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VAPAAEHTOis-
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TOiMinTA

Helsingissä on tuhansia yksinäisiä vanhuksia ja 
nuoria, jotka kaipaavat ihmiskontaktia. Turvallista 
ihmistä tueksi, juttukaveriksi, kannustajaksi ja 
avuksi arjen askareisiin. HelsinkiMissio on sosiaali-
alan järjestö, joka taistelee tätä aikakauden 
suurinta vitsausta vastaan.

Tule mukaan auttamaan. Ettei kukaan jäisi yksin.

”Alussa jännitti, 
mutta päivääkään 
en ole katunut.”

Katariina, tukihenkilö vanhukselle

www.helsinkimissio.fi



Tutkimusten mukaan pitkäaikainen yksinäisyys johtaa masennukseen ja 
jopa itsemurhaan. Suomen tilastot ovat synkkiä: joka toinen päivä yli 
65-vuotias päättää elämänsä oman käden kautta. Me HelsinkiMissiossa 
haluamme auttaa juuri heitä, joille apua ei muuten ole tarjolla. Siinä sinun 
panoksesi on kullan arvoinen.

Tarvitsemme juuri sinua
Jos sinulla on aikaa ja halua kohdata toinen ihminen, voit auttaa monin tavoin. 
Päivällä tai illalla, kerran kuukaudessa, kerran viikossa tai päivittäin. Voit toimia 
seniorin tai nuoren vakituisena tukihenkilönä, päivystää auttavassa puhelimessa, 
toimia ryhmäohjaajana tai musiikkiryhmässä soittokaverina, tai auttaa 
keikkakohtaisesti. Kaikkea ei tarvitse osata eikä ehtiä.

Olemme aina tukenasi
Auttamalla lievität autettavasi yksinäisyyttä, mutta saat itsekin uutta sisältöä ja 
merkitystä omaan elämääsi. Saat yksilöllisen koulutuksen tehtävääsi, pidämme 
sinut ajan tasalla kaikissa tilanteissa ja saat yhteyshenkilöksi ammattilaisen, johon 
voit aina ottaa yhteyttä pulmatilanteissa. HelsinkiMission ammattilaiset ja vapaa-
ehtoiset muodostavat tiiviin ja lämminhenkisen arvoyhteisön, joka arvostaa sinua 
omana itsenäsi.

Ensimmäisen askeleen ottaminen on joskus vaikeaa, mutta se kannattaa. Vapaa-
ehtoistyö palkitsee! Käy täyttämässä hakemuslomake täällä, niin kuulet meistä 
pian. 
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”Alussa jännitti, mutta päivääkään en ole katunut.”
Jännitin etukäteen hiukan ensimmäistä tapaamistamme. Aivan turhaan, sillä 
vastassani oli ihana ihminen, johon tutustuminen alkoi ulkoilun merkeissä. 
Sittemmin välillemme on syntynyt kaunis ja rento ystävyys, jossa ikäero ei 
merkitse mitään. Olen oppinut, että elämässä on tärkeintä olla läsnä toiselle 
ihmiselle.

Katariina, tukihenkilö vanhukselle

Voiko yksinäisyyteen kuolla?

Juuri nyt meillä on kova pula vapaaehtoisista Itä-Helsingin Laajasalossa ja 
Roihuvuoressa. Jos voit auttaa täällä, täytä hakemus www.helsinkimissio.fi


