
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön loma- ja leiriopas  2022

   Tervetuloa  
lomalle! 

leirit lapset ja nuoret aikuiset seniorit
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lomat ja leirit 2022

TERVETULOA LOMALLE LUONNON HELMAAN!

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr järjestää teemallisia loma- ja 
leiritoimintoja kehitysvammaisille ja autismin kirjon henkilöille. Leirit järjestetään 
Karjalohjalla, Pukkilan kartanossa. 

Teemallisten leirien palvelut muodostuvat kahdesta eri palvelukokonaisuudesta, 
joita ovat peruspaketti sekä paljon apua tarvitsevan henkilön paketti. 

Peruspaketin palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja 
ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan sekä arjen eri tilanteissa. Asiakkaalla 
on kykyä selviytyä sekä toteuttaa leirin mukaista teemallista ohjelmaa melko 
omatoimisesti ohjauksen ja tuen turvin. 

Paljon apua tarvitsevilla henkilöillä on liikuntarajoitteita, valvontaa vaativia 
sairauksia tai toiminnan hallintaan liittyviä rajoitteita. He tarvitsevat runsaasti 
tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissaan sekä teemalliseen leiriohjelmaan 
osallistumisessa. 

HUOM! Jos asiakkaalle valittu leiripaketti ei vastaa asiakkaan todellisen avun 
ja tuen tarvetta, pidätämme oikeuden tarkistaa paketin oikeellisuus ja periä 
leiripakettien välinen erotus leirin jälkeen. 

Leireille on mahdollista osallistua myös päiväleirinä. Tuolloin leirimaksu on puolet 
normaalista maksusta. Kuljetukset asiakas hoitaa itse. 

Leireillä on ryhmämajoitus; omaa huonetta ei ole mahdollista saada. 

 
Lomalaisen pakettiin kuuluu:

 µ Ympärivuorokautinen huolenpito ja ohjelma

 µ Täysihoito (ruokailu ja asuminen ryhmämajoituksessa)

 µ Ryhmävakuutus

Hakumenettely:

Hakumenettely
Täytä tämän esitteen liitteenä oleva hakulomake ja toimita se säätiölle 28.2.2022 
mennessä. Voit hakea myös sähköisellä lomakkeella säätiön kotisivujen kautta 
osoitteessa: https://uvps.fi/palvelut/lomat-ja-leirit/.

Leirimaksuun on mahdollista hakea kuntarahoitusta oman kunnan 
sosiaalitoimistosta, mikäli kriteerit täyttyvät. Perheet voivat myös käyttää 
leirin maksuna tilapäishoidon päiviä. Asia kannattaa tarkistaa oman kunnan 
palveluohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä. 

Hakija ITSE selvittää kuntarahoitusmahdollisuuden ja toimittaa hakemukset 
kotikuntaan kehitysvammahuollosta tai vammaispalveluista vastaavalle toimelle. 
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Säätiö toimittaa leiripaikan saaneille 
lomakirjeen, joka sisältää 

Yhteiskuljetukset
Yhteiskuljetukseen osallistuvien kuljetusmaksut laskutetaan erikseen 
lisämaksuna. 

Yhteiskuljetus lähtee kokoontumispaikoista, jotka leirikohtaisesti ilmoitetaan 
kuljetukseen osallistuville noin kahta viikkoa ennen leirin alkua. Leiriläisiä ei 
voida aikataulullisista syitä hakea esimerkiksi kotoa tai asumispalveluyksiköistä. 
Kuljetusalue näkyy oheisella kartalla. 

Yhteiskuljetusmaksut Karjalohjalle meno-paluu:

0 – 30 km, 40 €:  Lohja, Inkoo, Siuntio, Raasepori 
31 – 65 km, 60 € : Espoo, Vihti, Kirkkonummi, Kauniainen 
66 – 115 km, 85 €:  Vantaa, Kerava, Hyvinkää, Sipoo, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi 
116 – 145 km, 100 €: Mäntsälä, Pornainen, Askola, Porvoo

Huom! Kuljetukset ovat mahdollisia vain kartassa näkyvällä alueella.

 µ Tietoa leiriä varten –esitietokyselyn

 µ Lääkelistan ja varusteluettelon

 µ Perustietoa leiristä, johon hakija on valittu

 µ Leirisopimukset itse maksaville asiakkaille

 µ Kuljetusaikataulun yhteiskuljetukseen ilmoittautuneille 
(lähetetään myöhemmin)

 µ Palautuskuoren, jonka postimaksu on maksettu (veloitetaan 
laskulla)
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SENIOREIDEN KESÄPÄIVÄT
Kohderyhmä: Seniorit 
Ajankohta:  30.5.-3.6.2022, 5 pv

Tule nauttimaan aluillaan olevasta kesästä yhdessä muiden kanssa 
Pukkilan kartanolle. Leirillä lomaillaan keveiden alkukesän puuhien, 
mukavan jutustelun ja lekottelun merkeissä. Rantasaunan ja 
pihasaunan lämpiämistä odotellessa voi vaikka paistaa makkaraa 
nuotiolla tai ihmetellä eloon herännyttä luontoa maaseudun rauhassa

Leirin peruspaketti 1010,- / hlö 
Paljon apua tarvitsevalle 1480,- / hlö

Kehitysvammaisten leirit
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MUSIIKKIELÄMYS
Kohderyhmä: Nuoret ja aikuiset 
Ajankohta: 6.6.-10.6.2022, 5 pv

Leirillä nautitaan musiikista mm. yhteislaulun, soiton ja 
musiikkimaalauksen muodossa. Musiikillisia elämyksiä saadaan eri 
aisteilla kokien ja kuunnellen. Suomen suvi houkuttaa myös liikkumaan, 
uimaan, saunomaan ja metsäretkille. Tule mukaan nauttimaan!

Leirin peruspaketti 1010,- / hlö 
Paljon apua tarvitsevalle 1480,- / hlö

ROKATEN, POPATEN, RÄPÄTEN 
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret 
Ajankohta: 13.6.-17.6.2022, 5 pv

Leirillä nautitaan nykymusiikin menosta ja meiningistä täysin rinnoin. Bändit, 
festaripäivä, karaoke ja paljon muuta luvassa leirillä, josta ei fiilistä puutu! Leirillä 
on myös luvassa saunomista, nuotiomakkaraa, uimista ja muita kesäisiä puuhia. 

Leirin peruspaketti 1010,- / hlö 
Paljon apua tarvitsevalle 1480,- / hlö
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HEMMOTTELUA AISTEILLE 1                            
Kohderyhmä: Paljon apua tarvitsevat henkilöt 
Ajankohta: 20.6.-23.6.2022, 4 pv

Nyt pyörätuolit ja rollaattorit kohti Pukkilan kartanoa! Leirillä hellitään mieltä 
ja kehoa, tutustutaan yrttien ja hunajan terapeuttiseen vaikutukseen vaikkapa 
saunan lämmössä ja herkutellaan hyvällä ruualla. Tule nauttimaan!

Paljon apua tarvitsevalle 1300,- / hlö*)

*) Leiri on edullisempi koska se on nelipäiväinen

PUKKILA RÅCK
Kohderyhmä: Nuoret ja aikuiset 
Ajankohta: 27.6.-1.7.2022, 5 pv

Tuttu musiikkileiri on yksi suosituimmista leireistämme. Musisointi monin 
eri tavoin saa Pukkilan kartanon seinät raikumaan. On musiikkimakusi 
mitä tahansa iskelmästä klassiseen, rokista räppiin, jokaiselle löytyy 
jotakin. Viikon kruunaa Pukkila Råck-festarit, jossa jokaisella halukkaalla 
on oma hetkensä olla tähti. Musiikin ohella luvassa on puuhastelua luonnon 
helmassa, saunomista ja uimista ja paljon muuta mukavaa toimintaa. 

Leirin peruspaketti hinta 1010,- /hlö  
Paljon apua tarvitseville 1480,- / hlö
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AURINKOTANSSIT
Kohderyhmä: Nuoret ja aikuiset 
Ajankohta: 4.7.-8.7.2022, 5 pv

Leirillä hellitään kehoa ja mieltä tanssin, musiikin ja rentoutumisen 
parissa. Tutustutaan eri tanssilajeihin ja luodaan ihan omalaista 
tanssia leiriläisten kiinnostusten mukaan. Leiri huipentuu viimeisen 
illan Aurinkotanssijameihin, jossa kaikki halukkaat pääsevät 
esiintymään. 

Leirin peruspaketti 1010,- / hlö 
Paljon apua tarvitsevalle 1480,- / hlö

PUUJÄRVILOMA
Kohderyhmä: Aikuiset 
Ajankohta: 11.7.-15.7.2022, 5 pv

Tämän loman toiminta keskittyy kirkasvetisen Puujärven rantaan, jossa 
uimme, saunomme ja grillaamme säiden salliessa joka päivä. 

Leirin peruspaketti hinta 1010,- / hlö 
Paljon apua tarvitseville 1480,- / hlö



lomat ja leirit 2022

     14      15

TAITEEN KESÄTUULAHDUS
Kohderyhmä: Kaiken ikäiset 
Ajankohta: 18.7.-22.7.2022, 5 pv

Kesän ollessa jo pitkällä, taiteillaan kartanolla osaavassa opastuksessa ja 
kehitytään kuvan teossa luonnossa ja sisällä säiden mukaan. Materiaaleina 
käytetään sekä teollisia, että luonnosta saatavia tarvikkeita. Tottakai leirillä on 
luvassa myös saunomista, nuotiomakkaraa, uimista ja muita kesäisiä puuhia. 

Leirin peruspaketti 1010,- / hlö 
Paljon apua tarvitseville 1480,- / hlö 

HEMMOTTELUA AISTEILLE 2 
Kohderyhmä: Paljon apua tarvitsevat henkilöt 
Ajankohta: 25.7.-29.7.2022, 5 pv

Kesän toinen hemmotteluleiri ajoittuu loppukesään, jolloin kelit ovat vielä 
lämpimät ja aurinkoiset. Nautitaan yhdessä Kartanon upeasta puutarhamiljööstä. 
Tehdään erilaisia aistiharjoitteita säkkituoleilla loikoillen. Tule siis mukaan 
rentoutumaan. 

Leirin hinta 1480,- / hlö
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toimisto@uvps.fi 
www.uvps.fi 
 

Uudenmaan  
Vammaispalvelusäätiö sr

 
Oikotie 7 C 2  04400 JÄRVENPÄÄ 
p. 040 304 7902

 µ Ennen leirejä p. 040 304 7902 toimisto, toimisto@uvps.fi  
ja p. 040 304 7927 leiriesimies 

 µ Leirien aikana p. 040 304 7962 loma- ja leiritoiminnan vastaava ohjaaja

 µ uvps.fi/palvelut/lomat ja leirit

Huom! Varaudu mahdollisiin muutoksiin ajankohdissa! Leirit toteutetaan, mikäli niille on riittävä  
määrä hakijoita ja koronatilanne hallinnassa. Kysy myös mahdollisuutta osallistua leireille päivisin. 

 
PUKKILAN KARTANO 
Säätiö omistaa Karjalohjan keskustassa sijaitsevan Pukkilan kartanon. Remontoidut tilat ovat kahdessa 
kerroksessa. Kartanossa on ryhmämajoitustilat n. 30 henkilölle (2-4 hengen huoneita), iso tupa, sali ja keittiö. 
Pihapiiri on puutarhamainen ja sieltä löytyy saunarakennus ja aittoja.

Kävelymatkan päässä, puhdasvetisen Puujärven rannalla sijaitsee hirsirakenteinen rantasauna, joka on 
remontoitu.

Lomajaksoja koskevat tiedustelut:
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