
Aktiivista arkea suomen- 
kielisille senioreille.

JÄRFÄLLAN    
SUOMENKIELINEN  
PÄIVÄTOIMINTA



Tervetuloa mukaan!
Barkarbyn suomenkielinen päivätoiminta on tarkoitettu 
yli 65-vuotiaille suomea puhuville henkilöille, joilla on 
muistiongelmia tai dementiadiagnoosi. Päivätoi-
minnalle on varattu hienot, kodikkaat tilat, joissa nauru 
ja suomalainen musiikki saavat raikua. Järjestämme 
erilaisia aktiviteetteja päivittäin tehdäksemme arjesta 
mielekästä ja toimivaa.

Aktiviteetit mukautetaan toiveittesi ja tarpeittesi mukaan. 
Vietämme juhlapyhiä ja juhlimme syntymäpäiviä perinteiseen 
suomalaiseen tapaan. Toimintakielemme on suomi.

Tarjoamme sinulle

• Turvalliset kuljetukset ovelta ovelle.
• Stimuloivia ja mielekkäitä sosiaalisia aktiviteetteja, jotka  

suunnittelemme yhdessä, esim. laulua, ääneen lukua ja  
askartelua.

• Päivittäistä liikuntaa fyysisten ja psyykkisten toimintojen  
parantamiseksi ja säilyttämiseksi, esim. kävelylenkkejä ja   
voimistelua.

• Yhteisiä aterioita Ikaros-ravintolassa.
• Mahdollisuuden levätä päivän aikana lepohuoneessamme.

Esimerkki tavallisesta päiväohjelmastamme

Päivä käynnistyy yhteisellä aamukahvilla. Kahvin jälkeen 
siirrymme kuntosalille, jossa herättelemme kehon pehmeillä 
jumppaliikkeillä. Jumpan jälkeen lähdemme kävelylle. Kävelyltä 
palattuamme on yhteisen lounaan aika Ikaros-ravintolassa.

Lounaan jälkeen on mahdollisuus levätä tai osallistua johonkin 
aktiviteettiin oman valinnan mukaan. Päivän päätteeksi juomme 
vielä kahvit kotona leivotun kahvileivän kanssa, juttelemme ja 
kuuntelemme musiikkia. Sitten onkin kotiinlähdön aika.



Hakemus

Päivätoimintaan haetaan Järfällan kunnan avustuskäsittelijän 
kautta. Voimassaolevat hinnat löytyvät osoitteesta jarfalla.se.
Hintoihin lisätään ruoka- ja kahvimaksut.  Päivätoiminnasta 
laskutetaan kuukausittain. Palvelukeskuksen puhelinnumero:  
08-580 285 00.

Muista nämä     

Ota mukaan omat inkontinenssisuojat ja tarvitsemasi 
vaihtovaatteet.

Poissaolot

Ilmoita poissaolosta numeroon 08-580 292 80 viimeistään 
48 tuntia ennen varattua aikaa, pois lukien akuutit sairaus- 
tapaukset, muutoin joudumme laskuttamaan sinua poissaolostasi 
huolimatta. Ellei kukaan henkilökunnasta vastaa puheluun, jätä 
viesti vastaajaan. Ilmoita myös, milloin uskot taas osallistuvasi 
päivätoimintaan.

Omaistuki

Meiltä saat vinkkejä, neuvoja ja tukea omaistasi koskevissa   
asioissa. Omaistuen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Puhelin: 08-580 289 27

Dementiahoidon kehittäjä

Tukea ja neuvoja muistivaikeuksista kärsiville ja heidän   
omaisilleen. 
Puhelin: 08-580 290 20

Talonmiespalvelut

70 vuotta täyttäneille suunnatut talonmiespalvelut, esim.   
verhojen ripustaminen. Talonmiespalveluilla estetään   
kaatumis- ja putoamisonnettomuuksia.     
Puhelin: 08-580 289 23
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