
Älä jää yksin: Yritysyhteistyöpaketti I 

Yhdelle seniorille tuki  
vuoden ajaksi  99 € /kk  
 
Yksinäisyys, avioero, erilaiset menetykset, oma tai  
puolison sairastuminen, omaishoitajuus ja leskeksi  
jääminen ovat esimerkkejä haasteista, joita elämä 
meille toisinaan tarjoilee.  

Yksin niistä ei onneksi kuitenkaan ei tarvitse selviytyä, 
vaan vaikeisiinkin elämäntilanteisiin on mahdollisuus 
löytää luotettava rinnalla kulkija!  

Senioripysäkin tukihenkilötoiminnan tavoitteena  
on auttaa löytämään ratkaisuja arjen jatkamiseen.  

  Älä jää yksin: Yritysyhteistyöpaketti II 
  

 Ammatillisesti ohjattu    
 terapeuttinen ryhmä  
 vaikeassa elämän- 
 tilanteessa oleville  
 senioreille 2999 € 
 

 
Työelämästä eläkkeelle siirtyminen, sosiaalisten suhteiden vähäisyys, pitkän pari-
suhteen päättyminen tai muutokset toimintakyvyssä ovat esimerkkejä vaikeista 
elämäntilanteista, joita ikääntyminen saattaa tuoda tullessaan.  

Haastavien tilanteiden jakaminen luottamuksellisessa ilmapiirissä muiden saman  
kokeneiden kanssa auttaa löytämään elämään uutta sisältöä ja voimaa. 

Kiinnostuitteko? Annamme miellämme lisätietoa ja suunnittelemme yhdessä 
kanssanne juuri teille sopivan yhteistyöpaketin! 

Katja Suominen  

puh. 040 541 0718 

katja.suominen@tukenasi.fi 

Turun Kaupunkilähetys ry 



Älä jää yksin:  
Yritysyhteistyöpaketti I 

Yhdelle seniorille tuki 
vuoden ajaksi 99 € /kk 

Yhteistyöpaketilla yksi tukea tarvitseva seniori saa vuoden ajaksi: 
Oman nimetyn työntekijän, joka mm.  
• huolehtii tukea tarvitsevan ja koulutetun vapaaehtoisen tukihenkilön tukisuh-

teen onnistumisesta 
• auttaa tarvittaessa virallisten tahojen kanssa asioinnissa  
• varmistaa, että tukisuhde etenee tavoitteellisesti tukea tarvitsevan itsensä  

määrittämien tavoitteiden mukaisesti  
Oman koulutetun vapaaehtoisen tukihenkilön, joka  

• toimii arjessa kuuntelijana, kannustajana ja luotettavana kanssaihmisenä  
• tarjoaa tavoitteiden mukaisesti yksilöllistä tukea konkreettisesti arjessa  

Rohkaisua, vertaistukea ja ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen. 

Yksinäisyys, avioero, erilaiset menetykset, oma tai  
puolison sairastuminen, omaishoitajuus ja leskeksi  
jääminen ovat esimerkkejä haasteista, joita elämä 
meille toisinaan tarjoilee.  

Yksin niistä ei onneksi kuitenkaan ei tarvitse selviytyä, 
vaan vaikeisiinkin elämäntilanteisiin on mahdollisuus 
löytää luotettava rinnalla kulkija!  

Senioripysäkin tukihenkilötoiminnan tavoitteena on 
auttaa löytämään ratkaisuja arjen jatkamiseen.  

Yritysyhteistyösopimus on toistaiseksi voimassaoleva, vähimmäiskesto 1 vuosi. 
Vuoden jälkeen sopimus voidaan irtisanoa 1 kuukauden irtisanomisajalla. 

Yrityksellenne tarjoamme:  
• Valmiiksi toimitetun tarinan, joka kertoo toiminnastamme ja yrityksenne tärke-

ästä tuesta sille. Tarina on vapaasti käytössänne omassa viestinnässänne.  

• Mikäli yrityksenne haluaa itse kirjoittaa ja toimittaa tarinan, jaamme sitä yhdis-
tyksemme Some-kanavissa (Twitter, Instagram ja Facebook) 

• Yhdistyksemme viestinnässä kerromme montako nuorta yrityksenne haluaa tu-
kea vuoden ajan. Viestintämme pitää sisällään mm. 
• Some-kanavat (Twitter, Instagram ja Facebook) 
• Tukenasi-lehden (toimii samalla yhdistyksemme vuosikertomuksena) 

• Yrityksenne logolle näkyvyyden www.tukenasi.fi yritysyhteistyösivulla  

Kiinnostuitko?  
Katja Suominen puh. 040 541 0718  
katja.suominen@tukenasi.fi 
 



Älä jää yksin:  
Yritysyhteistyöpaketti II 

Ammatillisesti oh-
jattu terapeuttinen 
ryhmä vaikeassa 
elämäntilanteessa 
oleville senioreille 
2999 € 

Yhteistyöpaketti sisältää ammatillisesti ohjatun keskusteluryhmä-
kokonaisuuden 6-8 vaikeassa elämäntilanteessa olevalle seniorille:  
• Ryhmän markkinoinnin  
• Yksilöllisen kokonaisvaltaisen alkuhaastattelun, jolla kartoitetaan kunkin tarpei-

siin parhaiten soveltuva tukimuoto.  
• Mikäli henkilö ei saa tarvitsemaansa tukea ryhmästä, palveluohjataan hänet  

muiden soveltuvien tukitoimintojen piiriin. 
• Ammatillisesti ohjattujen terapeuttisten ryhmäkertojen toteutuksen:  

yhteensä 15 ryhmäkertaa, yhden ryhmäkerran kesto 1,5 h 

Työelämästä eläkkeelle siirtyminen, sosiaalisten suhteiden vähäisyys, pitkän parisuh-
teen päättyminen tai muutokset toimintakyvyssä ovat esimerkkejä vaikeista elämän-
tilanteista, joita ikääntyminen saattaa tuoda tullessaan.  

Haastavien tilanteiden jakaminen luottamuksellisessa ilmapiirissä muiden saman  
kokeneiden kanssa auttaa löytämään elämään uutta sisältöä ja voimaa. 

Yrityksellenne tarjoamme:  
• Valmiiksi toimitetun tarinan, joka kertoo toiminnastamme ja yrityksenne tärke-

ästä tuesta sille. Tarina on vapaasti käytössänne omassa viestinnässänne.  

• Mikäli yrityksenne haluaa itse kirjoittaa ja toimittaa tarinan, jaamme sitä yhdis-
tyksemme Some-kanavissa (Twitter, Instagram ja Facebook) 

• Yhdistyksemme viestinnässä kerromme yrityksenne mahdollistavan vapaaeh-
toisten saamista nuorten tukitoimintaamme. Viestintämme pitää sisällään mm. 
• Some-kanavat (Twitter, Instagram ja Facebook) 
• Tukenasi-lehden (toimii samalla yhdistyksemme vuosikertomuksena) 

• Yrityksenne logolle näkyvyyden www.tukenasi.fi yritysyhteistyösivulla  

• Ryhmän markkinoinnissa sekä ryhmäkerroilla kerrotaan yrityksenne mahdollis-
tavan ryhmän toteutuksen 

Kiinnostuitko?  

Katja Suominen puh. 040 541 0718  

katja.suominen@tukenasi.fi 


