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KAARISILTA
TUKEA MIELEKKÄÄSEEN ELÄMÄÄN!

Kaarisilta tarjoaa kehitysvammaisille 
nuorille ja aikuisille itsenäistä 
elämää tukevaa erityiskoulutusta, 
päivätoimintaa ja vapaa-ajantoimintaa. 
Ryhmäkokomme ovat pieniä, ja siksi 
pystymme tarjoamaan asiakkaalle 
joka päivä yksilöllisiä huomioivan 
yhdessäolon tuokioita. Räätälöimme 
asiakkaan kanssa juuri hänelle parhaan 
tavan kommunikoida ja osallistua 
toimintaan tai koulutukseen.

Suunnittelemme kasvatuksellisen, 
kuntouttavan ja ohjaavan työmme 
asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa 
yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden 
mukaan. Näin voimme varmistaa, että 
toiminta on asiakkaalle mielekästä. 

Kaarisillan kotoisassa tunnelmassa 
viihtyvät sekä asiakkaat että oma 
henkilökunta.



PÄIVÄTOIMINTA 
- MITÄ TÄNÄÄN 
TEHTÄISIIN?
Kaarisillan toimintaryhmässä 
asiakas saa lukuisia mahdollisuuksia 
itsensä toteuttamiseen, työntekoon ja 
harrastamiseen. Täällä voi harjoittaa 
kädentaitoja, opetella työmenetelmiä, 
laittaa ruokaa, toimittaa Kaarisillan 
omaa lehteä, lähteä lenkille tai harrastaa 
musiikkia sopivan kokoisissa ryhmissä. 

Paljon tukea tarvitsevien 
päivätoimintaryhmässä etsimme 
asiakkaalle sopivia tapoja osallistua, 
tuntea tekemisen iloa ja kokea 
aistielämyksiä.

LUPI - VAPAATA 
YHDESSÄOLOA
Kaarisillan vapaa-ajanviettopaikka 
Lupi on tarkoitettu Eskoon alueella 
asuville. Lupilla on tarjolla tiistaisin 
ja keskiviikkoisin klo 16–18 karaokea, 
internet, pelejä, teemailtoja, musiikin 
kuuntelua ja mukavaa, antoisaa 
yhdessäoloa.

ERITYISKOULUTUS
- OPPIA ELÄMÄÄ 
VARTEN
Kaarisillan erityiskoulutukseen voivat 
hakea peruskoulunsa päättäneet 
nuoret ja nuoret aikuiset. Meille voi 
tulla oppimaan, vahvistamaan ja 
kehittämään tietoja ja arjen taitoja.
 
Kaarisillassa voi vahvistaa luku- 
ja kirjoitustaitoa, matematiikkaa, 
mediataitoja, musiikillisia taitoja ja 
kädentaitoja. Sujuvan arjen taitoihin 
kuuluvat terveystieto, kotiaskareet, 
asiointi ja rahankäyttö sekä elämä 
yhteiskunnan jäsenenä oikeuksineen 
ja velvollisuuksineen. Koulutuksen 
tavoitteita ja painopisteitä mietimme ja 
muokkaamme asiakkaan lähtökohdista 
käsin.
 
Koulutus kestää 1–3 vuotta. Palveluun 
sisältyvät asiakkaiden kuljetuspalvelut 
Seinäjoelta ja muista asiakaskunnista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖJÄ
• Elämänhallinta 
   ja aikuisuuteen kasvaminen
• Motoriset taidot ja liikkuminen 
• Työtaidot 
• Liikunta, taideaineet ja kulttuuri
• Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot
• Tiedolliset valmiudet 

TOIMINNALLA  
KIINNI ELÄMÄSSÄ
Asiakaslähtöisen ja motivoivan 
toiminnan tavoitteena on asiakkaan 
psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen 
hyvinvointi.

Kaarisillan toiminnan tarkoitus 
on, että asiakas voi käyttää kaikkia 
kykyjään, ja että hän pystyy elämään 
mahdollisimman itsenäistä ja 
onnellista elämää.

MUKAAN  
TOIMINTAAN JA 
KOULUTUKSEEN
Kun olet kiinnostunut Kaarisillan 
tarjoamista mahdollisuuksista, ota 
meihin yhteyttä! Voit soittaa suoraan 
Eskoon sosiaalityöntekijöille ja 
yksikkömme esimiehelle.

Hakuaika erityiskoulutukseen ja 
päivätoimintaan on keväisin maaliskuun 
loppuun mennessä. Päivätoimintaan voi 
hakeutua tarvittaessa ympäri vuoden. 
Päätöksen asiakkuuden alkamisesta 
tekee asiakkaan oman kotikunnan 
sosiaalitoimi. 

Äijäryhmä tekee oikeita töitä 
aidossa ympäristössä, esimerkiksi 
alihankintatöitä tai varastotyötä kaupassa.



Tervetuloa tutustumiskäynnille 
Kaarisiltaan!

ERITYISKOULUTUS-  
JA PÄIVÄTOIMINTAYKSIKKÖ 
KAARISILTA
Palveluyksikön esimies Liisa Puskala
044 415 6852

Päätie 49, 60280 Seinäjoki
www.eskoo.fi
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