Satumatka kulttuuripalveluiden ilon HELMI
-tuokioiden suunnittelusta, toteutuksesta
ja ohjauksesta vastaa kulttuuriyrittäjä Satu
Liikkanen, kulttuurituottaja AMK / nukketeatterikasvattaja / artesaani / gerontologinen
erityisosaaja / muusikko.
Matkakulut eivät sisälly hintoihin muutoin kuin
lähialueella. Kysy tarkempia tietoja ja pyydä
tarjous eri vaihtoehdoista.

Satumatka kulttuuripalvelut
Satumatka Productions
www.kulttuuripalvelut.fi
Satu Liikkanen
info@satumatka.fi
p. 040 712 0401
Kirkontie 448, 49900 Virolahti

Väriä, iloa ja eloisampaa arkea
palvelutaloihin ja kohtaamispaikkoihin

Tulemme luoksenne!

ilon HELMI -tuokiot
H arrastehetkiä varttuneemmalle väelle
E lämyksiä arjessa
L uovasti ja asiakaslähtöisesti
M onipuolista kulttuuritoimintaa
I loa elämään

Satumaisia elämyksiä vuodesta 2006

Satumaisia elämyksiä vuodesta 2006

Satumaisia elämyksiä vuodesta 2006

VÄRIÄ, ILOA JA ELOISAMPAA ARKEA

kuntaa. Hoidamme suunnittelun, hankimme ja tuomme mukanamme materiaalit, valmistelemme ja ohjaamme tuokion.

Kulttuurialan yritys Satumatka tuo väriä, iloa ja eloisampaa arkea
ikäihmisille ilon HELMI -tuokioilla.

Meiltä voitte tilata yksittäisen kulttuurituokion, kulttuurituokiopäivän tai kokonaisvaltaisemman vuosisopimukseen sisältyvän
kulttuuripalvelun. Yhden tuokion kesto on noin 45–60 minuuttia toimintamuodosta ja ryhmäkoosta riippuen.

Elämykset ja arjen kohokohdat ovat tärkeitä läpi elämän. Palvelutalossa asuessa päivät saattavat tuntua aika ajoin samanlaisilta. Arjen iloa, vaihtelua ja toiminnallisuutta kaivataan ja sitä
voidaan lisätä mielekkäällä tekemisellä siinäkin vaiheessa kun
elämä rajoittuu palvelutaloon ja sen ympäristöön.

ilon HELMI -tuokiopäivien yksikkö- ja päivähinnat sekä aikatauluesimerkkejä:
HINNASTO
(sis. suunnittelu, ohjaus, materiaalikulut ja alv.)

ilon HELMI -tuokio voi esimerkiksi olla viikoittain ohjattu
yhteislaulutuokio pianosäestyksellä eri teemoin. Yhtälailla
tuokion toimintamuodot voivat sisältää esim. luontokuvia ja
lauluja, syksyisten asetelmien valmistusta, pääsiäiskoristelua tai
muistelua osallistujien mielenkiinnon ja toimintakyvyn mukaan.
Pienemmissä ryhmissä voidaan perehtyä muutaman kerran
intensiivijaksolla vaikkapa kanteleen soittoon, huovutukseen tai
runojen kirjoittamiseen.
Tuomme luoksenne ilon HELMI -tuokiot ja tarjoamme varttuneemmalle väelle mukavia, monipuolisia ja ammattitaidolla
ohjattuja harrastusryhmiä arjen keskelle. Tuokioissa huomioidaan osallistujien yksilölliset voimavarat, fyysiset rajoitteet ja
vuorovaikutteisuus. Sisällöt ja toimintamuodot suunnitellaan
asiakaslähtöisesti ryhmäkoon mukaan.
ilon HELMI -tuokiot ovat osallistavia ja yksilöllisyyttä tukevia
harrastusryhmiä, jotka voidaan nähdä myös toimintakykyä ja
hyvinvointia ylläpitävinä ”hoitomuotoina” silloin, kun yleiset
harrastusmahdollisuudet eivät ole enää saavutettavissa.

Toimintamme lähtökohtana on innostava vuorovaikutteinen
työote, asiakaslähtöisyys, osallistaminen soveltaen (toimintakyky huomioiden), joustava ja laaja-alainen näkemys kulttuurin
ja taiteen eri muodoista ja niiden soveltamisesta erilaisille
kohderyhmille.
Kuuntelemme toiveitanne ja huomioimme ne suunnittelussa.
Ideoimme työksemme, joten meiltä ei ideat lopu.
Millainen toiminta sopisi juuri teidän yksikköönne?
Sovitaan ja mietitään yhdessä teidän yksikköihinne sopivat
toimintamuodot. ilon HELMI -tuokio ei työllistä hoitohenkilö-

yhteensä

1. vaihtoehto:
à 88 €, jos 4 tuokiota päivässä
(esim. klo 9.00, 10.30, 12.30 ja 14.30)

352 €

2. vaihtoehto:
à 108 €, jos 3 tuokiota päivässä
(esim. klo 10.00, 12.00 ja 14.00)

324 €

3. vaihtoehto:
à 132 €, jos 2 tuokiota päivässä
(esim. klo 10.00 ja 13.00)

264 €

4. vaihtoehto:
à 143 €, jos 1 tuokio päivässä
(aamupäivällä tai iltapäivällä)

143 €

Aikatauluja voidaan sovitella toivomuksienne mukaan.
Mikäli tilaatte ilon HELMI -tuokiopäivien eri tilausvaihtoehdoista
1.–3. vaihtoehdon vähintään 2krt/kk vuosisopimuksella,
palveluumme kuuluu tuokioiden lisäksi kokonaisvaltainen
kulttuuripalvelu.
Kokonaisvaltainen kulttuuripalvelu pitää sisällään kulttuuritoiminnan alkukartoituksen, kuukausiohjelmat kuukausittain,
toiminnan jatkuvan seurannan sekä vuosittaisen toimintakertomuksen.

