johtavaa sekä 
valmentavaa (TUVA ja TELMA) 
koulutusta erityisopetuksena.

KAARISILTA RY, TAIDE- JA TOIMINTAKESKUS
Villähteentie 458, 15540 Villähde, www.kaarisilta.fi

Toiminnanjohtaja: marju.markkanen@kaarisilta.fi / 044 774 4025
20.–23.6. ja 27.6.–1.7.2022



Mikäli tarvitset paljon apua arjen toi-
missasi, ota henkilökohtainen avustaja 
tai tukihenkilö mukaan. 

Lähetämme leirikirjeen ja vahvistuk-
sen toteutuvista leiripäivistä ilmoittau-
tumisajan päätyttyä.

LISÄTIETOJA
KAARISILLAN TOIMISTO

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

Ilmoittautuminen myös 
nettisivuilta:

www.kaarisilta.fi

KESÄKOHTAAMISPAIKASSA 
voit osallistua erilaisiin toimintoihin 
- tai ihan vaan rentoutua ja nauttia 
kesästä. Kaarisilta tarjoaa puitteet 
monipuoliselle tekemiselle; voit 
liikkua ja uida musisoida ja laulaa, 
ilmaista ajatuksia ja tuntemuksia käsin 
tekemällä kuvataiteen ja käsityön 
keinoin.

Toiminnan tarkoituksena on tukea 
erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, 
heidän läheisiään sekä tukihenkilöitään 
yhdessä toimimisessa, virkistymisessä 
sekä vertaistuen saamisessa.
Ulkoilma ja mukava yhdessä tekeminen 
tuovat hyvää oloa.
Tule mukaan nauttimaan kesästä
kanssamme!

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

MILLOIN?
Kesäkohtaamispaikka on avoinna arki-
päivisin klo 10–16.30 
20. - 23.6. ja 27.6. - 1.7.2022. 
Mukaan voi tulla yhdeksi tai useam-
maksi päiväksi, viikoksi tai kahdeksi 
viikoksi. Ilmoittautua voit perjantaihin 
13.5. asti.

KENELLE?
Avoin Kesäkohtaamispaikka on tar-
koitettu erityistä tukea tarvitseville 
aikuisille.

Voit tulla yksin tai yhdessä henkilökoh-
taisen avustajasi, tukihenkilösi tai 1-2 
perheenjäsenesi kanssa. 
Otathan henkilökohtaisen avustajasi 
mukaan, jos tarvitset paljon apua päi-
vittäisissä toimissasi.

OSALLISTUMISMAKSU
Perimme osallistumismaksun, joka on 
7,50 € päivältä/henkilö. Maksu sisältää 
lounaan ja kahvit.
Laskutamme osallistumisen etukäteen. 
Sovittaessa osallistumismaksun voi 
maksaa myös paikan päällä.

Emme järjestä majoitusta. Lahden 
alueella on runsas majoitustarjonta ja 
esimerkiksi Pajulahden Urheiluopisto 
tarjoaa esteetöntä majoitusta Kesä-
kohtaamispaikan osallistujille (mainitse 
tulevasi tänne, kun tiedustelet majoi-
tusta). 
Voit tutustua eri majoituspaikkoihin 
esimerkiksi osoitteissa www.visitlahti.fi 
ja www.pajulahti.com.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu Kesäkohtaamispaikkaan 
perjantaihin 13.5. mennessä. 
Ilmoita selkeästi minä päivänä/päivinä 
haluat osallistua, sekä tuleeko mukaasi 

avustaja tai muu läheinen. 
Kerro myös, minkä verran 
ja minkälaista apua tarvitset 
päivän aikana. 

Muistathan ilmoittautua 13.5.2022 mennessä!


