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 YHTEYSTIEDOT 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö 

Paimion Sairaala 

Alvar Aallon tie 275 

21540 Preitilä 

 

 www.lastenkuntoutus.net 
 

           Isät ja pojat puussa -projekti 

Satu Kananen 
projektivastaava, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, seikkailuohjaaja 

satu.kananen@mll.fi, p. 040 653 1735  
 

Veli-Matti Virtanen 
projektityöntekijä, nuoriso-ohjaaja, seikkailuohjaaja  

veli-matti.virtanen@mll.fi 
 

Ismo Pohjonen 
projektityöntekijä, lähihoitaja, puuseppä, seikkailuohjaaja 

ismo.pohjonen@mll.fi 

 

  

ISÄT JA POJAT PUUSSA 
 

SEIKKAILUTOIMINTAA VUONNA 2017 
 

            

    ”Siistii, kun äij”Siistii, kun äij”Siistii, kun äij”Siistii, kun äijääää    
    pistipistipistipisti    parastaan.parastaan.parastaan.parastaan.””””     
 

 

 



 

YHTEISTÄ TOIMINTAA POJALLE JA ISÄLLE 
 

Kokonaisuus sisältää 3 seikkailullista toimintaviikonloppua ja 1–2 
harrastekokeilua Turun ja Salon alueella. Toiminnan tarjoaa Isät ja 

pojat puussa – seikkailutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville 

nuorille -projekti. 

 
Toimintaan voivat osallistua: 

• 10–16-vuotias poika, jolla on todettu pulmia esim. itsesäätelyssä, 

tarkkaavuudessa, keskittymisessä ja sosiaalisissa suhteissa 

• osallistuminen ei edellytä diagnoosia tai lähetettä 

• pojan isä tai muu läheinen miespuolinen aikuinen  
esim. kummi, isovanhempi, muu sukulainen tai tukihenkilö. 

 

Toiminnan tarkoitus: 

• tarjota pojalle ja isälle   

yhteisiä kokemuksia 

seikkailutoiminnassa 

• mahdollisuus tutustua toisiin 

nuoriin ja isiin. 
 

 

Hinta: 

• osallistumismaksu 50,00 euroa sisältää pojan ja isän toimintaan 

osallistumisen, toimintaviikonloppuina majoituksen ja ruokailut 

sekä harrastekokeilujen sisäänpääsymaksut.  

 

 
HARRASTEKOKEILUT  
 

• toteutetaan ryhmämuotoisesti  

perheen kotipaikkakunnalla tai  

lähiympäristössä  

• 1–2 harrastekokeilun sisältö sovitaan  

yhdessä pojan ja isän kanssa. 

 

SEIKKAILULLISET TOIMINTAVIIKONLOPUT  
 

• sisältää melontaa, retkeilyä, seikkailullisia haasteita ryhmässä, 

kiipeilyä ja kalliolta laskeutumista sekä ruoanlaittoa luonnossa 

• ajankohta perjantai-illasta lauantaipäivään 

• suunnattu kahdelle ikäryhmälle: 10–13- ja 13–16-vuotiaat 

• ryhmän koko enintään 6 nuorta isineen 

• varustukseksi riittävät tavalliset ulkoiluvaatteet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* yöpyminen luonnossa, esim. puolijoukkueteltassa, muutoin majoittuminen  

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tiloissa Paimiossa. 

vko 4 27.–28.01.2017 Seikkailua 

vko 7 17.–18.02.2017 Retkeilyä* 

vko 9 03.–04.03.2017 Kiipeilyä 

vko 13 31.03.–01.04.2017 Kiipeilyä 

vko 16 21.–22.04.2017             Retkeilyä* 

vko 18 05.–06.05.2017 Melontaa 

vko 20 19.–20.05.2017            Kiipeilyä 

vko 22 02.–03.06.2017 Melontaa 

vko 24 16.–17.06.2017 Seikkailua 

vko 32 11.–12.08.2017             Melontaa 

vko 34 25.–26.08.2017 Kiipeilyä 

vko 37 15.–16.09.2017             Melontaa* 

vko 39 29.– 30.09.2017            Seikkailua 


