VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA
Toiminta on ennaltaehkäisevää,
virikkeellistä, omatoimisuutta ja
toimintakykyä tukevaa sekä sosiaalisia
suhteita ylläpitävää toimintaa, jolla
edistetään hyvinvointia ja
tuetaan itsenäistä kotona selviytymistä.
Toiminta tukee myös omaishoitajien
jaksamista.
Palvelut on tarkoitettu kaikille kotona
asuville ikääntyville lapinlahtelaisille.

PÄIVÄTOIMINTAAN
HAKEUTUMINEN

PALVELUJEN HINNAT

Kotihoidon, kotikuntoutuksen, palveluohjauksen ja muistihoitajan kautta tai
ottamalla yhteyttä suoraan vanhusten
päivätoimintaan.

Jussinpiha 18,00 €/päivä

PÄIVÄTOIMINTAPÄIVÄ
sisältää vaihtelevasti erilaista toimintaa




JUSSINPIHA




Kokopäivätoimintaa ma-to klo 8-14
järjestetään neljänä (4) päivänä viikossa



Osapäivätoimintaa ma-pe klo 10-14 järjestetään
viitenä (5) päivänä viikossa



Avoin päivätoiminta ma-pe klo 10-14
Meillä voi halutessa osallistua myös päivätoiminnan henkilökunnan järjestämiin
ohjelmatuokioihin, joista kerhomaksu on
2,00 €/kerta








Keskustelua ja kulttuuria
Musiikkia ja muisteloita
Kädentaitoja ja virikkeitä
Laulua ja jumppaa
”Höpöttelyä” ja humppaa
Huumoria ja naurua
Kesällä paljon ulkoilua
Seurakunnan ohjelmaa
Liikuntaa ja retkiä
Vapaaehtoisten ohjaamia ryhmiä
Elämän ihmettelyä
Monenlaista mukavaa . . .

Kokopäivätoiminta klo 8-14
neljänä (4) päivänä viikossa

ma, ti, ke, to

Sisältää kuljetuksen, aamupalan, lounaan,
päiväkahvin ja viriketoiminnan.
Taksi hakee asiakkaat päivätoimintaan aamuisin
klo 7-8 välillä.
Kotiin paluu iltapäivällä klo 14:n jälkeen.

Osapäivätoiminta klo 10-14
13,00 €/päivä

Jussinpiha
viitenä (5) päivänä viikossa ma - pe

Varpaisjärvi
Orvokki

yhtenä (1) päivänä viikossa kesk

Osapäivätoiminta sisältää

lounaan, päiväkahvin ja viriketoiminnan.
Asiakas tulee omalla kyydillä

MUUT PALVELUT:

Saunapalvelu sopimuksen mukaan

Jussinpiha

Ilmoitukset
Matissa ja Liisassa Jussinpiha-palstalla
ilmoitettuun toimintaan ovat kaikki
tervetulleita.

Lounas ma-pe 5,05 € /kerta (ennakkoilmoitus)
Pyykkitupa omatoimiseen pyykkihuoltoon
Vartin visailu + Jussinringin jumppa
ma - pe klo 10.15 - 11.15

O R V O K K I - Varpaisjärvi
Orvokissa osapäivätoimintaa järjestetään
yhtenä (1) päivänä viikossa (kesk)
Kuvissa vanhusten päivätoiminnan ”Ystävä-maskotit”
Jussi Alfred ja Justiina

Saunapalvelu on tarkoitettu niille,
joilla ei ole mahdollisuutta
omatoimiseen peseytymiseen
Sauna 8,00 €/kerta
Kimppasauna 5,00 €/hlö

Saunapalvelu 18 €/kerta,
-sisältää kuljetuksen, saunan ja
kahvit

JUSSINPIHA
Vanhusten päivätoiminta
040-488 3533
040-488 3532

”Mummot ovat mukavia,
Ukit aivan mahtavia!”

”On Jussinpiha oiva tää, ♫
se meidät yhdistää.
♫ Siis lähde tänne joukkoomme,
ethän yksin kotiin jää.”

Vanhustyönjohtaja
040 - 488 3531

10. Lucia-Mummo 201 9 Hilkka Jyrkkänen

JUSSINPIHAN
VANHUSTEN
PÄIVÄTOIMINTA
Juhani Ahon tie 8
Lapinlahti

TERVETULOA!

