
VIRVELIN PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA



Virvelin 
päiväaikainen 
toiminta

• Kaupungin järjestämää toimintaa vammaisille henkilöille

• Toiminta lakisääteistä ja lainalaisille asiakkaille maksutonta

• Asiakaspaikkoja 50 päivässä, kokonaisasiakasmäärä n. 70

• Omaa henkilökuntaa 23 + autokuski

• Asiakkaat kaikenikäisiä Hämeenlinnalaisia vammaisia sekä kehitysvammaisia 
henkilöitä

• Toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin, kehitysvammalakiin sekä 
vammaispalvelulakiin

• Kuntoutus- ja palvelusuunnitelma yksilökohtaisen toiminnan perustana

• Asiakastyössä toimii sosiaalialan ohjaajia sekä lähihoitajia



Virvelinranta

• Päivätoiminta avoinna arkisin 7-16 välisenä 
aikana

• Toimintamme on monipuolista, suunnitelmallista 
ja ohjattua

• Toiminnan tavoitteena asiakkaan itsenäisten 
elämäntaitojen vahvistaminen, toimintakyvyn 
ylläpitäminen sekä osallisuuteen tukeminen

• Yhteiskuntaan osallistuminen kuuluu 
päivätoimintaan

• Strukturoitu, johdonmukainen ja yksilökohtainen 
päiväohjelma

• Turvallinen toimintaympäristö, tuttu henkilökunta



Virvelin tilat

• Virvelin toimintakeskus sijaitsee keskustan 
tuntumassa Vanajaveden rannalla

• Neljä toimintasiipeä

• Monipuoliset erityistoimintatilat

• Laajat ulkoilumahdollisuudet

• Esteetön kulku kaikkiin tiloihin

• Hissi, nostolaitteet



Perustehtävä 
ja arvot

• Vammaisen nuoren tai aikuisen yksilöllisen kasvun, 
kehityksen ja itsenäistymisen tukeminen

• Hankittujen taitojen ylläpito monipuolisella, yksilöllisellä ja 
suunnitelmallisella toiminnalla

• Tukea omien tunteiden, tahdon, itsetunnon, osaamisen, 
kehontuntemuksen ja realistisen minäkuvan kasvua

• Itsenäistää kotona asuvaa vammaista kehittämällä hänen 
erityistaitojaan ja sosiaalisia taitojaan

• Ylläpitää kiinteää yhteyttä kotiin/asumisyksikköön yhteiset 
tavoitteet mielessä pitäen

• Lisätä sopeutumista yhteiskuntaan olemalla eri tilanteissa 
muiden ihmisten parissa ja samalla sopeuttaa yhteiskuntaa 
kohtaamaan erilaisuutta

• Tarjota turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunne yhteisön 
jäsenenä

• Juhlia elämää



Hyvä tietää meistä 
etukäteen

• Osa asiakkaista ei puhu lainkaan tai puhe voi olla epäselvää

• Käytämme valokuvia, picto- ja pcs –kuvia, tukiviittomia, viittomilla tuettua puhetta, 
kommunikaatioapplikaatioita sekä niihin liittyviä apuvälineitä

• Käytämme selkokieltä puhuessamme

• Kohtelemme asiakkaita aikuisina ihmisinä

• Anna ohjaajille rauha toimia ohjaustilanteissa, apua kyllä pyydetään tarvittaessa

• Pyydä rohkeasti apua tilanteissa, joissa olet epävarma

• Kysele meiltä, saatamme unohtaa kertoa vaikka mitä

• Kunnioita asiakkaita, asiakkaiden asioista ei puhuta asiakkaiden läsnä ollessa

• Asiakkaat tarvitsevat runsaasti apua, mutta eivät aina puolesta tekemistä



Tilapäishoito

• Tarkoitettu vammaisille lapsille, nuorille ja 
aikuisille

• Toiminnan tavoitteena omaishoidon vapaan 
mahdollistaminen ja perheen arjen tukeminen

• Itsenäisyyden tukeminen, sosiaalisten suhteiden 
löytäminen ja mielekäs vapaa-ajan toiminta

• Suunnitelmallista viikonloppuhoitoa 

• Kolmena viikonloppuna kuukaudessa

• 6 lähihoitajaa vuorotyössä, osa työajasta 
päivätoiminnassa ja osa tilapäishoidossa



Millainen on hyvä 
ohjaaja?

• Luotettava, rauhallinen, joustava

• Hyvä keskittymään, avustamaan ja ottamaan 
huomioon

• Kannustava, rohkaiseva

• Positiivinen, iloinen, huumorintajuinen

• Rehellinen ja rohkea

• Kaunis, ihana, täydellinen



Mitä kaikkea 
päivätoiminnassa 
tehdään?

• Käydään retkillä talon autolla tai kävellen

• Harrastetaan, soitetaan ja tehdään musiikkia 
useassa eri yhtyeessä

• Ulkoillaan, saunotaan ja nautitaan auringosta

• Pelataan sisä-ja ulkopelejä

• Keskustellaan ajankohtaisista asioista 
keskusteluryhmissä

• Askarrellaan, maalataan, muotoillaan savea ja 
naulataan nauloja

• Bingot, lautapelit ja pöytämölkyt

• Torstain tohinat koko talon yhteisenä toimintana

• Ilmaisutaidot, harjoittelu ja tekeminen

• Ihan vaan hengaillaan



Ajankohtaisuus ja 
yhteiskunnallisuus virvelissä

• Juhlistamme Halloweeniä, joulua, pääsiäistä ja muita 
tärkeitä ajankohtia vuosittain antaumuksella

• Järjestämme Virvelin musiikkifestarit keväisin

• Valitsemme oman presidenttiparin demokraattisesti 
äänestäen joka itsenäisyyspäivää varten

• Uutiset ja ajankohtaisasiat päivittäin yhteisesti käsittelyssä 
lehtikatsauksessa sekä aamuinfoissa

• Retkeilemme tiiviisti museoihin ja kulttuurikohteisiin

• Teemme taidetta monipuolisesti ja tuomme sitä näkyville eri 
tavoin

• Julkaisemme kuukausittain talonsisäisen aikakauslehden, 
johon lehden toimitus on kuukauden ajan työstänyt uusia 
mielenkiintoisia artikkeleita

• Osallistumme kuntalaisille suunnattuihin tapahtumiin 
aktiivisesti



Yhteystietoja

• Palveluyksikön esimies Liisa Salmela 040 530 3124

• Vastaava ohjaaja 050 417 3451

• Sininen siipi 03 621 3044

• Punainen siipi 03 621 3003

• Vihreä siipi 03 621 3043

• Keltainen siipi 050 522 1236

• Tilapäishoito 050 409 8998

• Virvelin auto ”Voikkari” 03 621 3014



Virveli kiittää 
mielenkiinnostanne


