
 
Nyt on mahdollisuus auttaa ikäihmisiä 
 
Leijonien vapaaehtoisapua kaivataan akuuttikassien kuljettamiseen helsinkiläisille yli 70-
vuotiaille. Alempana on kuvattu, mitä tuo tekeminen pitää sisällään: 
 
Kuka järjestää: 
Helsinki-apu on poikkeuksellinen yhteistyö Helsingin kaupungin ja Helsingin 
seurakuntayhtymän henkilöstölle, järjestöille sekä vapaaehtoisille. Yhteensä Helsinki-avun 
toiminnassa tulee työskentelemän satoja ihmisiä, joita yhdistää halu auttaa. Hankkeen 
tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen apu kotiovelle, niille iäkkäille kaupunkilaisille, 
joita on koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kehotettu pysymään kotona ja 
välttämään asiointia ulkona. Toiminta järjestetään yhdistämällä toteutukseen ammattilaisia 
ja vapaaehtoisia. 
 
Mitä tehdään: 
Osana Helsinki-apua toteutetaan akuuttikassien jakoa kotiovelle, niitä tarvitseville 
ikäihmisille. Asiakas voi saada enimmillään yhden toimituksen/viikko. 
 
Ketä autetaan: 
Apua tarvitsevat yli 70-vuotiaat ohjataan Helsinki Avun puhelinnumeroon 09-31010020.  
Jokaisen asiakkaan kohdalla tehdään tarvekartoitus, ennen kassin toimituksesta 
sopimista. Samalla tarkistetaan henkilön mahdolliset tuet ja tuen tarve.   
 
Mihin kuljetetaan: 
Helsingin kaupungin osalta tehdään aluejako, jonka mukaan päivittäin toteutettava kuljetus 
jakaantuu eri alueille kaupunkia. Esim. maanantaina länsi, tiistaina itä jne. 
 
Mistä tavarat haetaan: 
Vapaaehtoiset kuljettajat hakevat (noin kello 10 eteenpäin) Itäkeskuksen 
Matteuksenkirkon Varustamosta ajolistan ja kylmäkontista valmiiksi pakatut akuuttikassit 
ja toimittavat kassit asiakkaille työparinsa kanssa listan mukaan.  
 
Kuka voi auttaa: 
Vapaaehtoisten tulee olla täysi-ikäisiä ja alle 70-vuotiaita. He eivät saa myöskään kuulua 
muihin riskiryhmiin. Tehtävää hoitaessaan vapaaehtoisen tulee olla terve ja noudattaa 
työntekijän hänelle antamia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. 
 
Milloin voi auttaa: 
Viikosta 16 alkaen tarvetta on vapaaehtoisille pareille tai yksittäisille henkilöille ma-pe 
noin klo 10 alkaen yhdessä sovittavina päivinä eri puolille Helsinkiä. Yksi kylmäkontilta 
alkava kierros kestää n. kaksi tuntia. Sama pari voi halutessaan tehdä saman päivän 
aikana toisenkin kierroksen ja pitää siinä välissä lounas-/kahvitauon. 
 
Miten pääset mukaan: 
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi B-piirin sähköpostiosoitteeseen DG107B(at)gmail.com. 
Tarvittavia tietoja ovat etu- ja sukunimi, mahdollisen parin nimi, klubi, toiminta-alue 
toiveesi (esim. Helsinki/ Espoo, Länsi-Helsinki), puhelinnumero, sähköpostiosoite. Voit 
myös ilmoittaa toiveesi viikonpäivästä tai ajankohdasta, mikä sinulle parhaiten sopii. Piiri 
toimittaa tiedot päivittäin N-piirin yhteyshenkilölle Jyri Kurjelle. Hän ylläpitää piirien yhteistä 



excel-taulukkoa. Jyri välittää tiedot päivittäin eteenpäin seurakunnalle. Seurakunnan 
työntekijät ovat suoraan sinuun yhteydessä ja sopivat ajankohdan.  
 
Ohjeet: 
Kuljettajien turva- ja asiointiohjeistuksen ja suojavarusteet saa autoon ensimmäisellä 
kassien hakukerralla.  
 
Yhteyshenkilöitä 
 
Lisätietoja saat lionsien puolelta Jyri Kurjelta, sähköposti jylppy(at)elisanet.fi, 
jyri.kurki(at)me.com,  puhelin +358 50 550 2505. 
 
Seurakuntien puolelta lisätietoja antaa: 
Soile Niemi 
Vapaaehtoisten neuvontatehtävien koordinaattori 
Yhteinen diakonia ja vammaistyö 
Helsingin seurakunnat 
Kolmas linja 22 B, 
00530 Helsinki 
soile.niemi(at)evl.fi 
p.050 472 9962 
 
 
 


