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Toivotamme kaikki erityislasten vanhemmat lämpimästi 
tervetulleiksi! 

Aika:  pe 16.3. klo 18:00 – su 18.3. klo 14:00 

Paikka:  Kyyhkylän Kartano, Kyyhkyläntie 6, Mikkeli 

Menossa mukana ja vetäjinä erityislasten vanhemmat Anneli ja Anu, sekä 
kokemus- ja asiantuntijavetäjät. 

Teema: Erityistä tukea tarvitsevan nuoren haastava käyttäytyminen. 
Viikonlopun aikana pohditaan syitä sekä selviytymiskeinoja itsenäistyvän 
nuoren haastavaan käytökseen. Yhdessä etsimme keinoja ja työkaluja koko 
perheen tueksi, kun nuoren käytös koetaan pelottavana ja uhkana ympäristössä. 
Tavoitteena on antaa osallistujille voimia selviytyä arjen haasteista paremmin 
sekä mahdollistaa muiden vastaavassa tilanteessa olevien erityislasten 
vanhempien tapaaminen. Viikonloppuun sisältyy teatteriesitys Erityisen äiti.  

Tapaamisen punaisena lankana kulkee vertaistuki! 

 

 

 

 

 

 

Järjestäjät: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Leijonaemot ry 

  

Ilmoittautumiset: leijonaemot.fi tai ilmoittautumiset@leijonaemot.fi 

Tapahtuma on tarkoitettu vain aikuisille, eikä lasten osallistuminen tapahtumaan ole 

mahdollista.  

Osallistumismaksu: Leijonaemot ry:n jäsenille 60 €/hlö tai 100 €/pariskunta ja 

muille 100 €/hlö tai 180 €/pariskunta. Hintaan sisältyy ohjelman lisäksi täysihoito ja 

majoitus 2 hengen huoneissa.  

Tiedustelut: toimisto@leijonaemot.fi tai puh. 045 893 6493 
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OHJELMA (pidätämme oikeuden muutoksiin)  

Perjantai: 
Klo 15.00 alk. Majoittautuminen 
Klo 18.00-19.00 Tervetulotoivotus ja esittäytyminen 
  Illallinen  
Klo 19.00-  Yhteinen kokoontuminen ja illanvietto 
  mahdollisuus saunomiseen klo 21 asti (yleinen sauna) 
Lauantai: 
Klo 7.30-9.30 Aamiainen  
Klo 9.30-11.30 Askeleita itsenäistymiseen - hetki itsenäistymisen äärellä 

Keskustelua johdattelemassa:  
Satu Koivurinne, KVPS, Mari Niinivirta, Vaalijalan ky  
Älä missaa lapsuutta -hanke, KVPS 

Klo 11.30  Lounas ja tauko 
Klo 13.30  Teatteriesitys Erityisen äiti. 

Esitys on näyttelijä Annu Sankilammen omakohtainen esitys 
kehitysvammaisen lapsen äitiydestä 15 vuoden ajalta. 

  Keskustelua iltapäiväkahvin äärellä 
Klo 15.30-17.30 Innopaja vanhemmille 

Pohditaan yhdessä arkea sekä etsitään keinoja ja ratkaisuja erilaisiin 
tilanteisiin. 
Mari Niinivirta Vaalijalan ky 
Älä missaa lapsuutta -hanke, KVPS 

Klo 18.00  Päivällinen  
Klo 19.30 – 21.30 Yhteinen kokoontuminen ja illanvietto  

mahdollisuus saunomiseen klo 21.30 asti (yksityissauna) 
Sunnuntai: 
Klo 7.30-9.30 Aamiainen  
Klo 9.30-11.30 Ryhmätyöskentelyä 
Klo 11.30  Lounas 
Klo 12.30-14.00 Viikonlopun purku ja yhteenveto 
 
Tässä alustava viikonlopun ohjelma, johon voi tulla pieniä muutoksia. Varaudu viikonloppuun 
pukeutumalla rennosti, tuo ulkoiluvaatteet ja uimakamppeet mukana. 
 

Onnistuneeseen viikonloppuun tarvitset mukaan 

positiivisen mielen! Olet toki tervetullut virkistäytymään 

myös väsyneenä ja pahantuulisena! 


