Näin pääset vapaaehtoiseksi
• Mieti, millaista vapaaehtoistyötä haluat tehdä ja kenen hyväksi
Tästä esitteestä löydät esimerkkejä tehtävistä, mutta voit myös esittää
omia ehdotuksia
• Ole yhteydessä avun tarvitsijan yhdyshenkilöön ja sovi hänen kanssaan,
milloin voisitte keskustella tarkemmin tehtävistä ja vapaaehtoistyön
aloittamisesta
• Vapaaehtoisen kanssa tehdään sopimus, jossa sovitaan vapaaehtoistyön
pelisäännöistä

Yhteyshenkilöt:
Lapsiperheet :
Lea Hassila, puh. 044 439 3700
sähköposti lea.hassila@ras.fi

Vammaiset ja kehitysvammaiset kotona:
Heli Haverinen, puh. 040 830 3137
sähköposti: heli.haverinen@ras.fi

Ikäihmiset palvelukeskuksissa:
Mervi Koski, puh. 044 439 4692
sähköposti mervi.koski@ras.fi

Kehitysvammaiset palvelukodeissa:
Marja Ukkola, puh. 040 830 3136,
sähköposti: marja.ukkola@ras.fi

Ikäihmiset kotihoidon
yhteisöasumisyksikössä:
Erja Laulumaa, puh 040 830 3138
sähköposti erja.laulumaa@ras.fi

Sairaalassa potilaana olevat:
Anne Mankinen, puh. 040 135 7732
sähköposti: anne.mankinen@ras.fi
Helena Sarkkinen-Hyväri puh. 040 135 7804
sähköposti: helena.sarkkinen-hyvari@ras.fi

Mielenterveyskuntoutujat:
Yhteyshenkilö: Tanja Kippola
puh. 040 135 7851
sähköposti: tanja.kippola@ras.fi

Jos kiinnostuit vapaaehtoistyöstä
ja haluat tietää lisää, ota rohkeasti
yhteyttä yhdyshenkilöihin!

Tule
vapaaehtoiseksi!

Tule vapaaehtoiseksi!
Vapaaehtoistoiminta on työtä yksilön tai yhteisön hyväksi ilman rahallista
korvausta. Vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat toimintaan omasta halustaan
ja saavat hyvän mielen toisten auttamisesta tai hyvän asian edistämisestä.
He tukevat lähimmäistä tavallisen ihmisen taidoin, kuuntelijana, ystävänä
ja vierellä kulkijana. Samalla he pääsevät tutustumaan uusiin ihmisiin sekä
oppimaan ja kokemaan uutta. Vapaaehtoisena voi toimia yksin tai ryhmässä.
Vapaaehtoisiksi etsitään tavallisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet
antamaan ”naapuriapua” ja toimimaan ystävänä eri-ikäisille ihmisille.
Auttamishalu, ylimääräinen vapaa-aika, opiskelu, yhteiskuntavastuu tai
vaikka vain halu tutustua johonkin ihan uuteen riittävät. Vapaaehtoiset
voivat osallistua yksittäisiin tempauksiin ja auttamistehtäviin tai
sitoutua pitemmäksi ajaksi. He päättävät itse osallistumisestaan oman
kiinnostuksensa, aikataulunsa ja voimiensa mukaan. Vapaaehtoistoiminnasta
saa halutessaan todistuksen.
Hyvinvointikuntayhtymä pitää vapaaehtoisista rekisteriä, johon merkitään
nimi ja yhteystiedot. Tehtävästä riippuen vapaaehtoiselta pyydetään
rikosrekisteriote.

		

Raahen seudulla on tarjolla esimerkiksi 		
seuraavia vapaaehtoistehtäviä

Lapsiperheet:
• mummona /pappana toimimista
• lastenhoitoa
• pieniä kodinhoidon askareita
leipominen, ruuanlaitto,
pyykinpesu, ulkotyöt jne.)
• miesten työtä (pihatyöt, pienet
remonttityöt jne.)
• kaveria yksinäiselle nuorelle
• erilaisten ryhmien vetämistä
tai ryhmässä avustajana toimimista

Ikäihmiset palvelukeskuksissa ja yhteisöasumisyksiköissä:
•
•
•
•

kaveria tai avustajaa ulkoiluun, tapahtumiin, konsertteihin jne
juttuseuraa
lehtien, kirjojen lukemista
yhteisten viriketuokioiden järjestämistä esim. laulua, jumppaa, bingoa,
askartelua, tietokilpailuja
• juhlien järjestämistä (äitien- ja isienpäivät,
kevätjuhlat, juhannusjuhlat, joulujuhlat)

Sairaalassa osastoilla
potilaina olevat:
• lehtien lukemista
• ulkoilutusta
• jutustelua

Mielenterveyskuntoutujat:
• tukihenkilöksi, juttuseuraksi,
kulttuurikaveriksi, lenkkeilemään jne.
• kuntoutusyksikkö Kotirapun asukkaiden kaveriksi tapahtumiin, ryhmiin tai
vierailemaan silloin tällöin asukkaiden luona

Vammaiset ja kehitysvammaiset kotona
• kaveria ulkoiluun, erilaisiin tapahtumiin, konsertteihin, pizzalle tai ihan
vain jutusteluun

Kehitysvammaisten palvelukodit
• kaveria, ulkoiluapua yksilöllisesti, kulttuurikaveria
• yhteisen toiminnan järjestämistä, esimerkiksi lauluja, leikkejä ja jutustelua

