
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN
VAPAAEHTOISTOIMINNAN
PALVELUT



KORONAEPIDEMIAN RISKIENHALLINNAN 
VAPAAEHTOISTOIMINNAT 
KASVOMASKIEN JAKELU

Koronaepidemian ehkäisemiseksi voit toimia vapaaehtoisena terveyskeskuksissa 
kasvomaskien pussittajana ja/tai jakajana vähävaraisille. Voit valita itsellesi sopivat 
ajat. Tehtävään on perehdytys.

POIKKEUSTILANTEEN KAUPPA-APU

Kauppa-avussa käyt ostamassa ruokaa lähikaupasta ja toimittamassa ne asiakkaan 
ovelle. Asiakkaat ovat pääasiassa ikäihmisiä, joiden avun tarve on etukäteen arvioitu.
Rahaa ei käsitellä eikä olla lähikontaktissa.

   Leila Koskinen leila.k.koskinen@jyvaskyla.fi 014 266 7649

VAPAAEHTOINEN KERTA-APU
Asiointiapuna voit olla saattamassa esimerkiksi lääkäriin, sairaalaan, laboratorioon
tai vaikkapa virastokäynnille.
Kodin huoltoapuna autat arjen pienissä tarpeissa esim. verhojen tai lampun vaihdossa, ruu-
vien kiristämisessä, haravoinnissa tai kukkien kastelussa.
Digiluotsina avustat ja neuvot tietokoneen, puhelimen tai television asennuksessa
ja käytössä tai ohjelmien käytön opetuksessa.

   Leila Koskinen leila.k.koskinen@jyvaskyla.fi 014 266 7649

LIIKUNTALUOTSI
Liikuntaluotsina kannustat ja aktivoit yksittäisiä ihmisiä tai ryhmiä liikkumaan ja samalla tuet 
heidän hyvinvointiaan.

   Tiina Kurittu liikuntaluotsi@jyvaskyla.fi 014 266 3144

VERTAISOHJATTU LIIKUNTA
Vertaisohjaaja ohjaa säännöllistä liikuntaryhmää tarjoten samalla mahdollisuuden vertaistensa 
liikkumiseen. Pääset toteuttamaan vapaaehtoistyötä liikunnan parissa.

   Tiina Kurittu liikuntaluotsi@jyvaskyla.fi 014 266 3144



TUKIPERHETOIMINTA
Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea lasta ja lapsen perhettä, vahvistaen vanhemmuutta 
ja vanhempien jaksamista, ja siten koko perheen elämänhallintaa, jotta perhe selviytyy jatkossa 
omin voimavaroin. Tukiperheet saavat valmennuksen, ohjausta, neuvontaa ja tukea, virkistys- ja 
vertaistukitoimintaa sekä toiminnasta maksetaan pieni palkkio ja kulukorvaus.

   Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Jenna Rahikainen
   jenna.rahikainen@jyvaskyla.fi 014 266 8718 

VAPAAEHTOISENA VANHUSPALVELUISSA
Voit toimia päiväkeskuksissa, palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon yksiköissä esim. avustajana 
erilaisissa tapahtumissa, päivätoiminnassa, olla ulkoiluapuna tai vaikka järjestää laulutuokioita.

   Leila Koskinen leila.k.koskinen@jyvaskyla.fi 014 266 7649

KOTOKAVERITOIMINTA
Kotokaveritoiminnassa pääset toimimaan maahanmuuttajan kotokaverina ja täten voit tehdä 
tutuksi Jyväskylää, suomalaista kulttuuria tai vaikka omaa asuinaluetta.

   Antti Rajala antti.rajala@jyvaskyla.fi 014 266 1707

KAUPUNGINSAIRAALAN VAPAAEHTOISTOIMINTA
Kaupunginsairaalassa vapaaehtoisena voit olla potilaalle kuuntelija ja tukena tuoden tervetul-
leen tuulahduksen sairaalan arjen keskelle.

   Marketta Tarnanen marketta.tarnanen@jyvaskyla.fi 014 266 2434

KULTTUURILUOTSI
Vapaaehtoisena kulttuuriluotsina toimit vertaisohjaajana esim. museoissa sekä taide- ja 
kulttuuritapahtumissa. Tutustutat kohteisiin ja madallat kynnystä lähteä kokeilla kaupungin 
kulttuuritarjontaa sekä edistät erityisryhmien osallistumista taidetapahtumiin.

   Hanne Laitinen hannemari.laitinen@jyvaskyla.fi 050 338 1114

YMPÄRISTÖLUOTSI
Jos olet kiinnostunut luonto- ja ympäristöasioista. Voit toimia kävelykaverina lähiluonnossa tai 
mennä yhdessä jollekin Jyväskylän kauniista luontopoluista. Ympäristöluotsina et ole opas, 
vaan kanssakulkija ja vertaisihmettelijä.

   Hanne Laitinen hannemari.laitinen@jyvaskyla.fi 050 338 1114



NUORTEN KATUPÄIVYSTYS SYNKKIS
Katupäivystys Synkkiksen vapaaehtoisena liikut ja olet läsnä yhdessä työntekijän kanssa 
perjantai-iltaisin siellä, missä nuorisokin. Kohtaat nuoria tapahtumissa, kaupungilla, asuinalueilla 
ja nuorten kokoontumispaikoissa ympäri Jyväskylää. Synkkis-päivystäjänä olet läsnä, kohtaat 
nuoria ja keskustelet heidän kanssaan sekä tarvittaessa autat ja puutut tilanteisiin.

   Tanja Olkkonen tanja.olkkonen@jyvaskyla.fi 014 266 4238

SOVITTELUTOIMINTA
Vapaaehtoisena sovittelijana autat rakentamaan sovintoa. Keski-Suomen sovittelutoimisto 
organisoi sovittelutoimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella, selvittää aloitteiden soveltuvuu-
den sovitteluun sekä kouluttaa ja ohjaa vapaaehtoisia sovittelijoita tehtävässään.

   Heidi Nieminen heidi.m.nieminen@jyvaskyla.fi 014 266 3620, 0400 278 158

MUSEOKUMPPANI
Museokumppanina olet ideoillasi ja ajatuksillasi tuomassa uusia näkökulmia Suomen käsityön 
museon toimin taan ja käsityökulttuurin edistämiseen. Museokumppanit pääsevät avustamaan 
monenlaisissa arjen toiminnoissa mm. kokoelma- ja tallennustyössä, yleisötyössä sekä kur-
kistamaan museon kulisseihin. Myös Jyväskylän taidemuseolla ja Keski-Suomen museolla on 
vapaaehtoistoimintaa.

   Vapaaehtoiset.Craftmuseum@jyvaskyla.fi 014 266 4370

Jos olet kiinnostunut jostain muusta vapaaehtoistoiminnasta
esim. järjestöissä, saat tietoa niistä näiltä sivustoilta:

jyvaskyla.fi/vapari  |  yhdistystori.fi

Voit myös sopia tapaamisen Vaparin palvelusihteerin
kanssa henkilökohtaiseen neuvontaan.

Soita tai tule käymään niin etsitään yhdessä sinulle sopiva paikka!

Jyväskylän kaupungin
vapaaehtoistoiminnan
palvelut, Vapari
Matarankatu 6 A1, katutaso
40100 Jyväskylä

Leila Koskinen
050 312 5315
014 266 7649
leila.k.koskinen@jyvaskyla.fi

014 266 4370
jyvaskyla.fi/vapari
facebook.com/vapaaehtoistoimintajkl
instagram.com/vaparijkl
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