


 

Hienoa saada sinut mukaan ikäihmisten palveluiden piirissä tapahtuvaan 

vapaaehtoistoimintaan! 

Vapaaehtoistoimijoilla on tärkeä rooli ikääntyvien kaupunkilaistemme hyvinvoinnin ja 

mielekkään arjen toteuttamisessa ja turvaamisessa. Jokainen vapaaehtoistoimija auttaa 

ikääntyvän ihmisen osallisuuden lisäämistä.  

Antamasi aika on arvokasta ja päämäärämme yhteisiä, joten tehdään yhdessä 

vapaaehtoistoiminnasta antoisaa kaikille. 

Tähän oppaaseen on koottu perustietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja 

käytännön ohjeita vapaaehtoisena toimimisesta ikäihmisten parissa.  

 

Yhdessä olemme enemmän! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä: 

 

Vapaaehtoiset edistävät merkittävästi 

ikääntyvien ihmisten osallisuutta ja ovat 

osaltaan tärkeässä roolissa luomassa 

ikääntyvien arkeen mielekkyyttä ja sisältöä 

erilaisin vapaaehtoistoiminnan keinoin. 



Ikäihmisten palveluihin kuuluu ns. avopalvelut ja asumispalvelut. 

Avopalvelut; 

 kotihoito 

 ateriapalvelu 

 kuljetuspalvelu 

 turvapuhelin 

 omaishoidon tuki 

 palveluseteli 

 päivätoiminta 

 kuntoutus 

Kotihoito; 

Kotihoidon asiakkaat ovat omissa kodeissaan asuvia (ikä)ihmisiä, jotka tarvitsevat eri syistä 

johtuen apua ja tukea kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi. Kotihoidon 

asiakkaat ovat toimintakyvyltään heikentyneitä ja usein yksinäisyyttä kokevia ikääntyneitä.  

Asumispalvelut; 

 Tehostettu palveluasuminen 

o Kaarirannan palveluasunnot 

o Kaarirannan ryhmäkodit 

o Palvelukeskus Annala Vampulassa 

 Kaarirannan vuokra-asunnot 

 Kuninkaisten vuokra-asunnot 

 Laitoshoito 

o Kuninkaisten vanhainkoti 

 Yksityinen muu palveluasuminen  

o Ainokoti (dementiayksikkö) 

o Huhtaanhovi Vampulassa 

o Iltatuuli, A – ja B-talot 

o Tuulentupa 

 

 

 



 

 YSTÄVÄNTOIMINTA  ystävä, tukija, kanssakulkija   

 SAATTO ELI KEIKKA-APU  lääkäri, kauppa, parturi…   

 ULKOILU   ulkoilussa avustaminen   

 LUKU-,KIRJOITUSPIIRI  kotona, laitoksessa…   

 KIELIRYHMÄ   vieraan kielen harjoittaminen   

 TIETOVISA-,RISTIKKORYHMÄ  yleistietoutta   

 NÄYTELMÄRYHMÄ  asiakkaat osallisina  

 KÄSITYÖ-, ASKARTELU-,TAIDERYHMÄ  ohjaus   

 KORTINPELUU, BINGO       

 MUSIIKKI-,LAULURYHMÄ  levyraati, yhteislaulu, karaoke   

 TIETOKONEEN KÄYTTÖRYHMÄ  tietotekniikan opettelua   

 MAAHANMUUTTAJA-TUKI  maahanmuuttajien oma   

 SOITTORINKI   arkiaamuisin 8-11   

 TASAPAINORYHMÄ  ohjaus   

 RENTOUTUSRYHMÄ       

 RYHMÄNVETÄJÄ,VERTAISTUKI joku muu ryhmä?   

 NÄKÖVAMMAISTYÖ  opas, lukeminen   

 PIENET TYÖTEHTÄVÄT KENTÄLLÄ  puutarhatyöt, verhojen ripustam.   

 TALKOOTOIMINTA, TAPAHTUMAT  suunnittelu ja toteutus   

 ESIINTYMISET TILAISUUKSISSA laulut, soitto, tanssi…   

 TIEDOTUSTOIMINTA  messut, esitteet, lehdet…   

 MUU, MIKÄ?   

 

 



  

 

 

 

 

Kiinnostus 
ikäihmisten 
palveluiden 

piirissä 
tehtävään 

vapaaehtois-
toimintaan 

Yhteydenotto 

Vapaaehtois-
toiminnan 

peruskoulutus 

Sinulle sopivan 
tehtävän 

löytyminen 

Vapaaehtois-
toiminnan 
sopimus ja 

vaitiolo-
velvollisuus 

Tehtävään 
opastus, 

perehdytys 

Toiminnan 
aloittaminen 

 

Vapaaehtoisten 
tapaamisiin ja 

virkistys/koulut
ustilaisuuksiin 
osallistuminen 

Teet tärkeää 

työtä! 



Oma tahto * oma tarve * oikeus kieltäytyä 

Jokainen on vapaaehtoistoiminnassa omasta tahdostaan, ja palkkiona osallistumisesta on 

hyvä mieli. 

Arvostus * hyväksyntä 

Aito kohtaaminen * dialogi 

 

Hyvä mieli  

Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot * ei korvaa työntekijöitä! 

Vapaaehtoiset eivät korvaa työntekijöitä, vaan tukevat heidän työtään. Vastuu toiminnasta 

on aina sillä esimiehellä, joka toiminnasta vastaa, ei vapaaehtoisella! 

Itsemäärittelyoikeus * lupauksista kiinni pitäminen 

Luotettavuus on tärkeää vapaaehtoistoiminnassa, ja on tärkeä tehdä niin kuin on sovittu. 

Ilmoita ajoissa mahdollisista muutoksista tai esteistä yhteyshenkilölle. Sinulla on aina oikeus 

lopettaa vapaaehtoistoimijana, jos haluat.  

Vaitiolovelvollisuus-lomake * ongelmatilanteissa oikeus saada apua ja tukea 

Vaitiolovelvollisuus-lomakkeen allekirjoittamalla sitoudut siihen, ettet kerro ilman lupaa 

sivullisille sellaisia salassa pidettäviä tietoja, joita kuulet vapaaehtoisena toimiessasi ja jotka 

koskevat ikäihmisten palveluita, ikäihmisiä, henkilökuntaa tai yhteistyökumppaneita.  

 



Toimiessasi ikäihmisten palveluissa vapaaehtoisena sinut on vakuutettu vahinkojen varalle. 

Erilaisuuden hyväksyminen 

Meitä on monen eri-ikäisiä ja –näköisiä, eri elämäntilanteissa, taustoista, uskonnoista ja 

kulttuureista. Hyväksy erilaisuus ja kunnioita toisia.  

Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa 

Koko toimijakentän kanssa 

Vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä tapaamisia, joissa 

kehitetään toimintaa ja virkistytään.  

Itsemääräämisoikeus 

Osallisuus  

Positiivinen tekeminen 

Teet tärkeää työtä ikäihmisten hyväksi. Nauti yhdessä tekemisestä! 

Työnohjaus, koulutus 

Mahdolliset ristiriidat ja hankaluudet pyritään ratkaisemaan aina keskustelemalla 

mahdollisimman pian. Kerro pulmatilanteesta heti paikalla olevalle henkilökunnalle.  



Elinikäinen oppiminen 

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus antaa sinulle perusteet ikäihmisten palveluiden 

piirissä tapahtuvaan toimintaan. Sinulla on myös oikeus ns. lisäkoulutukseen ja tarvittaessa 

työnohjaukselliseen tukeen.  

Halutessasi saat tekemästäsi vapaaehtoistoiminnasta 

todistuksen. 

 

 

 

 

 

 



Halutessasi voit osallistua vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukseen. Koulutuksessa saat 

perustietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen eri muodoista ja mahdollisuuksista, 

vapaaehtoisen oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuu- sekä vakuutusasioista. Koulutukseen 

sisältyy tietoa ikäihmisen kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, ratkaisukeskeisestä 

lähestymisestä ongelmatilanteisiin, itsetuntemuksesta jne. Koulutuksia järjestetään tarpeen 

mukaan.  

Kun aloitat vapaaehtoisena toimimisen, kirjoitetaan kanssasi sopimus, jossa sovitaan 

toimintamuodoistasi.  

Yhteyshenkilösi ottaa sinuun yhteyttä vapaaehtoista tarvitsevan ikääntyneen, hänen 

omaisensa/läheisensä tai ammattinsa puolesta yhteyttä ottaneen pyynnöstä. Sovi 

yhteyshenkilösi kanssa yhteydenottotavasta (puhelu, tekstiviesti, sähköposti, kirjeposti). 

Jos vapaaehtoisen tukea tai apua tarvitaan ikäihmisen kotona (esim. ystävä, ulkoilu), 

yhteyshenkilösi tulee ensimmäisellä tapaamiskerralla mukaasi. Asumispalveluyksiköissä 

vapaaehtoistoiminnasta vastaava henkilö ottaa sinut vastaan ja opastaa tarvittavaan 

toimintaan. 

Kun sinulla on kysyttävää, voit kysyä toimipisteesi (asumispalveluyksikkö), työntekijöiltä tai 

heidän esimieheltään. Jos asia ei selvitä, voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöösi. 

Yhteyshenkilösi nimetään, kun teet vapaaehtoistoiminnan sopimuksen. 

Sovi yhteyshenkilösi kanssa, milloin olet mukana vapaaehtoistoiminnassa. Ilmoita ajoissa, 

ellet pääse tulemaan sovittuna aikana.  

Ikäihmisten palveluiden asumispalveluyksiköissä ( Kaariranta, Kuninkaisten vanhainkoti, 

Palvelukeskus Annala) ulkoiluttajina toimivat yhdistystoimijat. Halutessasi voit liittyä 



itsellesi sopivaan eläkeläis- tai sosiaali- ja terveysalan järjestöön, tai osallistua ikäihmisten 

ulkoilutukseen yksityishenkilönä.  

Ulkoilutuksista on erillinen lista kevät- ja syyskausille. Ulkoilutuslistan laatii 

vapaaehtoistoiminnasta vastaava työntekijä.  

Kun teet ns. keikka-apuna esim. sairaalamatkan ikääntyneen asiakkaan kanssa, asiakas 

maksaa taksimatkat (Kela-taksi), kahvit ja mahdolliset ruokailut.  

Omia vahvuuksiasi ja osaamistasi hyödyntäen voit toimia monenlaisien ryhmien ohjaajana 

mm. pelit, runot, askartelu, karaoke tms… Tuo siis esiin omat tietosi ja taitosi! 

Vapaaehtoistoimintaa voit toteuttaa myös osallistumalla isompien tapahtumien ym. 

tilaisuuksien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Yhteyshenkilösi tiedottaa tulevista 

tapahtumista sopimallanne tavalla.   

Voit tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan ihan omana itsenäsi, et tarvitse tehtävissäsi 

erityisiä varusteita tai välineitä. Halutessasi voit käyttää nimilappua (pyydä 

yhteyshenkilöltäsi).  

Tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä tarvittavat käytettävät välineet huolehtii paikalle 

vapaaehtoistoiminnasta vastaavat henkilöt. Sopimuksen mukaan voit käyttää omiakin 

välineitäsi esim. lukupiiri.  

Toimiessasi ikäihmisten piirissä tapahtuvassa vapaaehtoistoiminnassa olet oikeutta 

osallistumaan yhteisiin tapaamisiin ja järjestettäviin koulutuksiin. Kerro yhteyshenkilöllesi 

omista koulutustarpeistasi esim. ensiapu, muistisairaudet. 

Vapaaehtoisille järjestetään vuosittain kiitoskahvitilaisuus, johon ovat tervetulleita kaikki 

toiminnassa mukana olevat henkilöt.  

Sinulla on oikeus myös ns. työnohjaukseen, jos toiminnassasi vastaan tulee tilanteita, joiden 

käsittelyyn tarvitset erityistukea. 



Vapaaehtoisena sinulla on vastuu suorittaa lupaamasi tehtävät. Ilmoita siis ajoissa, ellet 

pääse sovittuun tapaamiseen tai tilaisuuteen.  

Vapaaehtoistoimintaa tehtäessä sinut on vakuutettu tapaturmien varalta. Jos 

vapaaehtoistoiminnan aikana sattuu vahinko tai tapaturma, ilmoita siitä HETI toimipisteen 

henkilökunnalle  ja mahdollisesti esimiehelle, jos hän on paikalla ( sekä yhteyshenkilöllesi 

mahdollisuuksien mukaan).   

Turvallisuus on jokaisen vastuulla. Ikäihmisten palveluiden tehtävänä on huolehtia 

olosuhteiden turvallisuudesta. Jokaisen velvollisuus on noudattaa turvallisuusohjeita ja 

toimia muiden mahdollisesti annettujen ohjeiden mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


