
VANKKURI- HANKKEEN 
TOIMINTAA 2021

 Vertaistukea, leirejä, 
tapahtumia erityisperheille



Kenelle?

Leirit on suunnattu kaikille erityislapsille ja -nuorille yli diagnoosirajojen. 
Kohdejoukkoamme ovat henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta 
päivittäisissä toiminnoissaan sekä arjen eri tilanteissa.

Vertaistukea, virkistäytymistä, yhdessä tekemistä, 
ystäviä!

Perheleireillä on suunniteltu lapsille ja vanhemmille omaa ohjelmaa. 
Aikuiset voivat käydä läpi vertaiskokemuksiaan ja viettää myös omaa aikaa.
Lapsille ja nuorille on heidän ikätasonsa mukaista ohjelmaa. 

Ohjaajaresurssia järjestetään leireille ja tapahtumiin kohdejoukon tarvitsema  
määrä. Lasten ja nuorten leireillä on ammattitaitoista henkilökuntaa paikalla  
läpi vuorokauden. Leireillä on mahdollisuus kokea vertaistuen voima ja saada  
uusia näkökulmia omaan arkeen.  

Monipuolisessa ohjatussa toiminnassa otetaan huomioon osallistujien 
yksilölliset tarpeet. Runsaasti  henkilökohtaista-apua tarvitsevat leiriläiset  
voivat neuvotella kotikunnan kanssa avustajan mukaan tulosta leirille. 
 

Kustannukset

Leirikustannukset sisältävät majoituksen, täysihoidon (aamupala, lounas, 
välipala, päivällinen, iltapala) ja ohjelman tarpeistoineen sekä vakuutukset. 
 

Tervetuloa leirille!
 
Ennen leiriä lähetämme leirikirjeen ja taustatietokyselyn leiriläisille ja heidän
läheisilleen varmistaaksemme onnistuneen leirikokemuksen. Varaudu mahdollisiin 
muutoksiin ajankohdissa ja paikoissa. Leirit toteutuvat, mikäli niille tulee riittävä 
määrä osallistujia. 

Peruutuspaikkoja kannattaa tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin. 
Leirit ja tapahtumat on suunnattu ensisijaisesti Oulun Eteläiselle alueelle, 
mutta jos paikkoja jää vapaaksi, otamme osallistujia myös muualta.

VANKKURI-hanke järjestää erityisperheiden tueksi leiritoimintaa  
ja teemallisia tapahtumapäiviä sekä koulutusta.



Leireille hakeminen 
 
Leireille voi hakea vuoden alusta lähtien. 

Hakulinkki aukeaa www.vankkuri.com -sivuston kautta. Mikäli  
hakulinkin käytössä on hankaluuksia, ole rohkeasti yhteydessä  
hanketoimijoihin. 

Hakuaika päättyy noin 4 viikkoa ennen leirin toteutumista, jotta  
ehdimme sopia kaikki leirin käytännön järjestelyt onnistuneen ja 
turvallisen leirin takaamiseksi.

Toimimme valtakunnallisten ja alueellisten koronaohjeistuksen mukaan. 
 

Peruutusehdot

Mikäli asiakas ei osallistu leirille, eikä ole peruuttanut varattua  
leirijaksoa peruutusehtojen mukaisesti, peruutuksesta veloitetaan  
50% leirijakson hinnasta. Sairastapaukset: leirijakson voi peruuttaa vielä 
ennen leirin alkua akuutin sairastapauksen vuoksi.  

Maksun välttämiseksi edellytyksenä on lääkärintodistuksen toimittaminen  
VANKKURI-hankkeelle. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi leirin aikainen 
este osallistumiselle.

Leirit järjestetään pääsääntöisesti Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, 
Opistontie 4–6, 84880 YLIVIESKA. 



TAMMITÄRSKYT
26.1.2021 klo 12–15 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla 

Sisältö: Erityisnuorille ja -aikuisille suunnattu musiikillinen tapahtuma, jossa on paljon  
mukavaa oheisohjelmaa. Tarjolla on karaokea ja tanssia, hemmottelua, onnenpyörä ja 
kaverikuvamahdollisuus.  Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Raudaskylän Kristillisen 
Opiston eri toimijoiden kanssa. 

Sisäänpääsymaksu 5 euroa sisältää pullakahvit. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 15.1.2021 mennessä (sis. nimet ja ruokavaliot): vankkuri@rko.fi 
tai Ritvalle 044 767 1469. 
 
Toimimme valtakunnallisten ja alueellisten koronaohjeistusten mukaan.



PELITTÄÄKÖ PUHELIN – TIETSIKKAKIN TUTUMMAKSI

19.–21.2.2021 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla

Kohderyhmä: Nuoret ja aikuiset erityiset. Mukaan mahtuu 15 leiriläistä. 

Sisältö: Mitä iloa ja hyötyä on älykännykästä ja tietokoneesta arjessa?  
Miten huomioit turvallisuuden somessa? 

Tutustutaan yleisimpiin somekanaviin ja niiden käyttöön. Leirillä opetellaan hyödyntämään 
tärkeimpiä sosiaalisen median työkaluja puhelimella ja/ tai tietokoneella.  Jos mahdollista, 
ota oma kännykkä tai/ja tabletti mukaan.  
Tule leirille yksin tai yhdessä kaverisi kanssa.   
 
Leirin hinta: 110 €, sisältää täysihoidon ja  
ohjelman. Henkilökohtainen avustaja -50% 

Lisätietoja:  
Sirkka 044 772 7055 tai Ritva 044 767 1469 
sähköposti vankkuri@rko.fi



ALUEELLISET TEEMAPORINAT VANHEMMILLE VERKOSSA 
 
Aika: Kuukauden 3. keskiviikko eli 20.1., 17.2., 17.3., 21.4. ja 19.5.  kello 18.00–19.30 
             
Paikka: Verkossa Teams-yhteydellä   

Kohderyhmä: Erityislasten vanhemmat 

Sisältö: Erityislasten vanhemmat kokoontuvat vaihtamaan kokemuksia tietyn teeman 
merkeissä. Vertaisryhmien lähtökohtana on osallistujien välinen keskustelu.  
 
Tunne ja tieto siitä, että on muita jotka painivat samojen arjen haasteiden kanssa,  
lisää vanhempien hyvinvointia ja sitä kautta myös lasten hyvinvointia. Vertaisryhmän 
toiminta perustuu avoimuuteen, luottamuksellisuuteen, osallistujien keskinäiseen  
kunnioitukseen ja jakamiseen. Ryhmään voidaan tarvelähtöisesti kutsua asiantuntijoita.  
 
Ilmoittautuminen: sähköpostilla viimeistään ko. viikon maanantaihin mennessä
                                        vankkuri@rko.fi



Aika: lauantaina 27.2.2021 kello 11 alkaen 

Paikka: Piipsjärvi, Oulainen 

Kohderyhmä: Koko perhe 
 
Koko perheen ulkoilutapahtuma, jossa paljon monenlaista toimintaa. Perheille  
monipuolista mukavaa yhteistä tekemistä nauttien ulkoilusta ja saaden vinkkejä  
ulkoaktiviteetteihin. Luvassa mm jää/lumiveistoksia, potkukelkkailua, kirkkorekiajelua, 
hoijakka, koiravaljakkoajelua, pilkkikoulutusta, makkaran ja lohisopan myyntiä,  
kahvikojuja ja lättyjä eri pisteissä myynnissä.  
 
Tapahtumassa esitellään mm. Malikkeen toimintavälineitä hiihtoon, luisteluun,  
pulkkamäkeen ja muuhun talviseen urheiluun.  Mukana eri yhdistyksiä ja yrityksiä  
esittelemässä toimintaansa. 

Järjestetään yhdessä useiden toimijoiden kanssa. Seuraa ilmoitteluamme. 
 
 

VANKKURIN VALAKIAT – PIIPSJÄRVI 24 h



MAALISKUUSSA DISKO NUORILLE

Paikka: Ylivieska, tarkentuu myöhemmin 

Kohderyhmä: erityiset nuoret

Diskossa tanssia, musiikkia ja buffetti yhteistyössä 
ammattiopisto Luovin kanssa. 

 
Ilmoittautuminen: lisätietoa myöhemmin, seuraa ilmoittelua 

 
Lisätietoja: Sirkka 044 772 7055, Ritva 044 767 1469,  

sähköposti vankkuri@rko.fi 

Aika: 17.4.2021 kello 11–14 

Paikka: Ylivieskan ammattiopisto, Kuusitie 6, 84100 Ylivieska 

Kohderyhmä: Alle 16-vuotiaat erityislapset ja heidän vanhempansa sekä alle  
10-vuotiaat sisaruksensa. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta.  

Sisältö: Päivän aikana monenlaista mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa koko  
perheelle. Kahviossa pikkupurtavaa tarjolla. Päivä on perheille maksuton.  

Tapatuma toteutetaan yhteistyössä Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry:n ja  
JEDU Ylivieskan ammattiopiston kanssa.  

Seuraa ilmoittelua!  

 LOGOT!!!

ERITYISLASTEN PERHEIDEN PÄIVÄ



TEMUTA – TEATTERIA,  
MUSIIKKIA, TAIDETTA

Aika: 21.–23.5.2021 

Paikka: Raudaskylän Kristillinen Opisto

Kohderyhmä: nuoret ja aikuiset yksin tai yhdessä ystävän, läheisen tai avustajan kanssa. 
Leirille otetaan 15 leiriläistä. 

Sisältö: Monipuolista taiteilua. Perjantaina ja lauantaina leikitään väreillä ja askarrellaan. 
Sunnuntaina Eija-Liisa Pokin ohjauksessa musiikkipainotteista improvisaatiota ja ilmaisu- 
taitoa. Tule rohkeasti mukaan yksi tai yhdessä kaverisi kanssa.  
 
Opettajina: Eija-Liisa Pokki. Ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla ympäri  
vuorokauden.

Leirin hinta: yli 12-vuotiaat ja aikuiset 110 €, sisältää täysihoidon ja leirin ohjelman.
Henkilökohtainen avustaja -50% aikuisen hinnasta. Kysy tarvittaessa maksusitoumusta 
kotikunnastasi.

Ilmoittautuminen: 23.4.2021 mennessä www.vankkuri.com
Ilmoittautumisajan jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja.  

Lisätietoja: Sirkka 044 772 7055 tai Ritva 044 767 1469 
       sähköposti vankkuri@rko.fi 



ERITYISPERHEIDEN KESÄRETKI LEOS LEIKKIMAAHAN

Aika: lauantaina 12.6.2021

Paikka: Leos Leikkimaa ja Zeppeliini  

Kohderyhmä: Eritysten perheet. Retki toteutuu mikäli lähtijöitä on vähintään 15.  
Mukaan pääsee 45 ensin ilmoittautunutta.

Matkareitti: Linja-auto lähtee Haapavedeltä kello 9, pysähdys tarvittaessa Siikalatvalla.   

Sisältö: Linja-autoretki Leos Leikkimaahan ja Zeppeliiniin. 

Retken hinta: 2–19 vuotiaat 15 euroa, aikuiset ilmaiseksi. Sisältää liput Leos leikkimaahan, 
matkat ja matkaeväät. Ruokailut omakustanteiset.   

Ilmoittautuminen:  31.5.2021 mennessä Keskipisteen OmaisOivaan,
       044 299 1385 / Suvi

Muista ilmoittaa erityisruokavaliot.  



Aika: 15.–17.6.2021

Paikka: Raudaskylän Kristillinen Opisto 

Kohderyhmä: ala- ja yläkouluikäiset erityiset. Leirille otetaan 10 leiriläistä.

Sisältö: Luvassa on jälleen sirkusliikuntaa, ajoharjoituksia yksipyöräisellä,  
jongleerausta sekä hauskoja pelle- ja roolihahmoharjoituksia. 

Kouluttajana: Marja “Malla” Hannula Mallan kiertävästä minisirkuksesta. 

Leirin hinta: 7–12-vuotiaat 75 €, yli 12-vuotiaat 110 €, sisältää täysihoidon ja leirin  
ohjelman. Henkilökohtainen avustaja -50% aikuisen hinnasta. Kysy tarvittaessa  
maksusitoumusta kotikunnastasi.  

Ilmoittautuminen: 21.5.2021 mennessä www.vankkuri.com 
Ilmoittautumisajan jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja  

Lisätietoja: Sirkka 044 772 7055 tai Ritva 044 767 1469 
       sähköposti vankkuri@rko.fi  

SIRKUSLEIRI



RÄPPILEIRI

Aika: 29.6.-1.7.2021

Paikka: Raudaskylän Kristillinen Opisto 

Kohderyhmä: Erityislapset ja -nuoret sekä erityiset aikuiset yksin tai yhdessä kaverin, 
läheisen tai avustajan kanssa. Leirille otetaan 10 leiriläistä. 

Sisältö: Leirillä työskennellään työpajoissa rap-lyriikkan eri osa-alueisiin tutustuen. 
Tuotoksena leiriltä lähtee mukaan oma Räppi. Aikaa jää myös liikunnalliseen ilonpitoon.

Kouluttajana: Tommi Torvikoski, rap-muusikko, työpajaohjaaja, erityisopettaja

Leirin hinta: 7–12-vuotiaat 75 €, yli 12-vuotiaat 110 €, sisältää täysihoidon ja leirin  
ohjelman. Henkilökohtainen avustaja -50% aikuisen hinnasta. Kysy tarvittaessa  
maksusitoumusta kotikunnastasi.

Sitovat ilmoittautumiset: 31.5.2021 mennessä www.vankkuri.com
Ilmoittautumisajan jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja. 

Lisätietoja: Sirkka 044 772 7055 tai Ritva 044 767 1469 
       sähköposti vankkuri@rko.fi  



INTTI TUTUKSI 2021

Aika: 27.-29.8.2021 

Paikka: Paikka tarkentuu myöhemmin 

Kohderyhmä: Yli 18-vuotiaat erityiset nuoret ja aikuiset 

Sisältö: Leirille osallistujat pääsevät tutustumaan monenlaisiin varusmiestaitoihin, 
varusmiespalveluksen perusteisiin sekä opetellaan niihin liittyviä olennaisia  
perustaitoja. Koulutuksessa harjoitellaan mm. oman toimintakyvyn ja varusteiden 
ylläpitoa, varusmiespalveluksen yleisiä toimintatapoja sekä maastossa liikkumista ja 
majoittumista. Lisäksi tutustutaan ensiavun perusteisiin sekä jokamiehenoikeuksiin. 

Majoittuminen yhteismajoituksessa. Leirille pääsee 20 leiriläistä.

Leiri järjestetään yhteisyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Kouluttaja: Maanpuolustuskouluyhdistyksen kouluttajat

Leirin hinta: 115 €, sisältää täysihoidon ja leirin ohjelman. Henkilökohtainen  
avustaja -50% aikuisen hinnasta. Kysy tarvittaessa maksusitoumusta kotikunnastasi.

Sitovat ilmoittautumiset: 30.7.2021 mennessä www.vankkuri.com
Ilmoittautumisajan jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja. 

Lisätietoja: Sirkka 044 772 7055 tai Ritva 044 767 1469 
       sähköposti vankkuri@rko.fi



Aika: perjantaina 10.9.2021 ammattilaisten päivä 
            lauantaina 11.9.2021 perheiden päivä 

Kohderyhmä: Perjantaina sotealan ammattilaiset, lauantaina erityisten perheet 

Sisältö: Päivien pääteemana on Toimiva palveluohjaus.  

Ammattilaisten päivässä asiantuntijaluentoja ja kokemuspuheenvuoroja. 

Perheiden päivässä vanhemmille asiantuntijaluentoja, kokemuspuheenvuoroja ja  
keskustelua. Lapsille ja nuorille oma kehitystason mukainen ohjelma. 

Yhteistyössä ammattiopisto JEDUn kanssa. 

Ilmoittautuminen: 20.8.2021 mennessä  www.vankkuri.com 

Lisätietoja:  Sirkka 044 722 7055, Ritva 044 767 1469  
         sähköposti vankkuri@rko.fi  

Seuraa ilmoittelua!

SYYSTREFFIT – TOIMIVA PALVELUOHJAUS



MAMMAT JA MUKSUT
Hemmottelupäivä erityisten äideille ja lapsille 

Aika: 9.10.2021 kello 9–17

Paikka: Raudaskylän Kristillinen Opisto  

Kohderyhmä: Erityisten äidit ja heidän lapsensa.

Sisältö: Äideille luvassa hemmottelua ja rentoutumista vertaistukea unohtamatta. 
Lapsille järjestetään omaa kehitystasonsa mukaista ohjelmaa.

Mukaan pääsee 10 äitiä lapsineen.

Päivän hinta: Aikuiset ja yli 12–vuotiaat 30 €, 4–12-vuotiaat 10€ , alle 4-vuotiaat  
iilmaiseksi. Sisältää aamupalan, lounaan, välipalan ja päivällisen sekä ohjelmat. 

Kysy tarvittaessa maksusitoumusta kotikunnastasi.

Ilmoittautuminen: 12.9.2021 mennessä www.vankkuri.com
Ilmoittautumisajan jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja. 

Lisätietoja: Sirkka 044 772 7055 tai Ritva 044 767 1469 
       sähköposti vankkuri@rko.fi

 



SIKASIISTI JUTTU

Aika: 13.11.2021 

Paikka: Raudaskylän Kristillinen Opisto  

Kohderyhmä: Erityisten isät lapsineen. 

Sisältö: Retkeilyä, seikkailua ja ruuanlaittoa Raudaskylän upeassa luonnossa.
Mukaan pääsee 10 isää lapsineen.

Leirin hinta: yli 12–v. ja aikuiset 25 €, 4–12-v. 10 €, alle 4-v. ilmaiseksi.
Sisältää päivän ateriat ja ohjelman.

Sitovat ilmoittautumiset: 10.10.2020 mennessä www.vankkuri.com
Ilmoittautumisajan jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja.

Lisätietoja: Sirkka 044 772 7055 tai Ritva 044 767 1469 
       sähköposti vankkuri@rko.fi

Hieno mahdollisuus
viettää monipuolista

laatuaikaa!



Aika: 9.12.2021 

Paikka: Raudaskylän Kristillinen Opisto  

Kohderyhmä: Erityislapset ja -nuoret sekä heidän perheensä 

Sisältö: Nautitaan mukavasta yhdessäolosta hyvän ruuan ja jouluisan touhun merkeissä.

Yhteistyössä Jokilaaksojen omaiset ja läheiset ry sekä OmaisOiva.

Seuraa ilmoittelua lähempänä ajankohtaa.

ERITYISLASTEN JA PERHEIDEN
PUUROJUHLA

“Joulu on taas, joulu on taas,
kattilat täynnä puuroo.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa

vatsansa täyteen puuroo.”



LEIRI/TAPAHTUMA ___________________________

Aika   ___________________________
Paikka
Hinta   ___________________________

Maksusitoumusta voi hakea henkilökohtaisen avustajan tai 
puhevammaisten tulkin kustannuksiin.

Henkilökohtaisen avustajan kustannukset _____________
Puhevammaisten tulkin kustannukset _____________

Hakijan perustelut maksusitoumuksen hakemiselle. Halutessasi voit 
liittää koulun- tai hoitavan tahon suosituksen liitteeksi tai suosittelijan 
yhteystiedot.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Hakijan allekirjoitus ja päiväys ________________________________



MAKSUSITOUMUKSEN HAKULOMAKE

Haen maksusitoumusta VANKKURI-hankkeen leirille/tapahtumaan.

Maksusitoumus voi perustua kehitysvamma-, vammaispalvelu-, 
sosiaalihuoltolakiin, omaishoidontuesta annettuun lakiin tai 
toimeentulosta annettuun lakiin. 

Maksusitoumuksen hakulomake toimitetaan omaan kotikuntaan, 
kuntayhtymään tai sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävälle taholle. 

Avustusta tai maksusitoumusta voit tiedustellakunnasta,  
seurakunnasta tai eri järjestöiltä.
 

Hakijan henkilötiedot

Nimi                   _________________________
Henkilötunnus     _________________________
Puhelin      _________________________
Kotikunta                  _________________________
Katuosoite                  _________________________
Postinumero                  _________________________
Postitoimipaikka     _________________________
Hakijan yhteyshenkilön tiedot   _________________________
Sähköposti                   _________________________



Vanhemmuuden tukeminen 
erityislasten perheissä  

Oulun Eteläisellä alueella
(STEA 1.3.2017–31.12.2021)

VANKKURI

Sirkka Veivo 044 772 7055                Ritva Mustakangas 044 7671 469            

@vankkurihanke www.vankkuri.com 

Raudaskylän Kristillinen Opisto / Opistontie 4–6, 84880 Ylivieska / info@rko.fi / www.rko.fi


