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TOIMISTOLTA  
 

Terveisiä Avustajakeskuksen taustajärjestön Turun seudun lihastau-
tiyhdistys ry:n puheenjohtajalta  
 

Tahdon tehdä parhaani  
 
Lähes kolme vuosikymmentä toiminut Turun lihastautiyhdistys on tehnyt 
vaikuttavaa työtä niin vammaisten edunvalvojana kuin käytännön avustaja-
välityksen järjestäjänä. Tuoreena puheenjohtajana minulla on suuri haaste 
jatkaa toimintaa samanlaisella kunnianhimolla ja suurella sydämellä, mitä 
edelliset puheenjohtajat ja hallitukset ovat tehneet. Tammikuun hallituksen 
kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen tulevaisuuden strategia, jossa painote-
taan edelleen jäsenpalveluiden kehittämistä ja avustajavälityksen - niin va-
paaehtoisen kuin palkallisen - kehittymistä todelliseksi osaamiskeskukseksi.  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi tukea ja virkistystä. Yhteistyössä Lihastauti-
liiton kanssa teemme perustavanlaatuista työtä muun muassa lihastauteihin liittyvän tiedon  
lisäämisessä. On myös ilo huomata, että vapaa-ajan toiminta kulttuurin ja tempausten muodossa tuo ihmiset yh-
teen ja tarjoaa osaltaan juuri sitä vertaistukea, jota me kaikki elämän eri osa-alueilla tarvitsemme.  
 
Nykyisessä taloustilanteessa monelle konkretisoituu kolmannen sektorin, järjestöjen ja yhdistysten, merkittävä 
rooli tukimuotona ja turvaverkkona. Mielestäni järjestöjen roolia tulisi tukea entistä enemmän, koska se lähtee 
aidosta välittämisestä ja usein myös omakohtaisesta kokemuksesta. Järjestämämme avustajavälitys on tärkeä osa 
yhdistyksemme palvelutuotantoa. Lakiuudistuksen myötä henkilökohtaisen avun saaminen pitäisi olla helpompaa. 
Jatkossa kysyntää osaaville avustajille riittää ja yhdistyksen rooli palveluiden tuottamisessa, muun muassa vammai-
sen työnantajaroolin tukemisessa, tulee varmasti vain kasvamaan.  
 
Työssäni kansanedustajana pyrin tuomaan esiin omaa kokemustaustaani vammaisen lapsen äitinä ja yhdistysaktii-
vina on sitten kysymys erityisryhmien asuntotuotannosta, esteettömästä ympäristöstä tai tietotekniikasta. Yhdessä 
jäsenistön kanssa tahdon tehdä parhaani Turun Seudun Lihastautiyhdistyksen aktiivisen toiminnan jatkumisessa ja 
vahvassa edunvalvonnassa.  

 
Kuulemiin ja tapaamisiin,  Anne-Mari Virolainen  
anne-mari.virolainen@eduskunta.fi 
 

YHDISTYS TIEDOTTAA 

Turun seudun lihastautiyhdistyksen vuoden 2009 tilinpäätös oli huomattavan alijäämäinen, jonka seura-
uksena yhdistyksen hallitus on ryhtynyt määrätietoisiin toimiin talouden tasapainottamiseksi. Seuraavien 
kahden vuoden aikana tehtävät toimet pitävät sisällään kulujen karsimista, toiminnan tehostamista ja 
organisaation uudistamista.  Toimenpiteistä on sovittu yhteisymmärryksessä päärahoittaja RAY:n kanssa. 
Yhdistyksen hallinnoima Henkilökohtaisen avun keskus -projekti on keskeisin säästötoimien kohde. Pro-
jektipäällikkö on lomautettu toistaiseksi ja myös muuta henkilöstöä kannustetaan palkattoman vapaan 
käyttöön. Jatkossa projektin toimintoja yhdistetään entistä enemmän avustajakeskuksen toiminnan kans-
sa.  
Yhdistyksen toimia ja säästötarpeita on arvioitu kokonaisvaltaisesti (ei pelkästään Henkilökohtaisen avun 
keskus –projektia) ja niiden vaikuttavuutta ja taloudellisen tilanteen kehitystä seurataan kuukausittain. 
Hankalasta taloudellisesta tilanteesta ja lomautuksesta huolimatta yhdistys on sitoutunut turvaamaan 
alueelliset palvelut ja roolinsa niin avustajavälityksessä kuin avustajille ja työnantajille annettavassa ohja-
us-, tuki- ja neuvontatyössä. Palveluiden tarjoamisessa ja kehitystyössä haetaan entistä selkeämpää yh-
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teistyötä kuntatoimijoiden kanssa. 
Turun lihastautiyhdistys on toiminut lähes kolme vuosikymmentä vammaisten käytännön elämässä avus-
tamisessa ja edunvalvojana. Tammikuun hallituksen kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen tulevaisuuden 
strategia, jossa painotetaan edelleen jäsenpalveluiden kehittämistä ja avustajavälityksen - niin vapaaeh-
toisen kuin palkallisen – kehittymistä todelliseksi osaamiskeskukseksi. Taloudellisista suhdanteista huoli-
matta kysyntää osaaville avustajille riittää ja yhdistyksen rooli palveluiden tuottamisessa, muun muassa 
vammaisen työnantajaroolin tukemisessa, tulee varmasti vain kasvamaan. 
 

PROJEKTIN KUULUMISIA  
 

Kevätkuulumisia projektista! 
Projektin viimevuoden tilastot ovat valmistuneet, ja projekti on ilmiselvästi löytänyt paikkansa. Välitykset 
lisääntyivät huimat yli 60%! Edelleenkin suurimpaan osaan avustajapyynnöistä pystyttiin vastaamaan.  
Taloustilanne projektilla on yleisen taloustilanteen mukainen, ja tästä syystä olemme mekin joutuneet 
turvautumaan lomautuksiin. Projektipäällikkö Seija Kohvakka on lomautettu toistaiseksi.  
Olemme pystyneet kuitenkin jakamaan työtehtävät siten, ettei tämä vaikuta projektin toimintaan, joten 
palvelumme säilyvät ennallaan.  
Huhtikuun alusta aloitamme akuuttiin sijaistarpeeseen kokeilun Kaarinassa. Muutoinkin olemme pysty-
neet vastaamaan myös nopeisiin avustajatarpeisiin melko hyvin, mutta toki asian suhteen on kehitettä-
vää.  
Keväällä järjestämme avustajille virkistyspäivän, ja myös me henkilökunta olemme paikalla. Toivottavasti 
mahdollisimman usea teistä pääsee paikalle, olisi mukava nähdä teitä kaikkia! 
 

Kevätodotusterveisin Pirjo 
 

VAPAAEHTOISPUOLEN TERVEISIÄ 
 

Mahtavia keikkamääriä vapaaehtoispuolella!!! 
Hurja kiitos kaikille vapaaehtoisille koko alueella, keikkamäärä nousi yli tuhannella ja keikkoja tehtiin lä-
hes 6000.  Vaikka palkkapuolellla päätöksiä kunnat tekevätkin vaikeavammaisille, tarvitaan edelleen myös 
vapaaehtoisia niille, jotka eivät täytä vaikeavammaisuuden kriteerejä ja haluavat kuitenkin toimia yhteis-
kunnassa ja apua tarvitsevat. 
Selvennämme vuoden aikana vapaaehtoistoiminnan rajoja ja teemme vapaaehtoistoimintaamme tunne-
tuksi.  Tsekkaa vaikka tuleva Kotivinkki-lehti, jossa juttua vapaaehtoisestamme. 
 
Raumalla Eva siirtyi kotiäidiksi pienen tytön saapuessa perheeseen.  Toivotamme ihania päiviä tyttöjen 
kanssa.  Evan kanssa oli ilo tehdä töitä, hän on aina niin iloinen, positiivinen ja peräänantamaton.  Mutta 
elämä vie eteenpäin ja kevään aikana aloittaa Katariinan parina uusi työntekijä, josta kerromme lisää va-
linnan tapahduttua. 
 

Muistutus vapaaehtoisrekisterissä oleville! 
Ikävä takapakki pyyhkäisi rekisterimme uudet tiedot ja päivitti sen tilaan aiemman version vuodelta 2009. 
Kaipaamme vapaehtoisilta avustajilta seuraavia tietoja: 
oletko kiinnostunut uinneista (tai jos et halua niitä), voitko tehdä päivällä keikkaa, miltä alueelta vastaan-
otat tehtäviä (Turku, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Raisio ja Turku). Kaipaan myös tietenkin touko-
kuu 2009 jälkeen vaihtuneita tietoja mm. osoitteen sekä puhelinnumeron muodossa. 
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KOULUTUKSET 

UINTIAVUSTAJAKURSSI 
 

la-ma 24.-26.4.2010 Kaarinan uimahallilla 
la-su klo 10-16 ja ma klo 18-21 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia  
 
Kurssilla käydään läpi uinnin avustamiseen liittyviä asioita teorian ja käytännön harjoitusten kautta.  Kou-
luttajina fysioterapeutit Elina Enqvist, Riitta Samsten ja Eija Hiitti.  Lisäksi mukana harjoituksissa erityis-
ryhmien lapsia ja aikuisia. 

 

VERTAISTUKIRYHMÄT 
 

Turussa, Varkkakuja 2 ja Raumalla, Siikapolku 3 

to 8.4.2010 klo 17–18.30 ja ke 19.5.2010 klo 17–18.30 
Ilmoittaudu viikkoa ennen työntekijöille! 

 
Raumalla vetäjänä Eeva-Maija Salo ja Turussa Sari Isotalo. 
Turussa 8.4. aiheena työssä jaksaminen, alustajana työterveyshoitaja ja 19.5. alustus aivovammoista, 
alustajana Terje Vainio. 
Raumalla 19.5. virkistysilta Eeva-Maijan mökillä.  Kokoontuminen klo 17 Siikapolulla. 
Avustajien vertaistukiryhmät on tarkoitettu vapaaehtoisille avustajille ja henkilökohtaisena avustajina 
toimiville.  Vertaisryhmissä jaetaan avustajan tehtäviin liittyviä asioita ja  
saadaan tukea omaan työhön.   

 

SALON SEUDUN AVUSTAJAT 
 

20.4. klo 18-19.30 Salotossa os. Rummunlyöjänkatu, Salo  

Vertaistuki-ilta pyörätuoliin ja sen käyttöön liittyvien asioiden parissa.  Vetäjänä Sirke 

 
Aloitamme vertaistukiryhmät myös Salon seudulla.  HAEMME NYT VETÄJIÄ JOUKOSTANNE! 
Me koulutamme, tuemme ja ohjaamme ryhmän vetäjiä, joten et ole yksin.  Mukavaa olisi, jos löytyisi kak-
si vetäjää, jotka voisivat vuorotella tai tehdä yhdessä.  Maksamme myös pienen kulukorvauksen. 
Yhteisiä suunnittelu- ja virkistyspalavereja on myös luvassa vetäjille yhdessä Rauman seudun ja Turun 
seudun vetäjien kanssa. 
Ryhmä kokoontuu syksyn aikana 3 kertaa. 
 

Ota yhteys Pirjoon tai Tarjaan ja lähde mukaan! 
 

19.5. KORUKURSSI AVUSTAJILLE Sytyn tiloissa os. Rummunlyöjänk. 7, Salo 
(mukana myös eri yhdistysten jäseniä, joten voit tulla mukaan vaikka avustettavasi kanssa) 
Kurssi alkaa klo 17, mutta voit tulla myöhemminkin.  Lopetamme klo 20.30. 
Avustajille kurssi maksuton, muille hinta 12e.  Materiaalit voit ostaa ohjaajalta. 
Ilmoittaudu Pirjolle 12.5. mennessä puh. 044 3412007 tai avustajatoiminta@tsly.fi  
 

mailto:avustajatoiminta@tsly.fi
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TURUN VAPAAEHTOISET 
 

VAPAAEHTOISTYÖTÄ  tekevien tapaaminen ennen kesää! 
Torstaina 27.5. kutsumme kaikki vapaaehtoiset avustajamme Ruissalon Saaronniemeen  grillaamaan 

Sirken ja Kuu-Katjaanan kanssa makkaraa. Olette tervetulleita paikalle 17.30-19.00, kokoonnutaan grilli-
paikalle joka sijaitsee leirintäalueen alussa oikealla. Avustajakeskus tarjoaa murua rinnan alle, eli otat 
vaan mukaan itsesi sekä säähän sopivan vaatetuksen! 
 

Liikuntapalvelun kesäkuun  2010  uinnit tulevat! 
Otamme ilmoittautumisia vastaan. Uintikurssi ei ole pakollinen avustajiksi lähtijöiltä, mutta mielellämme 
otamme kurssille lähtijöiltä ilmoittautumisen myös uintiin etukäteen. 
 
Turku, Petreliuksen uimahalli  
Kulukorvaus 9€/ryhmä eli 1vko = 90€/Ryhmä, jos olet mukana kahdessa ryhmässä samana päivänä, on 
korvaus 2x90e 
vko23 ( 7.–11.6.)  ryhmä l klo 9.30–11.30 ja ryhmä ll klo 12–14.  
vko 24 (14.–18.6). ryhmä l  klo 9.30–11.30 ja ryhmä ll  klo 12–14  
 
Kaarinan uimahalli, sama korvaus 
vko 23 (7.–11.6.)ryhmä l klo 9.30–11.30 ja ryhmä ll klo 12–14  
 
Raisio, uintikeskus Ulpukka, sama korvaus  
vko 24 (14.–18.6.) ryhmä l klo 13–15  
 
 
 

AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ 
 

VIRKISTYSPÄIVÄ AVUSTAJILLE 8.5.10 
RISTEILY Turun saaristossa MS RUDOLFIINALLA 
 
Vietetään päivä yhdessä kauniiden maisemien ympäröimänä, nauti-
taan maukas lounas ja tutustutaan toisiimme.  Mukana myös kaikki 
työntekijät. 
 
Kokoonnutaan klo 12.30 saaristolaivasatamaan Läntiselle Pitkälle-
kadulle, Martin sillan kupeeseen, josta laiva lähtee klo 13. 
Risteily kestää 1,5 tuntia, jonka aikana nautitaan maittava lounas 
risteilypöydästä.  
 
Risteily on rekisteröityneille avustajillemme maksuton. 
 
Muualta kuin Turun lähialueilta tuleville järjestetään kuljetukset ja /tai tuetaan kimppakyytejä. 
Sitovat ilmoittautumiset alueohjaajille 29.4. mennessä työntekijöille Avustajakeskukseen.  Ilmoita samalla 
erityisruokavaliosi.  Lisätietoja Sirkeltä puh. 0414567071, toiminnanjohtaja@avustajakeskus.fi 
 

 

mailto:toiminnanjohtaja@avustajakeskus.fi
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31.5. LÄHDE MUKAAN KERÄÄMÄÄN VAROJA  
LIHASTAUTIYHDISTYKSEN ERIKOISVARUSTELTUUN KARTING-AUTOON!!! 

 
Tule mukaan Turun pihasoittotempaukseen keräämään varoja vaikeavammaisille lapsille tarkoitetun kar-
ting-auton saamiseksi Turkuun. 
Voit tulla mukaan tunniksi tai vaikka kahdeksi.  Keräämme varoja keskustan alueella päivällä ja illalla lip-
paiden kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan hyvän asian vuoksi! 
Lapsikerääjille aikuisten mukana, tarjoamme leffaliput! 

 
 

MUIDEN JÄRJESTÄMÄÄ KOULUTUSTA 
 

Ma 26.4. klo 17 Vanhusten asema nyky-yhteiskunnassa. 
Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus Puistokatu 11, Turku  
Aiheesta puhumassa lääketieteen ja kirurgian tohtori Vappu Taipale. 
Pääsymaksu 2 €, sisältää kahvituksen 
Järjestää: Turun Seudun Vanhustuki ry 
 

RESPECTA JÄRJESTÄÄ Turussa: 
ti 11.5. klo 17-18 Siirtäminen – omat keinot ja kuntouttava työote 
os. Joukahaisenk. 13, Turku.  Ilmoittautumiset viikkoa ennen Sari Fahlund 040-3488579 tai asiakaspalve-
lu.turku@respecta (myös lisätiedot)  

 

 

TUKIHENKILÖINÄ TOIMIVILLE 
 
su 13.6. kello 12-17.Kuhankuono-retki järjestetään yhteisesti sekä tukihenkilöille että tuettaville (voi toki 
osallistua myös ilman tuettavaa).  Retki järjestetään VAPAryhmän toimesta, mukana MLL, Tyttöjen talo, 
Omaiset mielenterveystyön tukena, mielenterveysseura ja kaupunkilähetys. 
Ilmoittautumiset Sirkelle 26.5. mennessä, puh. 0414567071 tai toiminnanjohtaja@avustajakeskus.fi 
  
 

ERGONOMIA LISÄKOULUTUS 
 

Pidimme avustajille ergonomiakoulutuksia Raumalla ja Turussa. Osallistujia oli oikein mukavasti, ja palau-
te koulutuksesta oli hyvää. Koulutuksessa käytiin lävitse oman kehon hallintaa, erilaisia ergonomiaa 
edesauttavia apuvälineitä jne. Kurssilaiset osallistuivat koulutukseen aktiivisesti, ja moneen mielen päällä 
olleeseen kysymykseen saatiin varmasti vastauksia.  

                                Tsekkaa muut kuvat kotisivuilta! 

 
 
 
 

mailto:asiakaspalvelu.turku@respecta
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AVUSTAJAVÄLITYS PALVELEE 
 

AVUSTAJAT! 
OTTAKAA YHTEYTTÄ TYÖNTEKIJÖIDEN SUORIIN NUMEROIHIN,  

he ovat tavoitettavissa arkisin toimistoaikaan.   
 

VÄLITYSNUMEROT PALVELEVAT VÄLITYSASIOISSA 
MA-TO klo 9-12 

puh. 02-2518549 Turun ja Salon seutu ja puh. 02-85016451 Vakka-Suomi ja eteläsatakunta 
   

TOIMIPISTEET: 
TURKU os. Varkkakuja 2, 20320 Turku 
SALO os. Rummunlyöjänk.7, Salo (varmista, milloin Salossa ollaan paikalla)   
RAUMA os. Siikapolku 3c, 26100 Rauma 
LAITILA os. Keskuskatu 30, 23800 Laitila (varmista, milloin Laitilassa ollaan paikalla 
 
 

TYÖNTEKIJÄT: 
 

Halusimme kertoa teille kaikille meistä työntekijöistä hieman enemmän,  
ja teimme tämän siten, että arvoimme työyhteisössämme kuka kenestäkin esittelyn kirjoittaa, ja tässä-

pä teille meistä hieman tietoa! 
 

Kuu-Katjaana eli KeiKei alias K-K on ikilapsekas valloittava henkilö, joka nimensä mukaisesti on 
persoonallinen ja välillä taitaa leijailla pilvissäkin. Tämä tyttö tykkää ottaa kuvia.. lähinnä itses-
tään ja sisustaa kotiaan mitä erikoisemmilla esineillä. Kuu-Katjaanan nimen juurista on monen-
laista tietoa, joista lähinnä taitaa olla vanhempien hippiaikainen villitys. 
Työpaikalla Kuu-Katjaana koittaa ilmeisesti peitellä meiltä muilta jotain salaperäistä yksityiselä-
mästään, ja usein joutuukin pienen "kiusoittelun" kohteeksi tästä syystä.  
Helposti lähestyttävä ja hauska tyyppi joka tapauksessa:) 

Alueohjaaja, TURUN SEUTU vapaaehtoistoiminta, avustajavälitys, tuki ja koulutus  
Kuu-Katjaana Salonen 
puh. 041-44593932   
alueohjaaja@avustajakeskus.fi      
 

Raumalainen vahvistus ihanaiseen työporukkaamme, saanko esitellä Katariina Ranne alias ”Ka-
sa”!!! Tämä pitkänhuiskea kaunotar vetelee Rauman giält sujuvasti. 
 Hää puhuu asjaa, ja asjan vierestäkin, jos on tarpeen.  Facebookin mukaan hän on kuin The lost 
sarjan rehevä  "Hugo 'Hurley' Reyes" ja  Johnny Deppin rooleista luistaisi luonnossa parhaiten 
Jack Sparrow *wow*! Uskoisin kuitenkin, että totuus sijaitsee siinä välimaastossa tässäkin asias-
sa… Katariina tykkää eläimistä, eikä syö ystäviämme joilla on silmät tai ei ainakaan heitä jotka 
räpiköivät maalla  neljällä jalalla (toivottavasti jää myös nuo kaksijalkaiset lautasen reunalle ). 
Upea tyyppi! 

Alueohjaaja, VAKKA-SUOMI JA ETELÄ-SATAKUNTA avustajavälitys, sijaisvälitys, tuki ja koulutus, Tuettu 
työsuhde-palvelu, vapaaehtoistoiminta 
Katariina Ranne   
puh. 044-3412006   
satavakka@avustajakeskus.fi   

mailto:alueohjaaja@avustajakeskus.fi
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Saana on toimistomme ylivoimaisesti puheliain henkilö (muutkaan eivät järin hiljaisia kui-
tenkaan ole ), joten Saanan uravalinta asiakaspalvelussa on oikein onnistunut.  
Saana on aina iloinen ja positiivinen, ja tekee työnsä sydämellään. Saana tekee aina par-
haansa auttaakseen kaikkia, joten hänen kanssaan on oikein mukava niin tehdä työtä kuin 
varmasti asioidakin! 

Ohjaaja, TURUN SEUTU avustajavälitys, sijaisvälitys, tuki ja koulutus 
Saana Keränen  
puh. 044-3512007   
projekti@tsly.fi 
 

Pirjo  pitää langat hyvin käsissään, sananmukaisesti  ja tarvittaessa vääntää myös rautalangasta-
kin, jos toimistolla ei muuten ymmärretä, mistä on kyse ;o) Pirjolla on sana hallussaan  ja voi olla 
varma, että tylsää ei tule hänen seurassaan.  Pirjo osaa ottaa asiat huumorilla ja pitää porukan 
ojennuksessa. Pitkä pinna ja hersyvä nauru ovat ominaisia piirteitä Pirjolle. Pirjon kanssa on iha-
na tehdä töitä ja voi olla varma, että häneltä saa tukea ja neuvontaa, jos tarvetta sille ilmenee.  
Pirjo on erittäin vaativainen mitä tulee kahviin, hänelle kelpaa vain paras ja jos sitä ei ole tarjolla, 
hän juo teetä ;) Myös kahvinkeitto on Pirjon heiniä, sillä toisin kuin eräät, Pirjo osaa keittää hy-
vää kahvia. 

Ohjaaja, SALON SEUTU avustajavälitys, sijaisvälitys, tuki ja koulutus, Henkilökohtaisen avun aluetukikes-
kus – projekti, Tuettu työsuhde-palvelu              
Pirjo Rissanen  
puh. 044-3412007 
avustajatoiminta@tsly.fi 

                                                                                                                                      
 
Tarja on mainio organisoija, luotettava työkaveri ja lämmin ihminen.  Hän on innostava ja aktiivi-
nen niin töissä kuin vapaa-ajallaan.  Hän on aidosti empaattinen ja auttaa aina. Hänellä on aina 
aikaa kaikille ja sopii huumoririkkaaseen työyhteisöömme enemmän kuin hyvin! 
Lähellä sydäntä on perhe, mies ja 2 ihanaa tytärtä, joiden kanssa hän touhuaa paljon.  Joskus mie-
timme, mistä Tarja kaiken energian ottaa, mutta siitä saatiin osaselvyys, kun kuulimme hänen 
avantouintiharrastuksestaan. 

Toimistotyöntekijä, SALON SEUTU vapaaehtoistoiminta, avustajavälitys, tuki ja koulutus, tuettu työsuh-
teen palkanmaksu  
Tarja Vasama  
puh. 044 0646142    
toimisto@tsly.fi  
 

 
Sirke Salmela; häntä voi verrata Pietaryrttiin. Tällä kasvilla on pitkät perinteet moni-
puolisena hyötykasvina. Sirke on ollut töissä avustajakeskuksessa melkein 20-vuotta. 
Hän on ystävällinen ja diplomaattinen. Hän osaa tukea ja kannustaa niin asiakkaita 
kuin työyhteisöä. Sirkellä on ratkaisukeskeinen ote elämään ja työhön. Oikeudenmu-
kaisesti ja ammattitaitoisesti hän jakaa ja valvoo työtehtäviämme. Me olemme iloisia, 
että juuri Sirke on meillä toiminnanjohtajana. 
Sirken ympärillä on iso ja mielenkiintoinen suku, josta me työkaveritkin olemme saa-

neet nauttia. Lapset, mies ja kissa tasapainottavat kiireisiä työviikkoja. Perheen parissa Sirke rentoutuu leivonnais-
ten tuoksuisessa kodissaan maaseudun rauhassa. 

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