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VANHUSTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA LOHJALLA 

Lohjalla vanhusten kuntouttavaa päivätoimintaa on Lohjan keskustassa, Nummella  ja Pusulassa. 
Päivätoiminnassa on omia ryhmiä erilaisille asiakasryhmille mm. muisti- ja 
mielenterveyskuntoutujille.  

Lohjan keskustan alueella päivätoimintaa on Lohjan palvelukeskuksessa Juolukan, Rentukan, ja 
Ulpukan ryhmissä kussakin viitenä päivänä viikossa sekä Lemmikki -ryhmässä keskiviikkoisin ja 
perjantaisin. Niilonpirtissä kokoontuu päivätoimintaryhmä maanantaisin ja tiistaisin sekä Pusulan  
Iltaruskossa torstaisin Nummen ja Pusulan alueella asuville ikääntyneille.  

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, ylläpitää liikuntakykyä ja päivittäisiä 
toimintoja sekä edistää sosiaalista kanssakäymistä. Toiminta tukee myös asiakasta hoitavaa 
omaista antaen lepohetkiä ja mahdollistaen omaisen työssä ja/tai asioilla käynnin.  

Päivät sisältävät erilaista kuntouttavaa virkistystoimintaa: ryhmävoimistelua, kuntosalitoimintaa, 
muistelua, keskusteluja, lauluhetkiä, aivojumppaa, ulkoilua, pelejä, ohjattua askartelutoimintaa, 
käsitöitä jne. asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kuntosaliryhmiin on mahdollisuus 
osallistua Lohjan vanhusten palvelukeskuksen ja Nummen ryhmissä.  

Päivätoiminnan myöntämisen perusteet ja maksut vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa. Myöntämisen perusteiden mukaisesti asiakkaan avun tarve on tilapäisesti 
tai pysyvästi kasvanut ja toimintakyky heikentynyt. Nämä vaikeuttavat asiakkaan itsenäistä 
osallistumista kolmannen sektorin ryhmätoimintoihin ja liikuntapalveluihin. Päivätoiminnalla tuetaan 
erityisesti muisti- ja mielenterveyskuntoutujien kotona selviytymistä sekä omaishoitajien työtä ja 
jaksamista.  
 

Päivätoiminnan maksut 1.1.2022 alkaen 
- päivätoiminta ilman kuljetusta  15,75 € / kerta 
- päivätoiminta kuljetuksella 23,50 € / kerta 
- osapäivätoiminta ilman kuljetusta 11 €/ kerta 
- osapäivätoiminta kuljetuksella 19,50 €/ kerta 
omaishoitajan vapaan korvaava päivätoiminta  
(vaihtoehtona muille omaishoidon vapaan järjestämistavoille 1 x viikossa)  
- ilman kuljetusta    8,50 € /kerta 
- kuljetuksella       11,60 € /kerta,  

Päivätoiminnasta voi tiedustella  
kotona asumisen aluevastaavalta 
Pia Riihiojalta, puh. 050 355 2215.  
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PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTANÄKEMYS 
 
Toimintamme perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisestä. Otamme huomioon ihmisen fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet sekä perheen ja kulttuurin, jossa hän elää. Tavoitteenamme on, 
että asiakkaan elämä on mahdollisimman hyvää sairauksista huolimatta. Pyrimme tukemaan 
asiakkaan terveitä ja vahvoja puolia ja terveyttä ylläpitäviä voimavaroja. 
 
 
 
 
Arvot Ja Periaatteet: 
 
Pidämme asiakkaitamme ainutlaatuisina, yksilöllisinä kokonaisuuksina. Jokaisella asiakkaalla on 
oikeus samantasoiseen hoitoon, jolloin hänen kanssaan käytetty aika määräytyy yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti. Ympäristö ja ilmapiiri päivätoiminnassa on sellainen, että asiakas tuntee 
olonsa turvalliseksi.  Työskentelymme on turvallisuutta ja luottamusta herättävää ja asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa. 
 
Omatoimisuuden ja elämänhallinnan tukeminen päivätoiminnassa lähtee asiakkaan arkielämän 
tarpeista, tavoitteista, voimavaroista ja mahdollisuuksista. Käsitämme kuntoutuksen laaja-alaisena 
ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen elämänhallintaan liittyvänä, joka sisältää olemassa 
olevien voimavarojen säilyttämistä sekä kannustusta ja ohjausta unohtuneiden voimavarojen 
uudelleen käyttöönottoon. 
 
Työntekijöinä olemme vastuullisia omasta toiminnastamme ja sen tuloksista. Vastuullisuus on 
myös myötäelämistä, työtä toisen hyväksi ja huolenpitoa toisesta. Tämä edellyttää meiltä 
vuorovaikutustaitoja, havainnointikykyä, tilanteiden tunnistamis-, arviointi- ja 
ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä kriittiseen päätöksentekoon. Erilaisten asiakkaiden tasa-
arvoinen kohtaaminen edellyttää meiltä ammatillista vuorovaikutusta, aitoutta, rehellisyyttä ja 
vanhusten kunnioittamista. 

 

 


