
 
 

GRANI NÄRHJÄLP RF 
 
 

Behöver du hjälp? 
 

 

 
 
 
 

Även din hjälp är välkommen! 
 

Ring vardagar kl. 9–13  
040 - 518 9281 

eller sänd e-post 
granin.lahiapu.ry@kolumbus.fi 

www.graninlahiapury.fi 
 
Kansliet Villa Junghans • Leagränden 4 

02700 Grankulla 
 

FO-nummer 0844599-5 

 
 



 
Grani Närhjälp rf är en ickevinstgivande ser-
viceorganisation inom tredje sektorn, registre-
rad år 1989.  Vi förmedlar mångsidig hjälp till 
hushåll i Grankulla. Vi kompletterar Grankulla 
stads tjänster för välbefinnande, stöder och 
utbildar våra hjälpare. Vi är kontaktlänken 
mellan familjer, hjälpare och samarbetsorga-
nisationer. 

VÅRA TJÄNSTER 

 Åldrings- och handikapphjälp 

 Ledsagarhjälp 

 Avlastning för närståendevårdare 

 Barnvakt 
 Hemvård och städhjälp 

 Utför ärenden (ex. butiksuppköp) 

 Väntjänst (Frendit-gruppen) och  
motionsvänner 

 Enklare trägårdsarbete 

 Sköter husdjur (ex. går ut med hunden) 
 Övrig hjälp enligt behov 

 

 
KLUBBVERKSAMHET 

Grani Närhjälp ordnar klubbverksamhet i 
samarbete med Grankulla stads social- och 
hälsovårdsnämnd. Herrklubben samlas tis-
dagar och Damklubben fredagar kl. 10.30–

13.30 i Villa Breda. Grupperna erbjuder sti-
mulans och social samvaro med hjälp av dis-
kussioner, motion, konst och musik. Träffen 
avslutas med gemensam lunch. 

 
FRENDIT OCH MOTIONSVÄNNER 

Tillsammans med församlingarna i Grankulla 
ordnar Grani Närhjälp väntjänstverksamhet på 
frivillig bas. Frendit erbjuder stimulans i varda-
gen. Frendit-medlemmarna ställer upp som 
stöd och sällskap hemma, på vårdanstalter och 
i klubbarna. I samarbete med Grankulla stads 
idrottsbyrå erbjuder vi motionsvänner som stöd 
för äldre personer som vill röra sig inom- och 
utomhus eller som vill motionera. 
 



 
STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE 

I samarbete med  församlingarna i Grankulla 
får närståendevårdarna stöd, utbildning och 
rekreation en gång i månaden. 
 

VERKSAMHETSPRINCIPER 
Verksamheten baserar sig på frivilligt arbete, 
på tjänster och gentjänster eller på hjälp mot 
ersättning för utfört arbete. Tjänsterna kostar 
5–20 €/timme. Hushållet är arbetsgivaren och 
står för arbetsgivarkostnaderna. Lönebetal-
ningen sköter hushållet via palkka.fi. 
 

FINANSIERING 
Med stödet från Grankulla stad samt egna in-
samlingar och donationer kan vi garantera 
fortsatt verksamhet. Alla som anlitar tjänsterna 
betalar årlig stödavgift. 
 

Årsavgifter  
Stödavgift: 
De som anlitar tjänster och övriga vänner  30 €  
Medlemsavgift:        60 €  
Banker      Aktia   FI73 4055 2920 1078 04 
                 Nordea  FI93 2422 1800 0081 81 
 

HJÄLPARE 

Intresserade personer i alla åldrar är välkomna 

med i verksamheten. Rekrytering av nya hjälpa-
re sker hela tiden. I samarbete med Grankulla 
medborgarinstitut, skolorna och annan yrkes-
kunnig personal erbjuds handledning och ut-
bildning. För de frivilliga hjälparna har Grani 
Närhjälp tecknat ansvars- och olyckfalls-
försäkring.  
GRANI NÄRHJÄLP RF:S  MEDLEMSORGANISATIONER 
Föreningen Folkhälsan i Grankulla rf 
Föräldragruppen i Grankulla 
Grankulla Marthaförening r.f. 
Grankulla svenska församling 
Grankulla svenska kyrkoförening rf 
Grankulla Svenska Pensionärer rf 
Kauniaisten suomalainen seurakunta 
Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry 
Mannerheims Barnskyddsförbund  - Grankulla  
Röda Korset Grankulla-Kauniainen 
Soroptimist International of Kauniainen-Grankulla  (Tack för 
bidraget till tryckningen)                                               2013                 
                                                                                      


