MERIKEINUN LEIRIN OHJAAJAT

Toimintaterapeutti Sari Ketosara,
puh. 045 203 3622
sari.ketosara@merikeinu.fi

- työskennellyt lasten
toimintaterapeuttina 15 vuotta
- ohjannut lasten ryhmiä 15 vuoden aikana säännöllisesti
- nauttii erilaisista luovista menetelmistä
- opettelee eläinavusteista toimintaa lasten kanssa.
- Sari vastaa leirin lasten toiminnan sujuvuudesta ja
luovista elämyksistä
- Leirin toteuttaminen ollut pitkäaikainen haave !

Merikeinun apulainen Merja Luoma
puh. 050 599 9322
merja.luoma@merikeinu.fi
- Työskennellyt Merikeinussa
monenlaisten tehtävien parissa 3 vuotta.
- Merjalla on ollut sijaishuollon tukilapsia
ja hän on tottunut olemaan lasten sekä
eläinten kanssa.
- Merja vastaa leirillä ruokahuollosta
ja kaverikoiratoiminnasta.

KESÄLEIRIT 2019
LEIRIN TEEMA: ”Luova Minä ja Kaverit”

LUOVA MINÄ JA KAVERIT
Päiväleirit toteutuvat kesällä 2019
Merikeinun toimitilalla Suulisniemessä, äijänniemenkatu 2.
I LEIRI

1vk 24.6 – 28.6.2019 klo: 8.30 – 16.30

II LEIRI

1 vk 1.7. – 5.7.2019

klo: 8.30 – 16.30

III LEIRI 1 vk 8.7. – 12.7.2019 klo: 8.30 – 16.30
(toteutuu, jos tulee riittävästi osallistujia)
Osallistujia leirille otetaan 6-8 lasta/leiri ja osallistujien ikä voi vaihdella
8-11 vuoden välillä. Leirin ohjaajina toimivat toimintaterapeutti
Sari Ketosara ja Merikeinun apulainen Merja Luoma.
Leirin hinta:

1 vk

195 € / osallistuja

Hintaan sisältyy:

Päiväruoka ja välipala
Toiminnoissa tarvittava materiaali
Kuljetukset eri toimipaikkoihin

Lapset ovat vakuutettuja leiritoiminnan aikana.
Ennen leiriä perheiden kanssa tutustumiskäynnit ohjaajiin ja
toimipaikkaan. Käydään paikan päällä tai jutellaan oleellisista asioista
puhelimitse. Sari ottaa yhteyttä perheeseen ilmoittautumisen jälkeen.
Viimeinen ilmoittautumispäivä leirille 7.6.2019. Ilmoittautuminen
tehdään Sarille puhelimitse 045 203 3622 tai
sähköpostitse sari.ketosara@merikeinu.fi

Merikeinun leirin aikana päästään tutustumaan monenlaisiin
toimintoihin, mitä voi lähiympäristössä toteuttaa. Teemme
yhdessä kaverien kanssa luovasti erilaisia betonitöitä,
puutarhatoimintoja, leipomista, maalaamista. Toiminnat
valitaan sen mukaan, mitä leiriläiset ovat valmiita
kokeilemaan.
Molempiin leireihin kuuluu tutustumista Merikeinun
kaverieläimiin (alpakoihin, lampaisiin, vuohiin ja koiriin).
Yhden viikon leirillä ollaan ainakin yksi päivä Vuorenpään
tilalla hoitamassa eläimiä ja touhuamassa niiden kanssa
kaikenlaisia toimintoja. Kaverikoirat tulevat Merikeinun
leirillä vierailemaan Suulisniemen leiripaikalla useampana
päivänä.
Osallistujat leirillä saavat eri päivinä pieniä vastuualueita
omaan toimintaan. Ruokailun ja välipalan aikana on
keittiövastaava apuna Merjan kanssa ja eläintilalla saa
jokainen vastuullensa jonkin tietyn tehtävän. Päivän lopuksi
kerätään yhdessä omaan vihkoseen valokuvilla tilanteita,
joita halutaan myöhemminkin muistella. Osallistujalla voi olla
oma kamera mukana leirin aikana, jos hän sellaisen omistaa.
Päivän ohjelman toteutuksesta ja muuntelusta vastaa Sari,
joka tarpeen mukaan käyttää struktuuria toimintojen
sujumisen takaamiseksi. Kaksi aikuista ja pieni ryhmä
mahdollistaa lapsille pienemmissä ryhmissä toimimisen.
Kaveri- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan leirin aikana
yhdessä toisten lasten sekä eläinten kanssa

