
     

TARVITSETKO 
SAATTAJAA? 
 

Asioin apu on vapaaehtoisen antamaa kerta-
luonteista apua sitä tarvitsevalle. Vapaaeh-
toista voi pyytää seuraksi esimerkiksi lääkäri-
käynnille, pankkiin sekä mukaan vieraillessa 
muissa palveluissa tai asioilla. Onhan yhdes-
sä kivempi asioida kuin yksin. 
 

Vapaaehtoista saa ajaa voit kysyä  
Neuvokkaasta,  
puh. 050 360 0018 (ma–to klo 9–15).  
 

Kysy saa ajaa mahdollisimman aikaisin en-
nen toivo ua päivämäärää, mieluiten yli viik-
koa ennen tehtävän suori amista. Näin on 
aikaa löytää sopiva saa aja tehtävään. 
VALMISTAUDU KERTOMAAN: 
 

Tarve: 
mihin saa ajaa tarvitaan, minne ollaan menossa ja 
milloin 
 

Aikataulu:  
mihin aikaan vapaaehtoisen olisi hyvä tulla paikan 
päälle ja kuinka kauan asioin  kestää 
 

Omat edot: 
missä asut, onko käytössäsi apuvälineitä sekä muut 
huomioitavat asiat 
 
 

Tilatessasi taksia, muista mainita lauksen yhtey-
dessä saa ajan mukana olo.  

 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KYSY LISÄÄ: 
puh. 050 360 0018, Sanna 
puh. 050 360 0019, Leena 
Vapaaehtoistoiminta@neuvokas.net 

Tasakatu 4-6, 3. krs 
www.neuvokas.net  

 



 

    

HALUATKO  
YSTÄVÄN? 

 

Neuvokkaan vapaaehtoiset ystävät voivat toimia ys-
tävinä sitä tarvitseville. Neuvokkaan vapaaehtoinen 
ystävä voi olla apuna ulkoilussa tai ihan vaikka seu-
rana!  
 

Kysy ystävää Neuvokkaasta, Neuvokkaan työntekijät 
etsivät juuri sinulle sopivan vapaaehtoisen. Ystävän 
tehtävinä on sosiaalinen kanssakäyminen, yhdessä 
ulkoilu, yhdessä harrastaminen, asioilla käyminen 
yhdessä asiakkaan kanssa tai muu yhteinen tekemi-
nen, josta yhdessä sovitaan.  
 

Kaikista uusista ystäväsuhteista laaditaan kirjallinen 
sopimus, jota tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 

MIKÄ NEUVOKAS ON? 
 

Neuvokas Toimintakeskus on kaikille avoin matalan 
kynnyksen kohtaamispaikka ja vapaaehtoistoimin-
nan keskus. Neuvokkaasta saat tukea ja apua arjes-
sa jaksamiseen. 
 

Neuvokas kahvio palvelee koko aukioloajan eli 
maanantaista torstaihin klo 9-15. Samalla voit lu-
kea päivän lehdet tai lainata vaikka kirjoja tai leh ä 
ko in lue avaksi. 
 

Neuvokkaan viihtyisät lat sijaitsevat Järjestötalon 
(Tasakatu 4-6) kolmannessa kerroksessa, sisään-
käyn  Poliisiaseman puoleisesta päädystä. Tiloihin 
on esteetön pääsy, rakennuksessa on hissi.  
 

Neuvokkaan toimintaa hallinnoi MIELI Pieksämäen 
mielenterveys ry. Toiminnan rahoi aa Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauk-
sen tuotoilla. 
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