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AVUSTAJAKESKUS 

 - yhteistyötä yli rajojen – 
 

Aura, Eura, Kaarina, Köyliö, Laitila, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, 
Naantali, Raisio, Rauma, Salo, Somero, Säkylä, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa 

 
 
 

  

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
TIEDOTE 

 

5 / 2011 
 

WWW.FACEBOOK.COM/ LOUNAIS-SUOMENAVUSTAJAKESKUS 
Klikkaa itsesi sisälle! 

Täällä voit keskustella toisten kanssa turvallisesti 

 
WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 

avustajien omat osat salasanan takana.   
Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 

Avustajien omille sivuille salasanan saat työntekijöiltä, jos se on unohtunut tai hävinnyt 
Salasana on aina henkilökohtainen, sitä ei saa jakaa eteenpäin! 

 

http://www.facebook.com/%20LOUNAIS-SUOMEN
http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

Vuosi on ollut mielenkiintoinen ja haastava.  Se on tuonut mukaan uusia tuttavuuksia ja toiminto-
jen muutoksia.   
Samalla jätämme hyvästit henkilökohtaisen avun –projektille ja suuntaamme kohti uusia haastei-
ta.  Toiminnot jatkuvat kuitenkin ennallaan.  Jatkossakin välitämme, ohjaamme ja neuvomme 
kaikkia avustamisen saralla, on se sitten vapaaehtoisuuteen tai palkalliseen työhön liittyvää. 
 
Kiitämme kaikkia tästä vuodesta!  Seuraava tiedotteemme ilmestyy ensi vuoden puolella. 
 
Turussa toimitilamme vaihtuu.   
Turun seudun lihastautiyhdistys on hankkinut yhdessä Lounais-Suomen MS-yhdistyksen kanssa 
yhteiset toimitilat os. Itäinen pitkäkatu 68, Turku 
Muuttoa ja remppaa tehdään vuodenvaihteessa ja uudet tilat ovat käytettävissä vuoden 2012 
alusta. 
 
Kutsumme teidät tutustumaan virallisesti tiloihin alkuvuodesta.  Seuraa tiedotteita! 
 

Uppo-Nallen jouluruno  
 

Kuusen alla on kummaa puhinaa,  
karvaisen kuonon jouluista tuhinaa,  
heilahtaa kuusen katveessa tassu,  
kurahtaa vihreän varjossa massu,  

joulukarhu on asialla  
oksien peitossa kuusen alla.  

 
Karhulla mielessään jouluiset ilot,  

purkki ja lahjat ja omenakilot.  
Siksipä heilahtaa karvainen tassu,  

siksipä kurisee massu,  
että on tarpeen hetkinen vartoa,  
odottaa, paastota, punoa vartoa.  

 
Jälkeen koulun on odotus joulun  
kaikkein kauneinta maailmassa.  

 
Karhun mielessä joulu väikkyy  
kynttilän valo silmissä läikkyy  

mieli on auvoinen, mieli on avoin  
viettääkseen joulua jouluisin tavoin.  

(Elina Karjalainen) 
 
 
 

Hyvää joulua ja kiitos kuluneesta vuodesta! 
toivottaa Avustajakeskuksen väki 
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VERTAISTUKIRYHMÄT  

vapaaehtois- tai palkallisessa rekisterissä oleville avustajille. 

 
Vertaistuki on tarkoitettu kaikille Avustajakeskuksen vapaaehtois- tai palkallisessa rekisterissä 
oleville avustajille.  
 

TURUSSA 30.11. klo 17.30–19 toimistolla Varkkakuja 2, Turku.   

Mukana alueohjaaja Saana Keränen 

RAUMALLA 30.11. klo 17.30–20.30 uudella toimistolla Mansikkapaikassa. 

Ilta vietetään tukiviittomien merkeissä.  Ilmoittaudu viikko ennen! 

UUDESSAKAPUNGISSA ke 9.11. klo 17.30–19 (paikka vielä avoin). 
 

Ilmoittautuminen osallistumisesta viikkoa ennen avustajakeskukseen tarjoilujen vuoksi! 
 

Ryhmät jatkavat taas kevätkaudella! 
Turku 29.2. klo 17-19.30 
Turku, Salo ja Rauma 28.3. klo 17-19.30 
Turku 25.4. klo 17-19.30 
Loimaan ja Vakka-Suomen alueen ryhmän kokoontuminen tarkentuu myöhemmin 
 
Vetäjinä: 
Raumalla Krista Hellen 
Loimaa ja Vakka-Suomi Sari Kinnunen 
Turussa Säde Airo ja Terje Vainio 
Salossa Krista Venhomaa ja Kirsi Rautio-Tammi 
 

 
 

ERGONOMIA-ILTA SALOSSA!! 
 
Salon seutu 29.11.11 klo 17-20, Paukkulakodin liikuntasali 
Ilmoittaudu viim. viikkoa ennen!    
Illassa käydään läpi perusasioita siirtämisestä ja tavallisista avustustilanteista. 
 
 
 

KOULUTUKSET 
 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville avustajille(vapaaehtoisille 
ja palkallisella puolella oleville), ellei erikseen mainita.   
 
KEVÄÄN AVUSTAJAKURSSIT 
Turku 23.-25.1. PÄIVÄKURSSI 
Mynämäki 4.-7.2.     ILTA JA VIIKONLOPPUKURSSI 
Aura 11.-14.2. ILTA JA VIIKONLOPPUKURSSI  
Rauma 27.-29.2. PÄIVÄKURSSI 
Laitila 10.-13.3. ILTA JA VIIKONLOPPUKURSSI 
Salossa kurssiajankohta varmistuu myöhemmin 
 
MUITA KEVÄÄN koulutuksia ovat mm. Kuoleman kohtaaminen, muistiasia koulutukset, vapaa-
ehtoisten virkistystilaisuus ja ergonomia-päivä. 
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PALKKAINFOT ALUEILLA 

 
Infot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille ja niissä keskustellaan osallistujia kiinnostavi-
en aiheiden lisäksi myös yleisesti henkilökohtaisen avustajan työhön liittyvistä aiheista ja tilan-
teista. 
 
KE 7.12. KLO 15-16 RAUMA, SALO JA TURKU 
 
Kevään infot aluetoimistoilla! 
1.2. klo 15-16 7.3. klo 15-16  4.4. klo 15-16  
 
 
 

PALKALLISET PUURTAJAT  SEKÄ TYÖNHAKIJAT 
 

Akuutti sijaisvälitys etsii nyt palkallista päivystäjää 9.1.2012 alkaen! 
 

Maksamme 140e/viikko päivystyksestä sijaisvälityksessä.  Asiakkaat ovat Kaarinassa, Aurassa, 
Salossa  ja Raumalla.  Matkakuluina korvataan 0,2e/km, yli 20km menevistä kilometreistä ja 
matka-aika on työaikaa.  
 
Päivystävän työntekijän kanssa teemme työsopimuksen ja hän on hälytysvalmiudessa ma-pe klo 
8-15 ja la-su klo 8-12 lähtemään akuutisti sijaista tarvitsevien asiakkaiden luo.  Muina aikoina ei 
hälytysvalmiutta. 
Sijaistuksesta asiakkaan luona maksetaan normaali avustajan palkka.   
 
Ota yhteys Sariin puh. 0414459332 tai sari.kinnunen@avustajakeskus.fi, jos voit olla mu-
kana! 
 
 
TURKULAISET: Jos sinua mietityttää mitä eroa on avustajapalvelupäätöksillä ja henkilökohtai-
sen avustaja-päätöksillä tehdyllä työllä, tule mukaan Palkka-infoihin (ajat aiemmin tässä kirjees-
sä).  Työsuhteet ovat erilaisia ja mm. palkanmaksut erilaisia.  Kerromme lisää mielellämme. 
 
HUOM!! Muistattehan, ettei avustajakeskuksen työntekijöiden kännykkänumeroita saa an-
taa työnantajille, vaan heitä palvelemme Avustajakeskuksen lankanumerossa 02-2518549 
välitysasioissa maanantaista torstaihin klo 9-12 ja iltapäivisin (ohjaus- ja neuvonta) kello 
13-15 samassa numerossa!! Työntekijöiden kännykkänumerot ovat vain avustajia varten! 
 
TYÖNHAUN JATKUMINEN VUONNA 2012 SEKÄ UUSI SALASANA 
Ilmoitathan alueen työntekijöille haluatko edelleen jatkaa työnhakuasi ja/tai pysyä rekisterissämme jo työl-
listyneenä avustajana vuonna 2012. Saat uuden salasanan alkuvuodesta jos ilmoitat  
s-postilla tai puhelimitse tämänhetkisen tilanteesi ja toiveesi jatkosta. Ilmoitathan myös, jos yhteystiedois-
sasi on tapahtunut muutoksia, niin saamme tietosi ajantasalle! 
Työssäoleville salasana toimitetaan automaattisesti ilman päivittämistä. 
 
Muistathan olla itse aktiivinen työnhaussa ja käydä katsomassa kotisivuilla avoimia paikkoja.  Me emme 
soittele kuin erikoistapauksissa tarjotaksemme paikkoja, vaan työnhakijat käyvät itse katsomassa ko-
tisivuilla paikkoja ja soittelevat sitten meille saadakseen lisätietoja! 
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VAPAAEHTOISTYÖN PARISSA HÄÄRIVILLE 
 
VAPAAEHTOISKEIKKOJA NYT MYÖS KOTISIVUILLA! 
Turun alueen keikkoja on nyt laajemmin tarjolla myös kotisivuilla.  Sieltä voit seurata mitä on tarjolla ja 
ottaa yhteyttä kun aikatauluun keikka sopii tai sopivaa vapaaehtoistoimintaa on tarjolla. 
 

Alamme soitella teille kaikille ja kerätä keikkatietoja, kuulla kuulumisia ja päivittää yh-

teystietoja.  Toivottavasti saamme teidät kaikki kiinni   ja kuulemme ajatuksianne.  Voit samalla antaa 
palautetta meille päin ja kertoa toiveitasi vaikka koulutusten suhteen. 
Sari, Krista, Krista, Pirjo ja Trygve soittelevat teille marras-joulukuun aikana ja voit tulla vaikka paikanpääl-
lekin käymään ja näin päivittää tiedot.  

 
VAPAAEHTOISILLE KIITOSKAHVI-illat alueilla 

 
Turun seutu  17.1. klo 17 Turussa uudessa toimitilassa 
Salon seutu  18.1. klo 17 Paikka vielä avoin 
Vakka-Suomi 25.1. klo 17 Paikka vielä avoin 
Rauman seutu 25.1. klo 17 Paikka vielä avoin 
Eura   18.1. klo 17 Paikka vielä avoin 
Loimaan seutu  16.1. klo 17 Paikka vielä avoin 
 
Tervetuloa mukaan kaikki vapaaehtoiset tapaamaan toisia sekä alueohjaajiamme.  
 Illan aikana esitetään myös uunituoreet Avustajakeskustoiminnasta tehdyt esittelyvideot ja juodaan hyvät 
ja juhlavat kahvit. 
ILMOITTAUDU mukaan viikkoa ennen tapahtumaan alueohjaajille! 

 

VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI TIEDOTTAA 

 
Muistiasiakkaiden avustajille on suunnitteilla paljon mukavaa ja mielenkiintoista toimintaa: koulu-
tuksia ja vertaistukea, virkistystä unohtamatta! Tiedotamme tapahtumista heti kun saamme päi-
vät lukkoon lyötyä.  
Muistiasiakkaiden kanssa toimivilla on saatavilla tukea, tietoa ja kuunteleva korva Silvanderin 
Marjossa, jolla on osaamista ja kokemusta muistiasiakkaiden kanssa toimimisesta. Käytättehän 
häntä tärkeän työnne tukena rohkeasti!  
Ilmoitathan minulle, jos toimit vapaaehtoisena avustajana asiakkaalla, jolla on muistioirei-
ta, olisi tärkeää saada nämä tiedot tilastointia varten! 
Asiakkaita on useita jonossa odottamassa vapaaehtoista avustajaa, joten jos sinulla olisi aikaa 
pari kertaa kuussa järkevään tekemiseen, niin pirauttele Trygvelle! 
Kysythän lisää jos jokin asia kiinnostaa, 
 terveisin Pirjo 
 

AVUSTAJAKESKUS SULJETTU ma 5.12. ja 19.12.2011.-6.1.2012 
Tällöin myös kotisivujen Avustaja-osiot suljettu päivitysten vuoksi. 

 
Myös työntekijät ovat osin lomilla 19.12.2011-6.1.2012 välisenä aikana.   
AVUSTAJAT, VOITTE OTTAA YHTEYTTÄ TYÖNTEKIJÖIDEN SUORIIN NUMEROIHIN, he ovat tavoi-
tettavissa arkisin toimistoaikaan. 
 

TOIMIPISTEET olemme liikkuvaa sorttia, varmista paikallaolo ennen ”vierailua”: 

TURKU os. Varkkakuja 2, 20320 Turku 
SALO os. Salorankatu 5-7, 24240 Salo Astrum-keskus  
RAUMA os. Steniuksen katu 6, 26100 Rauma Palvelukeskus Mansikkapaikka  
LAITILA os. Keskuskatu 30, 23800 Laitila 
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TYÖNTEKIJÄT: 
 

 

Alueohjaaja (Turun seutu vapaaehtoiset)  
Trygve Svahnström. puh. 041 445 9392 

trygve.svahnstrom@avustajakeskus.fi          
 
 

 
Alueohjaaja (Turun seutu palkalliset)  
Saana Keränen puh. 044 351 2007 

saana.keranen@avustajakeskus.fi  
 
 
Alueohjaaja (Vakka-Suomi ja Loimaan seutu vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Sari Kinnunen puh. 041 445 9332 
sari.kinnunen@avustajakeskus.fi  
 
 
 
Alueohjaaja (Etelä-Satakunta vapaaehtoiset ja palkalliset) 
Krista Hellén puh. 040 685 5115 
krista.hellen@avustajakeskus.fi  
 
 
 
 
Toimistotyöntekijä (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti ja akuutin palkanmaksu) 
Tarja Vasama puh. 044 341 2006  
tarja.vasama@avustajakeskus.fi  
 
 
 
Alueohjaaja (Salon seutu vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Krista Suosaari-Vihiniemi puh. 044 341 2007  
krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
 
 
 
Järjestösuunnittelija  (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti)               
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135  
pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi  
                                                                                                                                   

 
 
Toimistotyöntekijä (tavoitettavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin) 
Ulla Lind puh. 044 341 2008 
palkanlaskenta@tsly.fi  

 
Toiminnanjohtaja  
Sirke Salmela puh. 041 456 7071  
sirke.salmela@avustajakeskus.fi   
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