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HAKEMUS KESÄLEIRILLE 2023 
  

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää tänä kesänä 8 kesäleiriä, jotka on suunnattu 
eri kohderyhmille. Hakuaika päättyy 19.3.2023.  
 

Täytäthän hakemuksen kaikki sivut huolellisesti.  
 
1. LEIRIN AJANKOHTA 

Mahdollisuuksien mukaan leireille yritetään valita samanikäisiä leiriläisryhmiä, jotta ikähajonta 
leireillä ei olisi kovin suuri ja kavereita löytyisi helpommin. Leirihakuvaiheessa kannattaa siis 
laittaa vaihtoehdoiksi mahdollisimman monta ajankohtaa, jotka sopivat aikatauluihin. 
 

Merkitse rasti haluamasi leirin kohdalle. Jos useampi ajankohta käy, laitathan leirit 
numerojärjestykseen!  
 

 AIKA KOHDERYHMÄ        LEIRIPAIKKA  
Leiri 1 ma 5.6.- pe 9.6. kouluikäiset Kuuslahti, Teisko ____ 
Leiri 2 ma 12.6.- pe 16.6. kouluikäiset Kuuslahti, Teisko ____ 
Leiri 3 ma 19.6.- to 22.6.* kouluikäiset Kuuslahti, Teisko ____ 
Leiri 4  ma 26.6.-pe 30.6. (nuoret) aikuiset Kuuslahti, Teisko ____ 
Leiri 5 ma 3.7. – pe 7.7. aikuiset Kuuslahti, Teisko ____ 
Leiri 6 ma 10.7.- to 13.7. aikuiset Vähäjärvi, Hauho ____ 
Leiri 7 ma 17.7.- pe 21.7. aikuisten päiväleiri Weturi, Tampere ____ 
Leiri 8 ma 24.7.- pe 28.7. aikuiset Kuuslahti, Teisko ____ 
Leiri 9 ma 31.7.- to 3.8.* kouluikäiset Kuuslahti, Teisko ____ 
* kysynnän mukaan toteutetaan joko kouluikäisten leiri 3 tai 9 (ma-to) 

 
2. HAKIJAN (LEIRILÄISEN) YHTEYSTIEDOT 

Nimi (Etunimi ja sukunimi) 
 

 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv ; EI sotun loppuosaa) 
 

Asun  
   vanhempien/ läheisten kanssa samassa taloudessa  
 

   itsenäinen tai tuettu asuminen 
 

   ryhmämuotoinen asuminen   

                     asumisyksikön nimi______________________________________ 
 
Katuosoite 
 

 

Puhelin (jos on oma) 
 

Postinumero  Koulu tai työ-/päiväpaikka 
 

 
Postitoimipaikka 
 

 

Kotipaikkakunta   
 

3. YHTEYSHENKILÖN YHTEYSTIEDOT   

Nimi 
 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 
 
Varahenkilö puhelin 
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4. LASKUTUSTIEDOT  

Ensisijaisesti toimitamme paperisen laskun leiriläisen osoitteeseen leirikirjeen mukana, tällöin 
paperilasku ei maksa mitään.  
 

 Leirilasku toimitetaan leiriläiselle leirikirjeen mukana (ei lisämaksua; voit siirtyä kohtaan 5.) 
 

 Leirilasku toimitetaan erilliseen osoitteeseen kuin leirikirje, sillä laskun maksaa eri 
osoitteessa oleva henkilö / edunvalvoja (valitse toimitustapa alta) 
 
Mikäli edunvalvojalle toimitetaan lasku eri osoitteeseen, valitse toimitustapa vaihtoehdoista: 
 

 sähköpostilla. Mikäli valitset tämän, kirjoita alla olevaan kohtaan laskun maksajan nimi ja 
sähköpostiosoite. Toimitamme laskun suojattuna turvapostina. 

 

 paperinen lasku. Mikäli valitset tämän, kirjoita alla olevaan kohtaan paperisen laskun 
maksajan nimi ja postiosoite. Lisäämme leirilaskuun laskutuslisän 5,00 €.   
 
Laskun maksajan nimi:  

Sähköpostiosoite: 

Postiosoite:  

 
 

5. TIETOJA LEIRILÄISESTÄ  
 

 
Täytäthän alle mahdollisimman ajantasaiset ja kattavat tiedot leiriläisestä. Hakemuksen tietoja tarvitaan 
leiriläisvalintojen tekemissä ja leirin ennakkosuunnittelussa, kuten ohjaajaresursoinnissa. Mikäli leiriläisen 
voinnissa tai elämään liittyvissä asioissa tapahtuu muutoksia leirille hakemisen ja leirin välissä, tulee niistä 
ilmoittaa mahdollisimman pian ennen leirin alkua toimistolle. Leirikirjeen mukana toimitetaan täytettäväksi 
tietolomake, johon voi kirjoittaa asioita ohjaajien toiminnan tueksi.  
 

Päivittäinen tuen ja huolenpidon tarve (mm. perushoito, hygienia, kommunikointi, liikuntakyky, 
käyttäytyminen, valvonta yms.) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Leiritoiminnassa huomioitavat diagnoosit, lisävammat ja sairaudet, apuvälineet:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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Ruokavalio, allergiat:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Lääkitys (lääkkeen nimi ja mihin sitä käytetään):  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
    
Odotuksia ja toiveita:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 

Muita tietoja:  
Lisätietoja ajankohdista tai muista asioista, joita on hyvä tietää leiriä suunniteltaessa.  
Esim. onko joku henkilö, kenen kanssa haluaisit/ et haluaisi samalle leirille?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Saako leiriläistä valokuvata tai videoida yhdistyksen käyttöön?  

 

  EI saa kuvata 
 

   KYLLÄ  (saa käyttää yhdistyksen julkaisuissa, kuten esitteet)  
 

   KYLLÄ  (saa käyttää yhdistyksen nettisivuilla) 
 

   KYLLÄ  (saa käyttää yhdistyksen Facebook-sivulla) 
 

Saako leiriläistä kuljettaa ohjaajan ohjaamassa henkilöautossa leirin aikana? Kuuslahden leireiltä 
sekä päiväleiriltä saatetaan tehdä retkiä lähiympäristöön, jolloin käytetään leiriautoja.  
   

   KYLLÄ    EI 
 

 

6.KUUSLAHDEN LEIRIT 
 

 

Vastaathan tähän kysymykseen, mikäli haet Kuuslahden leirille. Mikäli haet vain muualla 
pidettäville leireille, voit jättää tämän kohdan tyhjäksi.  
 

Kuuslahdessa on käytössä kerrossänkyjä, ja osan leiriläisistä on nukuttava yläsängyllä.  
Rastita sopiva vaihtoehto: 
 

  leiriläinen pystyy nukkumaan vain alasängyssä 
   leiriläinen pystyy nukkumaan tarvittaessa myös yläsängyssä 
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7. LEIREILLE HAKEMINEN 
 

 
Milloin viimeksi olet ollut tukiyhdistyksemme järjestämällä kesäleirillä? ________________  
 

Perusteluja leirille pääsemiseksi:  
     
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Haetko tänä kesänä muiden palveluntuottajien leireille?  
 

  EN   (Haen vain Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n leireille) 
 
  KYLLÄ  (Haen myös muiden järjestämille leireille) 
 

   
  Jos vastasit kyllä, niin tarkenna alla oleviin kysymyksiin. 
 

1) Kenen/ keiden järjestämille kesäleireille olet hakenut tukiyhdistyksen 
lisäksi? 

 
       __________________________________________________________ 

 
  

2) Kenen järjestämä leiri on sinulle ensisijainen, jos on mahdollista saada vain  
yksi leiri? 

 
       __________________________________________________________ 
 
 

 

8. ALLEKIRJOITUS 
 

 
 
Päiväys    _________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
Hakemuksen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Allekirjoituksella annetaan suostumus tietojen tallentamiseen yhdistyksen omaan käyttöön ja 
hyödyntämiseen leirien järjestämisessä. Tietoja luovutetaan ainoastaan ohjaushenkilöstön käyttöön. 
Tiedot hävitetään asianmukaisesti. Tietojen tallentajia ja ohjaushenkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. 
 

 
 
 
 
 
 Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry – www.kvtukitampere.fi – p. (03)2140226 

Paperisten hakemusten toimittaminen viimeistään 19.3.2023 osoitteeseen: 
Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry,  
Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere 


