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KIVISTÖNTIEN PALVELUTALO 
 
Kivistöntien palvelutalon omistaa Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry. 
Toiminnan tarkoituksena on tarjota ympärivuorokautisesti tuettua, 
turvallista ja virikkeellistä asumista ikäihmisille ja vammaisille henki-
löille sekä päivätoimintaa kotona asuville. Palvelutalossa on yhteensä 
52 asukaspaikkaa ja päivätoiminnassa käy viikoittain noin 30 asiakas-
ta. 
 
Palvelutalon arvot ovat hyvä hoito, turvallisuus, asiakaslähtöisyys, 
asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä vastuulli-
suus. Tavoitteena on henkilökunnan kuntouttavalla tuella turvata 
kaikille asiakkaille henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoiva ja 
huolenpito.  

 
Virkistystoiminta 
Kivistöntien palvelutalossa järjestetään paljon erilaisia vuodenaikaan 
ja juhlapyhiin liittyviä tapahtumia. Talossa käy paljon ulkopuolisia 
esiintyjiä ja lisäksi asukkaalla on mahdollisuus osallistua erilaisiin 
ryhmiin, esim. luku- tai aamupiiriin.  
 
PÄIVÄTOIMINTA 
 
Päivätoiminta on tarkoitettu ikääntyneille, omassa kodissaan asuville 
mäntsäläläisille, joiden toimintakyky on alentunut. Asiakkaat ovat 
kunnan säännöllisen kotihoidon piirissä tai omaisten / yksityisten 
palvelujen piirissä ja täyttäisivät kunnan kotihoidon myöntämiskri-
teerit.  Päivätoiminta on myös yksi omaishoitajan lakisääteisen va-
paan järjestämisen vaihtoehto.  Päivätoiminnan tavoitteena on tukea 
ikääntyneiden ja muistisairaiden kotona asumista ja ennaltaehkäistä 
ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista.  
 
 

 
 
Päivätoimintaa järjestetään Kivistöntien palvelutalossa kolmena päi-
vänä viikossa. Päivätoimintapäivän kesto on noin kuusi tuntia, klo 
8.30–14.30. Päivä sisältää erilaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyä tukevaa toimintaa ja perustuu asiakkaan omien voi-
mavarojen arvostamiseen. Päivätoimintaa voidaan myöntää yksi päi-
vä viikossa. 
 
Päivätoiminnassa on erilaisia virike- ja toimintatuokioita päivän tee-
man ja ohjelman mukaan. Päivätoiminnassa mm. harjoitetaan kä-
dentaitoja eri materiaaleilla, liikutaan jumpaten ja pelaten, keskus-
tellaan, luetaan ja vaihdetaan ajatuksia sekä vietetään aikaa yhdessä 
mukavan tekemisen parissa.  Vuodenajoista nautitaan eri tavoin sekä 
ulkoillaan sään salliessa. Päivätoiminnan asiakkaat osallistuvat myös 
Kivistöntien palvelutalon yhteisiin tapahtumiin.  
 
Asiakkaaksi hakeutuminen 
Päivätoimintaan haetaan kirjallisella hakemuksella ja päätös perus-
tuu palvelutarpeen arviointiin. Hakemukseen annetaan aina kirjalli-
nen palvelupäätös. Lisätietoa asiakkaaksi hakemisesta saa palveluoh-
jaajalta numerosta 040 314 5741. 
 
Maksut 
Päivätoiminnan palveluhintaan sisältyvät aamupala, lounas, päivä-
kahvi sekä monipuolinen viriketoiminta. Päivän hinta 25 euroa sisäl-
tää kuljetuksen. Kuljetuksen voi myös halutessaan järjestää itse. Päi-
vän hinta ilman kuljetusta on 19 euroa.  
 

 


