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Kaksi asumispaikkaa vapautuu!
Kuntoutus- ja palvelukoti JUKOLAAN Ranualle vapautuu
asumispaikat kahdelle erityistä tukea tarvitsevalle
henkilölle.

Kesästä 2012 toiminut

Oma asunto: Jokaisella

kuntoutus- ja palvelukoti

Jukolan asukkaalla on

JUKOLA sijaitsee Ranuan

käytössään oma asunto

keskustan tuntumassa

keittiöineen ja wc-

rauhallisella omakoti- ja

kylpyhuoneineen.

Kuntoutus- ja
palvelukoti
JUKOLA


os. Timontie 4, 97700 Ranua

Jukolan työntekijät ovat asukkaita varten.
Asukkaiden tarpeet huomioidaan yksilöllisesti.
Päivästruktuurit, kommunikaatiota tukevat kuvat
ja viittomat ovat käytössä.
rivitaloasuinalueella.

Asukkaiden yhteisessä

Pienkerrostalossa asuu tällä

käytössä on ruokasali,

hetkellä 13 erityistä tukea

oleskelu- ja seurustelutila,

tarvitsevaa 18 - 45 - vuotiasta

saunaosasto ja pesutupa.

henkilöä. Lisäksi tilapäishoitoa

Piha-alue keinuineen ja

on tarjota kahdelle henkilölle.

Ranuan kunnan palvelut

Oma koti. Oma ovi. Oma
nimi. Oma ovisummeri.

luontopolkuineen tarjoavat
upeat mahdollisuudet
ulkoiluun.
Henkilökunta: Jukolan
työntekijät ovat asukkaita
varten. Asukkaiden tarpeet

Päivätoimintaa. Opiskelua.

huomioidaan yksilöllisesti.

Työtoimintaa.

Päivästruktuurit,

Matkaa Jukolasta Toivolan

kommunikaatiota tukevat

koululle on noin 2,5 km.

kuvat ja viittomat ovat
käytössä. Hyvä, turvallinen ja
asukkaan mahdollisimman
itsenäinen asuminen ovat
työntekijöiden ydintavoitteita.
Tällä hetkellä henkilökuntaan

Ranuan Kristillisessä
kansanopistossa (sijainti 2
km Jukolasta) on erityislinja
kahdeksalle

Kuntoutus- ja
palvelukoti
JUKOLA


erityisopiskelijalle.

kuuluu toistakymmentä
henkilöä, naisia ja miehiä.
Yössä on yksi työntekijä.
Päivässä ja etenkin illassa on
useampia työntekijöitä.
Päivä- ja työtoiminta: Jukolan
toiminnallinen päivätoiminta
mahdollistaa asukkailleen
väylän sosiaalisten taitojen
vahvistamiseen,
arkielämäntaitojen
kehittämiseen ja luovan

Syksyn opiskelupaikoista
kansanopiston erityislinja on
täysi. Lapin ammattiopiston

os. Timontie 4, 97700 Ranua

Toimi nopeasti!!

TELMA-ryhmässä on
mahdollisesti yksi
opiskelupaikka vapaana.
Asia selviää 11.6. jälkeen.

Yhteyshenkilö:
IRMELI HENTILÄ
Kuntoutus- ja
palvelukoti JUKOLA

viriketoiminnan

Kokemuksia Jukolasta:

harjaannuttamiseen. Osa

”Huolehtiva ja motivoitunut

Jukolan asukkaista käy

henkilökunta, joka on valmis

Puhelin: 040-801 2898

Ranuan kunnan

oppimaan uutta, mm.

työtoiminnassa tai

viittomat.”

irmeli.hentila@hoivatai
to.com

”Erinomainen kokemus!”

www.hoivataito.com

avotyötoiminnassa.
Erityisopetus: Lapin

”Toiveemme on kuunneltu.”

Ammattiopiston työhön ja

”Tieto kulkee.”

itsenäiseen elämään

”Lapseni on tykännyt.”

ohjaavaa koulutusta eli
TELMA-koulutusta järjestetään
Toivolan koululla kahdeksalle
erityistä tukea tarvitsevalle
nuorelle.

”Huolehtivat nuorestani,
kuten äitinä itse huolehdin.”

