
 

 

Työpaikkailmoitus 13.1.2023 

Varsinais-Suomen Vammais- ja PItkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry hakee 

KOHTAAMISPAIKKATYÖNTEKIJÄÄ 

Tämä työpaikka on tarkoitettu nuorelle tai osatyökykyiselle henkilölle STEAn Paikka auki-ohjelman 

tuella. Hakemamme henkilö voi olla joko alle 30-vuotias nuori tai osatyökykyinen henkilö, jolloin mm. 

ikäraja ei koske hakijaa. Tarkista, soveltuisiko tämä työpaikka sinulle Paikka Auki-ohjelman sivulta: 

www.paikka-auki.fi  

Happy House on matalan kynnyksen esteetön kohtaamispaikka Turun keskustassa, jonne kaikki ovat 

tervetulleita omana itsenään. Kohtaamisten ja toiminnan kautta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 

ihmisten yksinäisyyden kokemus vähenee ja arjessa selviytyminen paranee. 

Kohtaamispaikkatyöntekijänä työsi pääasiallinen sisältö on mm. kohtaamistyötä, toiminnan 

järjestämiseen osallistumista ja ohjaamista, yleisen viihtyvyyden ylläpitoa ja viestintää yhdessä 

kohtaamispaikkavastaavan kanssa, joka toimii myös ohjaajanasi. 

Toivomme, että sinulla olisi ainakin jokin toisen asteen koulutus ja hyvät taidot ja uteliaisuutta käyttää 

erilaisia tietokoneohjelmia (etenkin Word ja Powerpoint, ohjelmien käyttämiseen opastetaan). Tulet 

toimeen muiden ihmisten kanssa ja suhtaudut luontevasti erilaisiin kohtaamisiin. 

Työpäivääsi voi kuulua muun muassa seuraavia asioita: 

• Kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa 

• Kohtaamispaikan ohjelman suunnittelu ja toteuttaminen 

• Kahvinurkkauksen ylläpitäminen ja tuotteiden myynti 

• Yleisen viihtyvyyden ylläpitäminen 

• Digineuvonta oman osaamisen mukaan 

• Toimistotyöt, mm. vuokravarausten tekeminen 

• Viestintä ja tiedottaminen, erityisesti somessa 

• Palaverit muiden työntekijöiden kanssa 

Työ tehdään pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Kyseessä on vuoden määräaikainen työsuhde, joka voi 

alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan. Työpaikka on ehdollinen, kunnes STEAn avustusehdotukset 

vahvistuvat. 

Vuoden aikana tapaat mentoriasi, joka auttaa hahmottamaan ammatillisia tulevaisuudentoiveitasi, 

myös työnkuvaa voidaan muokata vastaamaan omia kehitystarpeitasi. Lisäksi osallistut työntekijöiden 

yhteiseen ryhmätyönohjaukseen. 

http://www.paikka-auki.fi/


 

 

Työpaikkailmoitus 13.1.2023 

 

Työaika voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Kokoaikaisen työntekijän palkka on 2 050 euroa/kk. 

Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. 

Lähetä hakemuksesi 2.2.23 klo 16 mennessä osoitteeseen haku.vapiry@gmail.com   

Haastattelut järjestetään viikolla 6. 

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Päivi Päivinen, p. 040 715 0004, paivi.paivinen@vapiry.fi. 

Toiminnanjohtajan tavoitat varmimmin ma 16.1. klo 10-11, to 19.1. klo 13-14 ja ke 25.1. klo 16-17. 
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Varsinais- Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry on 45 jäsenyhdistyksen 

yhteistyöjärjestö, joka pitää yllä esteetöntä ja avointa kohtaamispaikka Happy Housea Ursininkadulla 

Turussa, tukee jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä ja sote-järjestöjen seudullista toimintaa 

Yhdistysvire-hankkeessa sekä pyrkii vaikuttamaan kohderyhmiensä palveluiden saatavuuteen. 

www.vapiry.fi  

mailto:haku.vapiry@gmail.com
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