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TOIMISTOLTA  
 

Hyvää alkanutta vuotta! 
 
Hieno toiminnan vuosi takana.  Kiitos kaikille teille avustajat, niin vapaaehtoispuolella 
kuin palkallisellakin puolella.  Teidän kanssanne on ollut hieno tehdä työtä ja palvella 
asiakkaitamme. 
Rahoittajat ovat vapaaehtoistoiminnan osalta olleet tyytyväisiä toimintaamme, ainakin jos 
rahoituksen jatkuminen on merkki siitä.  Mukavaa on ollut myös muutamien kuntien kasvanut tuki 
tälle vuodelle.  Uusilla paikkakunnilla, kuten Salossa ja Somerolla, on toiminta saanut hyvää 
jalansijaa ja erilaisiin avustajan tarpeisiin on pystytty vastaamaan.   
Uutena kuntana tämän vuoden alusta tulee toiminta-alueeseemme mukaan Vehmaa, jossa jo 
mm. vapaaehtoisia avustajia onkin ollut kirjoilla.  Kurssi siellä järjestetään syksyllä.  Muista 
kursseista tiedotamme kirjeissä ja kotisivuilla. 
Kotisivumme ovat myös uusiutuneet ja niitä voi käydä tsekkaamassa koska vain.  Helmikuun 
alusta avustajan paikkojen tiedotus siirtyy kotisivuille, avustajien omaan osioon, jossa tiedotetaan 
myös vapaaehtoispuolen keikoista.  Näin toivomme palvelevamme teitä paremmin ja 
nopeammin.  Työntekijät ovat tietenkin käytettävissänne ja vain puhelinsoiton päässä.  Älä epäröi 
soittaa, sillä ilman teitä ei meilläkään ole tekemistä. 
Raportit viime vuodesta valmistuvat täyttä päätä ja vapaaehtoisille vielä soittelemme ja 
keräämme kuulumisia.  Voit myös itse ottaa yhteyttä, jos et ole meidän soittoamme saanut. 
 

Aloitetaan tämän vuoden touhut innokkaasti ja  
tehdään yhdessä avustajak a vielä parempi! eskuksest

Terveisin   Sirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avustajakeskuksen työntekijät käytössänne! 

 
 

 2



 

KANSANEDUSTAJAT VAPAAEHTOISKEIKALLA 
 

Vapaaehtoistoiminnan puolesta tempaistiin Turussa 19.1. paikallisten kansanedustajien toimesta 
yhdessä Avustajakeskuksen kanssa. 

Kansanedustajat Anne-Mari Virolainen ja Timo Kaunisto ottivat eduskunnan 
vapaaehtoistyöryhmän haasteen vastaan ja tekivät vapaaehtoistyötä 
Avustajakeskuksessa.  Kasperi Sivula ja Samuli Lehto lähtivät edustajien kanssa kauppareissulle 
ja hienosti kuulemma sujui.  Yhteisiä juttuja löytyi ja osaavaa apua oli tarjolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Timo Kaunisto ja Samuli Lehto matkalla 

 

 

Anne-Mari Virolainen ja Kasperi Sivula valmistautuvat lähtöön 
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AVUSTAJAKESKUKSEN KOTISIVUT  
OVAT UUDISTUNEET 

www.avustajakeskus.fi
Sivuilta löytyvät perustietojen lisäksi mm. Tapahtumat – osio, jonne päivittyvät tulevat 
vammaisavustaja- sekä uintiavustajakurssit.  
Uutta sivuillamme on Ota Yhteyttä - lomake, jonka kautta saat meihin yhteyden. Edelleen voi 
yhteyttä ottaa myös puhelimitse ja sähköpostin avulla.  
Avustajien omilta sivuilta löydät tällä hetkellä avoimena olevat työpaikat, vapaaehtoispuolen 
keikkoja, avustajille suunnatut lisäkoulutukset ja jatkossa myös avustajakirje on luettavissa 
avustajien omilla sivuilla.  
Avustajien omille sivuille pääsemiseksi tarvitset salasanan, joka on Avustajakirjeen liitteenä. 
Vapaaehtoispuolen avustajien salasana on voimassa vuoden 2010 loppuun ja palkallisten 
avustajien salasana siihen saakka kun olet meillä rekisteröityneenä työnhakijaksi. 
Palkallisten avustajien, jotka etsivät avustajan työtä, on syytä päivittää työnhakunsa aktiivisesti 
puolen vuoden välein, jolloin tiedämme avustajan etsivän työtä edelleen kauttamme. 
 

Käy katsomassa uudet sivumme osoitteessa  
www.avustajakeskus.fi ja kommentoi/anna parantamisehdotuksia 

 
 

 
 
 
 
 

LAATUKYSELY 
 

Haluamme jatkuvasti kehittää palveluamme ja siihen tarvitsemme teidän 
palautettanne. Lähestymme teitä lähiviikkojen aikana sähköpostitse. Sähköpostissa 
on linkki, jonka kautta pääsette vastaamaan laatukyselyyn. Vastaaminen kestää 
vain n. 5 minuuttia ja kyselyyn vastataan nimettömästi.  

Kaikkien teidän vastaukset ovat todella tärkeitä!!! 
Kyselyn tulokset julkaistaan seuraavissa tiedotteissa. 
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AVUSTAJAT 
 
 

VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT 
 
6. - 10.2.2010  Naantalissa (viikonloppu- ja iltakurssi)  
 
15. - 18.2.2010 klo 10 – 16  Raumalla (päiväkurssi)  
Rauman kaupungin kirjastossa, os. Alfredinkatu 1, Rauma 
 
Salo, Pertteli 20. – 24.3.2010 (viikonloppu- ja iltakurssi) 
 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia p. 02 - 251 8549 tai 
alueohjaajille sähköpostilla, sen jälkeen voit kysyä peruutuspaikkoja.  
 

UINTIAVUSTAJAKURSSIT 
 
24.-26.4.2010 la - ma Turussa (la-su klo 10-15 ja ma klo 17-20) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia p. 02 – 251 8549 
 
20. – 22.3.2010 la – ma (la-su klo 10-15 ja ma klo 17-20) 
Rauman uimahallissa Hankkarintie 8, Rauma 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia p. 02 – 251 8549 
 
Kurssilla opitaan uinnin avustamisen teoriaa ja mukana on paljon käytännön 
harjoituksia.  Kurssi on kaikille avoin ja maksuton. 
 
 

ERGONOMIA LISÄKOULUTUS 
 

Lauantaina 13.3.2010 klo 10 – 14 
Turussa 
Salossa 

Raumalla 
 
Ergonomia-koulutuksessa käydään läpi ergonomiaan liittyvää tietotaitoa, harjoitellaan 
käytännössä tekniikoita ja tutustutaan apuvälineisiin. 
Ilmoittautumiset 8.3.2010 mennessä p. 02 – 251 8549  tai sähköpostilla oman 
alueesi alueohjaajalle. 



VERTAISTUKIRYHMÄT 
 

Turussa, Varkkakuja 2  
Raumalla, Siikapolku 3 

 

  ti 2.3.2010  klo 17 – 18.30 
  to 8.4.2010  klo 17 – 18.30 
  ke 19.5.2010  klo 17 – 18.30 

 
Ilmoittaudu viikkoa ennen ryhmän kokoontumista. 
Avustajien vertaistukiryhmät on tarkoitettu vapaaehtoisille avustajille ja henkilökohtaisena 
avustajina toimiville.  
Vertaisryhmissä jaetaan avustajan tehtäviin liittyviä asioita ja saadaan tukea omaan työhön.  
Niissä myös alustuksia ajankohtaisista asioista, joten tule mukaan. 

Tervetuloa! 
 

AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ 
 

Lauantaina 8.5.2010 Yläneen Huvituksessa 
Lisätietoja myöhemmin

 
 
 

Henkilökohtaisten avustajien opintopäivä 
 

 
La 20.3.2010 
Koulutus toteutetaan Viking-linjan piknik-risteilynä Turku-Maarianhamina-Turku.  
Lippujen jako Viking-linjan terminaalissa klo 8.15. Laiva lähtee klo 8.45. 
 
Koulutuksen aiheina ovat arjen hankalat ja vaikeat tilanteet avustajan työssä, ajankohtaiset 
sopimusasiat ja ammattiliitto henkilökohtaisten avustajien apuna 
Luennoitsijoina Kaijamaija Parviainen, koulutustoimitsija ja Annihelena Jäppinen, aluetoimitsija 
 
Tilaisuus on maksuton JHL:n jäsenille ja niille, jotka liittyvät JHL:n jäseneksi viimeistään matkan 
aikana.   Muille osanottomaksu 75€.  
Osanottomaksu sisältää opetuksen, materiaalin, laivamatkan ja ruokailut. 
JHL maksaa jäsenilleen matkakulut satamaan halvimman kulkuneuvon mukaan. Ilmoittaudu 
19.2.2010 mennessä Varsinais-Suomen aluetoimistoon osoitteella  
v-s@jhl.fi tai puh. 010 7703 700. Ilmoita samalla syntymäaikasi. 
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista JHL perii 40€ peruutusmaksun. 
 
Tervetuloa! 
Annihelena Jäppinen, aluetoimitsija, JHL Varsinais-Suomen aluetoimisto 
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TYÖNHAKIJAN PELISÄÄNNÖT 
 

- Työnhakusi on voimassa puoli vuotta, Alkuvuonna, 30.4. mennessä haastateltu työnhakija 
pysyy rekisterissämme 30.6. asti, ja loppuvuoden haastatellut pysyvät rekisterissä 31.12 

asti. Työnhakunsa voi toki pitää voimassa tämän jälkeenkin ilmoittamalla tästä meille! 
Rekisterissä olevat saavat tiedotteen, ja voivat osallistua koulutuksiin yms. 

- Työllistyttyäsi ilmoitathan siitä meille. Voit työllistyttyäsi jäädä rekisteriimme saadaksesi 
edelleen tiedotteen ja säilyttääksesi oikeutesi koulutuksiin yms. Voit toki myös hakea 

lisätöitä. 
- Pidäthän kiinni sovitusta. Jos olet sopinut työnantajan kanssa haastatteluajasta, olisi erittäin 

tärkeää, että ilmoittaisit hänelle jos et pääsekään haastatteluun. 
- Oma aktiivisuus on tärkein tekijä työllistymisessä. Kokopäiväpaikat menevät yleensä erittäin 

nopeasti, joten seuraa aktiivisesti avoimia paikkoja. 
- Meille saa aina soittaa ja lähettää sähköpostia, ja toki toimiston ovetkin ovat auki 

kahvinjanoisille! Meidät saa parhaiten kiinni päivystysaikana maanantaista torstaihin kello 
9.00-12.00. Jätä muulloin rohkeasti viestiä vastaajaan, tällöin soitamme heti kuin 

mahdollista sinulle takaisin päin. Sähköpostilla olemme myös hyvin tavoitettavissa. 
Teemme paljon kotikäyntejä, olemme palavereissa ja tapaamisissa, ja tällöin haluamme 

sulkea puhelimemme, joten jätä viestiä ☺ 
 

 
 

PALKANMAKSUUN LIITTYEN… 
Palataan tammikuussa käyttämään perusprosenttia. Uusia vuoden 2010 
sosiaaliturvamaksuprosentteja sovelletaan 1.1.2010 alkaen. Maksuprosentin ratkaisee 
palkan maksuaika, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2010 on 2,23 prosenttia palkoista. 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2010 on 0,40 % palkastaTyönantaja pidättää 
maksun työntekijöiden ja tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvien henkilöiden palkasta jokaisen 
palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusyhtiö perii maksun työnantajalta ja tilittää 
sen Työttömyysvakuutusrahastolle. 
 
Työntekijän eläkemaksu  

Alle 53-vuotiaan työntekijän eläkemaksu on 4,5 % vuonna 2010. Yli 53-vuotiaan työntekijän 
eläkemaksu on 5,7 %. Työnantaja pidättää maksun palkanmaksun yhteydessä. 53 vuotta 
täyttäneeltä työntekijältä peritään korotettu maksu syntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. Työnantajan TyEL -maksu keskimäärin 16,9% 

Työnantaja vastaa työntekijän eläkemaksun suorittamisesta työeläkeyhtiölle. Yrityksen TYEL - 
vakuutusmaksu on eläkeyhtiön kannalta kokonaisuus, joten työnantaja ei ilmoita työntekijöiden 
eläkevakuutusmaksua erikseen. Jos työnantaja ei ole pidättänyt työntekijöittensä eläkemaksua 
palkanmaksun yhteydessä, koko eläkemaksu jää työnantajan maksettavaksi. 

 
 



KESÄLOMAT TULEVAT TAAS! 
 

Kauttamme haetaan kesälomasijaisuuksia, joten jos olet 
kiinnostunut niistä, otahan yhteyttä. 
Työnantajia on myös hyvä muistutella kesälomien 
läheisyydestä ja mahdollisen sijaisen hausta 
mahdollisimman ajoissa. 
 

AVUSTAJAVÄLITYS PALVELEE 
 

MA-TO klo 9-12 
puh. 02-2518549    puh. 02-85016451 
Turun ja Salon seutu   Vakka-Suomi ja Alasatakunta 

 
Muina aikoina, jos emme pääse vastaamaan puhelimeen, jätä viesti vastaajaan niin soitamme 
mahdollisimman pian takaisin. 
Avustajat voivat ottaa yhteyttä myös työntekijöiden suoriin numeroihin 

 
 

TOIMIPISTEET: 
 

TURKU ja SALO    RAUMA ja LAITILA 
Turku, Kaarina, Mynämäki, Raisio,   Laitila, Rauma, Uusikaupunki, Eura, Säkylä,  
Naantali, Lieto, Masku, Salo ja Somero Vehmaa ja Köyliö 
os. Varkkakuja 2, 20320 Turku   os. Siikapolku 3c, 26100 Rauma 

(Sinisaaren palvelukeskus) 
os. Keskuskatu 30, 23800 Laitila 
(Laitilan kaupungintalo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heidi Huttunen JobCafen rekrytilaisuudessa 2009   
 
 

 8



 9

PROJEKTIN KUULUMISIA  
 

Valtakunnassa henkilökohtainen apu kehittyy… 
 

projektipäällikkö Seija Kohvakan terveiset 
 

Assistentti-infon jaostot toimivat   
 

Avustajakeskuksemme on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa 
Assistentti-infon jaostojen kautta. Koulutusta, työnohjausta, tiedotusta, eettisiä kysymyksiä ja 
henkilökohtaisen avun keskusten toimintaa kehittävät ryhmät työstävät ja kokoavat 
valtakunnallisesti tarpeellisista tietoa näkyväksi. Jatkossa saamme käyttöön uutta materiaalia, 
koulutuksia ja erilaisia yhteisiä ohjeita sekä suosituksia avuksi henkilökohtaisen avun 
toteuttamisessa. 
Assistentti-infon koulutusjaosto on käynnistänyt työnantajien kouluttajille 
koulutusohjelman.  Tarkoituksen on antaa henkilökohtaisen avun keskusten henkilöstölle ja 
niiden  
yhteistyökumppaneina toimiville yhteisöille ja yksittäisille henkilöille perehdytystä  
uuden koulutusmateriaalin käyttöön. 
Henkilöstömme osallistuu nyt alkavaan kouluttajakoulutukseen. Tarjoamme myös projektissa         
mukana oleville järjestöille mahdollisuutta tulla mukaan. Jos joukossanne on henkilöitä, jotka 
ovat kiinnostuneet työnantajien kouluttamisesta, ottakaa pikaisesti yhteyttä. Jatkossa tarjoutuu 
koulutetuille mahdollisuus olla mukana paikallisen koulutustoiminnan toteuttamisessa. 
Henkilökohtaisen avun keskusten jaostossa on viime vuoden aikana koottu yhteenveto eri 
puolella maata toimivien keskusten toiminnasta. Tällä hetkellä toimintaa kehitetään 
kolmessatoista eri hankkeessa. Joukossa on myös joitakin jo kauemmin henkilökohtaista 
apua toteuttaneita toimijoita. Nyt jaosto jatkaa toimintaa yhteisen seurantamateriaalin ja 
raportoinnin työstämisellä. 
Eettisessä jaostossa on alettu muokata henkilökohtaisen avun eettisiä ohjeita. Jaosto kokoaa 
työtään varten Assistentti.infon nettisivuille tarinoita henkilökohtaisesta avusta. 
Helpoimmin pääset kertomaan oman tarinasi tästä linkistä www.kynnys.fi/assistentti.html . 
Tiedotusjaosto keskittyy tiedotuksen ja erilaisen materiaalin tuottamiseen. Syksyllä valmistui 
esite Henkilökohtaisesta avusta. Saat sen käyttöösi helposti internetin kautta 
www.kynnys.fi/assistentti.html . 

 
Apua palveluiden kilpailutukseen 
ASPA-säätiö on koonnut yhdessä henkilökohtaisen avun keskusten ja muutamien 
vammaispalveluja tuottavien yritysten kanssa materiaalin henkilökohtaisen avun 
ostopalvelujen ja palveluseteliyritysten kilpailuttamisen tueksi.  Tässä, vielä viimeistelyä vailla 
olevassa lomakkeessa, on määritelty laadulliset vähimmäisvaatimukset, joita kuntien olisi 
hyvä edellyttää hankittavalta palvelulta. Tavoitteena on henkilökohtaisen avun tasalaatuisuus 
ja se että apua tarvitseva vammainen henkilö voi asuinpaikastaan ja avun toteutustavasta 
riippumatta saada riittävän hyvää palvelua.  Kriteerien laatimisessa on ollut mukana myös 
kuntaliiton edustus.   
Jos kiinnostuit valtakunnalliseen kehittämiseen liittyvistä asioista saat lisätietoja 
niistä Assistentti-infon sivuilta www.kynnys.fi/assistentti.html tai voit ottaa yhteyttä 
projektipäällikköömme Seija Kohvakkaan, sähköposti projektipaallikko@tsly.fi  tai 
puhelin 044-3412008  

 

http://www.kynnys.fi/assistentti.html
http://www.kynnys.fi/assistentti.html
http://www.kynnys.fi/assistentti.html
mailto:projektipaallikko@tsly.fi
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TYÖNTEKIJÄT: 
 
Alueohjaaja (Turun seutu vapaaehtoiset) 
Kuu-Katjaana Salonen   
alueohjaaja@avustajakeskus.fi      
puh. 041-44593932 

 
 
Ohjaaja (Turun seutu palkalliset)  
Saana Keränen   
projekti@tsly.fi
puh. 044-3512007 
 
 
Alueohjaaja (Vakka-Suomi ja Etelä-satakunta vapaaehtoiset/ palkalliset) 
Eva Soininen  
satavakka@avustajakeskus.fi  
puh. 041-4459332 
 
 
Alueohjaaja (Vakka-Suomi ja Etelä-satakunta vapaaehtoiset/ palkalliset) 
Katariina Ranne 
satavakka@avustajakeskus.fi   
puh. 044-3412006 
 
 
Ohjaaja (Salon seutu palkalliset/ vapaaehtoiset)                 
Pirjo Rissanen  
avustajatoiminta@tsly.fi
puh. 044-3412007 

                                                                                                               
 
Projektipäällikkö 
Seija Kohvakka 
projektipaallikko@tsly.fi  
puh. 044 341 2008 
 

 
 

Toimistotyöntekijä 
Tarja Vasama  
toimisto@tsly.fi  
puh. 044 0646142  
 
 

 
Toiminnanjohtaja  
Sirke Salmela  
toiminnanjohtaja@avustajakeskus.fi  
puh. 041 456 7071  
 

mailto:alueohjaaja@avustajakeskus.fi
mailto:projekti@tsly.fi
mailto:satavakka@avustajakeskus.fi
mailto:satavakka@avustajakeskus.fi
mailto:avustajatoiminta@tsly.fi
mailto:projektipaallikko@tsly.fi
mailto:toimisto@tsly.fi
mailto:toiminnanjohtaja@avustajakeskus.fi
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