Etelä
Nekalan päiväkeskus
Kuoppamäentie 24
33800 Tampere
puh. 040 800 7857
Keskusta
Pohjolan päiväkeskus
puh. 040 800 4419
Pohjolankatu 25 F (1. krs)
33500 Tampere
Koillinen
Pappilanpuiston päiväkeskus
Kourutaltankatu 2 C
33560 Tampere
puh. 040 800 4418
Tähtiniemen päiväkeskus Ilon päivä
Tähtiniemenranta 11
35100 Orivesi
puh. 040 676 5199

Länsi
Pispan päiväkeskus
Simolankatu 4
33270 Tampere
puh. 040 801 6829
Lielahden päiväkeskus
Teivaankatu 1 (2. krs)
33400 Tampere
puh. 050 523 7356
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KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSET
Avo- ja asumispalvelut

Päiväkeskuspalvelu
Päiväkeskukset tarjoavat virkistystä, toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta kotona
asuville, jo paljon tukea tarvitseville ikäihmisille. Palvelun tavoitteena on, että he
voivat asua kotona mahdollisimman pitkään.
Päiväkeskus toimii viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin. Palvelubussi
hakee asiakkaat kotoa aamuisin ja tuo takaisin kotiin iltapäivällä. Jos asiakkaan
lähteminen päiväkeskukseen estyy, toivotaan siitä ilmoitusta etukäteen soittamalla
päiväkeskuksen puhelinnumeroon.
Päiväkeskuspäivän sisältö
• asiakkaan kotoa hakeminen
• aamupala
• sauna
• lounas
• viriketoiminta
• päiväkahvi
• kotiin lähtö
Päivän muu ohjelma
Asiakkaiden toivomusten mukaan päiväkeskuksessa harrastetaan kulttuuria, pelejä,
keskustelua, lehden lukua, musiikkia ja erilaisia liikuntatuokioita. Sään salliessa on
mahdollisuus myös ulkoiluun.
Päiväkeskuksen henkilökunta toteuttaa tarvittaessa hoidollisia tehtäviä
päiväkeskuspäivän aikana.

Päiväkeskukseen otetaan mukaan
• pesutarvikkeet: saippua, shampoo, muotoilutuotteet, rasvat ja papiljotit
• puhtaat vaihtovaatteet
• pyyhkeet
• omat apuvälineet nimellä varustettuna
• sisäkengät tai -tossut
• omalla nimellä varustettu kassi
• omat päivittäiset lääkkeet, jotka on pakattu erilliseen pussiin.
• Lääkepussissa on oltava merkintä lääkkeiden nimestä ja vahvuudesta sekä
lääkkeiden oton ajankohdasta.
• tarvittavat hoitotarvikkeet ja vaipat
Palvelujen hinta
Päiväkeskusmaksu on 15 euroa/päivä.
Puolen päivän hinta, joka sisältää pelkän saunan ja ruokailun, on 10 euroa
(Puolipäivä ei mahdollinen Oriveden päiväkeskuksessa.).
Päiväkeskuksen järjestämästä kuljetuksesta peritään joukkoliikenteen
kertamaksu/suunta.
Asiakkaalle lähetetään lasku toteutuneiden käyntien mukaisesti kerran
kuukaudessa.
Muut maksulliset palvelut
Asiakkaalla on mahdollisuus päiväkeskuksesta riippuen ostaa jalkahoitajan ja
parturin palveluita. Aterian voi ostaa halutessaan kotiin vietäväksi.
Tervetuloa päiväkeskukseen!

Päiväkeskukseen hakeutuminen
Asiakas hakeutuu päiväkeskukseen oman alueensa kotihoidon tai
asiakasohjauksen kautta. Kotihoidon asiakasohjaajan yhteystiedot saa
Kotitorilta, puh. 03 565 65700.

