
HAKEMUS PERHELEIRILLE 13.-17.9.2021 

  

Kriminaalihuollon tukisäätiön Lapsi- ja läheistyö järjestää vanhemmuusteemaisen 

PERHELEIRIN.  Leiri järjestetään Hvittorpin kurssikeskuksessa Kirkkonummella 

osoitteessa Hvittorpintie 243, 02430 Masala. 

   

  

Vangin nimi _________________________________________________________  

Henkilötunnus_________________________________________________________

Vankila______________________________________________________________  

Nykyisen tuomion alkamisaika ___________    ja päättymisaika ________________  

Tuomion syy_________________________________________________________  

Monettako kertaa vankilassa_____________________________________________  

Puhelinnumero________________________________________________________  

  

Työelämän status:   

o opiskelija,  

o palkansaaja,   

o yrittäjä,  

o työtön,   

o äitiyslomalla tai muu vastaava,  

o eläkkeellä  

  

Puolison 

nimi_________________________________________________________  

Henkilötunnus_________________________________________________  

Kotiosoite_____________________________________________________  

Puhelin _______________________________________________________  

Sähköpostiosoite________________________________________________  

  

  

Työelämän status:   

o opiskelija,  

o palkansaaja,   

o yrittäjä  

o työtön,   

o äitiyslomalla tai muu vastaava,  

o eläkkeellä  

  

Aiempi osallistuminen perheleirille (aika ja paikka)  

  ________________________________  

  



Lasten nimet ja syntymäajat (alleviivaa ne lapset, jotka ovat lähdössä leirille 

mukaan):  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

Perhe- ja parisuhteen tilanteen kuvaus (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

Perustelut, miksi haette perheleirille  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

Mitä tavoitteita asetat itsellesi leirille?   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

Huomioitavaa leirillä (esim. erityisruokavalio, allergiat, lääkitys. Nämä 

huomioitavat asiat eivät vaikuta valituksi tulemiseen.)  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

  

 Mikäli pääsen osallistumaan perheleirille, sitoudun olemaan leirin aikana 

päihteettömänä sekä noudattamaan leirin sääntöjä.  

  

Kriminaalihuollon tukisäätiö vakuuttaa siviilistä tulevan puolison leirin ajaksi. 

Vangin vakuuttamisesta leirin ajalta vastaa lähettävä vankila.  
  

Vanki tulee leirille omalla kyydillä, julkisilla kulkuneuvoilla tai saatettuna.  

Perheet siviilistä huolehtivat itse kuljetuksen.  

 

Päiväys______________  Hakijan allekirjoitus____________________________ 



Lähettävän vankilan moniammatillisen työryhmän lausunto huomioiden 

kuntoutuksen ja turvallisuuden näkökulmat (tarvittaessa erillisenä liitteenä)  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

• Puolletaan perheleirille  

• Ei puolleta perheleirille  

  

Päiväys______________________________________________________________  

  

 

Lausunnon antajan allekirjoitus 

___________________________________________  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Vankilan johtajan päätös  
   

  

• Puolletaan perheleirille  

• Ei puolleta perheleirille  

  

Perustelu_____________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

Perheleirihakemuksen puoltamisella hyväksytään vangin osallistuminen perheleirille, 

mikäli hänet sinne valitaan.  

  

  

  

Päiväys______________________________________________________________  

  

Johtajan/apulaisjohtajan 

allekirjoitus_______________________________________  

  



SUOSTUMUS 

 

Suostun siihen, että vankilan viranomaiset saavat vaihtaa minua koskevia tietoja Lapsi- ja 
läheistyön työntekijöiden kanssa. 

Suostumus koskee Kriminaalihuollon tukisäätiön 13.-7.9.2021 järjestämään perheleiritoimintaan 
liittyvää hakuprosessia. 

 

 

 

______________________________ 
Paikka ja aika 

______________________________ 
Toimintaan mukaan hakeutuva asiakas 

 

 

 

Suostumuksen vastaanottaja: 

 

______________________________ 
Paikka ja aika 

_____________________________________________________________ 
Vankilan perhetyön yhdyshenkilö tai muu viranomainen 

 

 

  
  

  
 


