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Toimintakeskus Imatran Toimis

Lisäksi järjestämme neljä kertaa vuodessa karaoketapahtuman Eksoten
vammaispalvelun asiakkaille.

Toimintakeskus Imatran Toimis sijaitsee Imatrankosken keskustassa
palveluiden keskellä ja lähellä monipuolista tapahtumakaupunkia.
Järjestämme päiväaikaista toimintaa arkipäivisin nuorille ja aikuisille
vammaispalvelujen asiakkaille. Meillä käy päivittäin n. 30 asiakasta ja he ovat
pääasiassa kehitysvammaisia henkilöitä. Toimintaa on kahdessa eri
rakennuksessa samassa pihapiirissä.

Henkilökunta
Toimiksella työskentelee sosiaaliohjaaja, vajaamielishoitajia,
kehitysvammaistenhoitaja, lähihoitajia, kodinhoitaja ja henkilökohtainen
avustaja

Toiminta
Järjestämämme toiminta on pääasiassa ryhmämuotoista, mutta asiakkaiden
erilaiset toiveet, tavoitteet ja tarpeet vaativat usein yksilöityä toiminnan
suunnittelua ja toteuttamista. Jotta pystyisimme toteuttamaan asiakkaan
itsemääräämisoikeutta, suunnittelemme toimintaa yhdessä heidän kanssaan.
Lähtökohtana on mielekäs, yksilöllinen ja kuntouttava päivätoiminta.
Asiakkaat osallistuvat toimintaan oman jaksamisensa, kiinnostuksensa tai
perheensä tarpeen mukaan. Pyrimme tukemaan itseilmaisua ja
itsemääräämisoikeutta. Tuemme asiakkaitamme päivittäisissä toiminnoissa,
tarjoamme monipuolisia elämyksiä ja pyrimme inkluusion toteutumiseen.
Imatran Toimiksen päivät sisältävät
 välipalaleivontaa ja asiakkaan toiveruokapäivät
 huovutusta
 kankaan värjäystä ja painantaa
 betoni-, savi- ja muita massatöitä
 viikoittaisen yhteisen musatunnin
 kauppa-asiointia, ulkoilua ja jumppaa
 toimintaa hevostallilla
 mahdollisuuden käydä keilaamassa ja uimassa henkilökunnan avustamana
 rentoutusta ihanassa elämyshuoneessa

Opiskelijat
Toimis soveltuu harjoittelupaikaksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, esim.
sosionomeille, toimintaterapeuteille, lähihoitajille (kuntoutuminen ja
vammaistyö) sekä henkilökohtaisen avustajan kurssilaisille.
Ammattikorkeakouluopiskelijat voivat hakea harjoittelujaksolle Jobiilin kautta.
Meille pääset liikkumaan hyvin myös julkisilla kulkuvälineillä.
Muuta
Yksikköömme tullaan suoraan koulusta n. 17-vuotiaana oppivelvollisuuden
päätyttyä tai siinä vaiheessa, kun opintojen jälkeen etsitään uusia vaihtoehtoja.
Yksikkömme on myös loistava välietappi, jos asiakas kaipaa kypsymis/miettimisaikaa.
Meillä voit oppia
- kuntouttavaa työotetta
- päivittäisten toimintojen ohjausta, esim. ruokailu, wc-käynnit, riisumisja pukemistilanteet
- terveydentilan tarkkailua ja terveyteen liittyvistä asioista huolehtimista
- toteuttamaan yksilöllistä päivätoimintaa
- tarjoamaan monipuolisia virkistystoimintoja (teatteri, ravintolat,
kahvilat, risteilyt, konsertit, jne.)

