
Suomen Autismikirjon yhdistyksen

Kesäleiri 9.7.-12.7.2020
Villa Christine, Tenhola

Kuva: Villa Christine



Matkat:
• Villa Christine ja Tenholan kylä sijaitsee noin puolentoista tunnin päässä Helsingistä ja Turusta sekä vartin 

automatkan päässä Tammisaaresta.

• Välille Tammisaaren juna-asema – Villa Christine – Tammisaari tullaan järjestämään yhteinen kuljetus torstaina ja 
sunnuntaina, joka kuuluu leirin hintaan. Kuljetuksen aikatauluista tiedotetaan myöhemmin, kun VR on julkaissut 
omansa.

Kuva: CC unknown



Majoitus
• Villa Christine sijaitsee Tenholan kylässä, noin vartin automatkan päässä Tammisaaren juna-asemalta. 

• Majoitumme Villan ylimmän kerroksen 2-4 hengen makuuhuoneisiin. Seikkailuhenkisillä on myös mahdollista 
ottaa oma teltta mukaan ja pystyttää se pihan reunalle. 

• Villan majoitustilat, salit, aulatilat ja keittiö on kokonaisuudessaan yhdistyksen käytössä. 

• Puusauna lämmitetään joka ilta ja palju lämpenee kahtena iltana. 

• Tänä vuonna yhdistys kokeilee leirin pidentämistä yhdellä yöllä, jolloin kolmen yön majoituksen, ruokailujen ja 
Tammisaari-kuljetusten omakustanneosuus on suurempi, kuin aikaisina vuosina, eli 70€. 

Kuva: Villa Christine



Ohjelma:
• Monipuolisessa ohjelmassa on 

samanaikaisesti valittavana erilaisia
toimintoja, kuten pyöräretkiä, piha- sekä
lautapelejä, ja käsitöitä.

• Metsä ja marjamättäät löytyvät majatalon 
läheltä. 

• Puusauna lämmitetään joka ilta ja palju on 
lämpimänä kahtena iltana.

• Nonstop toimintana vertaiskahvila, 
lautapelilounge ja pihapelejä sään salliessa. 

• Salissa kuullaan Vave –hankkeen kuulumisia 
ja perehdytään Kelan ja kunnan 
palvelujärjestelmään autistille olennaisilta 
osin

• Luvassa myös päiväretki Tammisaareen!

Kuva: Riku Rainio



Retki Tammisaareen
• Tammisaareen ja takaisin järjestetään leiriläisille yhteinen kuljetus

• Nähtävyyksinä historiallinen vanha kaupunki, kirpputorit ja käsityöliikkeet, markkinat ja suosittu hiekkaranta. 

• Näiden lisäksi halukkaat voivat vierailla paikallisissa museoissa, pelailla minigolfia ja kokeilla paikallisia 
ravintoloita ja kahviloita. 

• Yksin ei tarvitse osata suunnistaa, vaan jakaannutaan mielenkiintojen mukaan pienempiin ryhmiin.

• Tammisaaren tarjontaan ja erilaisten aktiviteettien hinnastoon voit halutessasi tutustua etukäteen osoitteessa: 
https://www.visitraseborg.com/fi/nae-koe/tammisaaren-vanha-kaupunki/

Kuva: Riku Rainio

https://www.visitraseborg.com/fi/nae-koe/tammisaaren-vanha-kaupunki/


Ruokailut
• Leirin ruokailut tullaan järjestämään 

niin, että keittiössä häärää 
viikonlopun aikana mahdollisimman 
vähän kokkeja. 

• Puhtauteen kiinnitetään erityisesti
huomiota ja ruokien valinnassa 
huomioidaan erityisesti sen 
ominaisuudet hygieenisen tarjoilun 
kannalta.

• Leirin hintaan sisältyy aamu-, väli- ja 
iltapalat sekä lounas ja päivällinen.

• Omia eväitä voi myös ottaa mukaan
tai hakea läheisestä kaupasta, sillä
majoituskerroksesta löytyy leiriläisille 
oma jääkaapilla varustettu 
keittokomero.

• Huomioimme erityisruokavaliot 
parhaamme mukaan.
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Lisätietoja
Ehdotuksia, ideoita ja kysymyksiä otetaan vastaan sähköpostilla 

helena.ohman@asy.fi
Ilmoittautuminen käynnistyy 1.6.2020 ja on auki aina 25.6.2020 asti.
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