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AVUSTAJAKESKUS 
 - yhteistyötä yli rajojen – 

 
Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kaarina, Kokemäki, Köyliö, Laitila, Lieto, Loi-

maa, Luvia, Masku, Merikarvia, Mynämäki, Naantali, Nakkila, Pori, Pöytyä, Rai-
sio, Rauma, Salo, Somero, Säkylä, Turku, Ulvila, Uusikaupunki ja Vehmaa 

 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
TIEDOTE 

 

1/2013 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
Kirjeen mukana tulevat vapaaehtoisten uudet salasanat. 
Käyttäjätunnukset säilyvät samoina kuin vuonna 2012. 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 

Jos tarvitset apua, ota yhteys työntekijöihin, jotka opastavat käytössä. 

Salasana on aina henkilökohtainen, sitä ei saa jakaa eteenpäin! 
 
 
 

 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

 
Hyvää vuodenalkua! 
 
Avustajakeskustoiminta laajeni vuodenvaihteessa Satakunnan alueella 9 kunnan alueelle.  
Kursseja ja muuta toimintaa aloitellaan siellä kevään aikana ja Porin seudulle haetaan 
myös puolipäiväistä alueohjaajaa, joka aloittaa loppukeväästä.  Jos olet kiinnostunut pai-

kasta tai tiedät jonkun joka olisi, voi olla yhteydessä minuun. 
 
Muistathan tutkia tarkkaan alueohjaajien terveiset, sillä meillä on mukavia koulutuksia tarjolla kevään 
aikana. 
 
Uutena työntekijänä meille on tullut Joonas Helander, joka toimii palkanlaskussa. 
Tarjan työnkuva on myös muuttunut, nyt hän toimii enemmän meidän markkinoinnissa ja avustajien 
rekrytoinnissa sekä muistiprojektissa ja vastaa Turun alueen tuetuista työsuhteista ja koko alueen 
akuutti-sijaisvälityspalvelusta. 
Sarille tulee alueena vastuu Mynämäen vapaaehtoisista ja palkallisista toimista. 
Hellénin Krista vastaa uusista Satakunnan kunnista kunnes uusi työntekijä aloittaa. 
Samoin olemme muodostaneet työntekijäryhmiä, jotka sitten sijaistavat toinen toistaan.  Eli Turun seu-
dun avustajista hyvää huolta pitävät Tarja, Pirjo-Riitta ja Saana ja muiden alueiden avustajista pitävät 
hyvää  huolta Sari, Krista ja Krista. 
 
Muuten meillä toiminta on hyvinkin samanlaista kuin ennenkin; mukavaa, rentoa, mutta kuitenkin jämp-
tiä  
 
Toivottavasti nähdään vuoden mittaan! 

 
Terveisin Sirke 

 
WWW.FACEBOOK.COM/ LOUNAIS-SUOMENAVUSTAJAKESKUS 

Avustajien oma ryhmä. Klikkaa itsesi sisälle! Täällä voit keskustella toisten kanssa turvallisesti 

 
 

AVUSTAJAKESKUS palvelee  
 

Päivystysnumero puh. 02-2518549 klo 9-12 välitysasioissa ja ohjaus ja neuvonta-asioissa klo 13-15 

 

AVUSTAJAT, VOITTE OTTAA YHTEYTTÄ TYÖNTEKIJÖIDEN SUORIIN NUMEROIHIN, 
he ovat tavoitettavissa ma-to toimistoaikaan. 

 
TOIMIPISTEET olemme liikkuvaa sorttia, varmista paikallaolo ennen ”vierailua”: 
TURKU os. Itäinen pitkäkatu 68, 20810 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, kaupungintalon alakerta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/%20LOUNAIS-SUOMEN
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KOULUTUKSET 
 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville avustajille (vapaaehtoi-
sille ja palkallisella puolella oleville), ellei erikseen mainita.   

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
 
 

PALKKAINFOT ALUEILLA 

 
Infot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille ja niissä keskustellaan osallistujia kiinnostavien 
aiheiden lisäksi myös yleisesti henkilökohtaisen avustajan työhön liittyvistä aiheista ja tilanteista.  Tilai-
suudet kaikille avoimia ja sinne voi lähteä vaikka työnantajan kanssa yhdessä. 

Salo, Turku ja Rauma 
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 15-16 aluetoimistoilla (Salossa Sytyn toimistolla) 

 
Loimaalla kurssin yhteydessä 7.3. (kysy tarkempi aika Sarilta) ja  

Laitilassa 13.3. klo 15-16 kaupungintalolla: 
 

Lisätietoja saat soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 
 
 

ERGONOMIA-koulutus 2.3.13 
 
lauantaina 2.3. klo 10-15 Kotikunnaksen palvelukeskuksessa.   
Käydään läpi nostoihin, siirtoihin ja avustamistilanteisiin liitty-
viä ergonomia ohjeita.   
Harjoitellaan ja saadaan tietoa asiantuntevalta vetäjältä, fy-
sioterapeutti Eija Hiitiltä.  
Paikka: Kotikunnas, Luolavuorentie 1 (bussit 13,18), Turku 
 
ILMOITTAUDU viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta työnteki-
jöille.  
 
YHTEISKULJETUS Loimaalta, Salosta ja Raumalta.   
Ja matkan varrelta pääsee mukaan. 
Meille rekisteröityneille maksuton, muille 10e/hlö. 

 
 

UINTIAVUSTAJAKURSSI TURUSSA 
 
Uintiavustajakurssi järjestetään 6.-7.4. Impivaaran uimahallissa Turussa sekä 10.4. Avustajakeskuk-
sen tiloissa (teoria aikuisten osuudesta) ja käytännön harjoitukset  17.4.2013 Impivaaran uimahallissa. 
Kurssiin sisältyy yksi viikonloppu sekä kaksi arki-iltaa. Jos kiinnostuit, soita toimistolle ja ilmoittaudu 

mukaan! 
 
Otathan huomioon että kursseille mahtuu vain rajallinen määrä osal-
listujia, joten kannattaa ilmoittautua aina mahdollisimman pian jotta 
varmasti pääsee mukaan! Koulutukset ovat meille rekisteröityneille 
avustajille ilmaisia. 

 
Kurssi on avoin myös ulkopuolisille, joten nyt kertomaan asias-

ta myös muille! 
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26.3. klo 18 
VANHEMPIEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ LAPSEN/NUOREN NÄKÖKULMASTA 

– miten voi tukea lasta/nuorta-koulutusilta  
 
Vapa verkosto järjestää koulutuksen tukihenkilöinä toimiville ja muille mm. lasten ja nuorten kanssa 
vapaaehtoisena toimiville. 
Kouluttajana psykoterapeutti Matti Inkinen, joka on kirjoittanut mm. kirjan Näkymätön lapsi aikuispsy-
kiatriassa. 
Koulutuksen paikkana on Vimma, os. Aurakatu 16, Turku 
Koulutus on maksuton meidän avustajillemme. 
Ilmoittautumiset avustajakeskukseen alueohjaajille puh. tai sp viimeistään 18.3. 
Vapa verkosto: Avustajakeskus, MLL V-S piiri, Pelastakaa lapset ry, Lounais-Suomen mielenterveysseura, Turun 
kaupunkilähetys ry, Omaiset mielenterveystyön tukena V-S yhdistys ry, Tyttöjen talo 

 

 

PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Muistattehan toimittaa uudet verokortit palkanmaksuun ajoissa.  Ne tulevat voimaan viimeistään helmi-
kuussa. 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne melkeinpä 
päivittäin.  Ota ylös työpaikan numero ja soita alueohjaajalle saadaksesi lisätietoja. 
 

1.3. alkaen AVUSTAJILLE tarjolla uusi mahdollisuus 
MARKKINOIDA ITSEÄÄN TYÖNANTAJILLE: 

 
Tiedot sinusta tulevat työnantajien osioon kotisivuillemme nimettömänä (näkymä on samankaltainen, 
kun avustajien sivuilla luetellut työpaikat). Näistä työntekijöistä voi työnantaja valita häntä kiinnostavat 
ilmoitukset ja soittamalla meille saada lisätietoa (puhelinnumeron tai sähköpostin) työntekijästä. 
 
Jos kiinnostuit asiasta ja haluat tietosi sivuillemme laita haluamasi mainos itsestäsi sähköpostilla 
alueohjaajallesi. 

 
Seuraavat tiedot tulee mainita ilmoituksessa;  
* Missä kunnassa voit tehdä töitä,  
* Kokemuksesi alalta ja koulutuksesi,  
* Rajoitteet (esim. allergiat ja nostorajoitukset),  
* Tuntimäärät, josta olet kiinnostunut (sijaisuudet, kesätyö, tai mitä muuta),  
* Milloin voit ottaa työtä vastaan,  
* muuta, mikä on työnantajan hyvä tietää (esim. omistatko ajokortin…) ja haluat itsestäsi kertoa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunnelmia PT-rugbyn SM-turnauksesta.  Lisää kuvia kotisivuilla. 
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VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Kirjeen mukana tulevat vapaaehtoistoimija-kortit tälle vuodelle.  Sillä voit osoittaa olevasi meidän 
vapaaehtoinen avustaja ja siitä löytyvät tarpeelliset numerot ja maininta vakuutuksen voimassaolosta 
vapaaehtoistoiminnan aikana. 
 
Avustajakortin mukana tulee nauha, jossa voit pitää omaa korttiasi vapaaehtoistoiminnan aikana.  
Tämä antaa vapaaehtoisista selkeämmän kuvan asiakkaalle ja/tai muille, jotka avustajaan ”törmäävät” 
keikan aikana.   
 
Jos et halua olla enää mukana toiminnassamme tai yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä meil-
le mahdollisimman pian. 
 
Oman puhelimen käyttökorvaus 
Jos joudutte tilaamaan omasta puhelimesta taksin asiakkaalle, voitte periä asiakkaalta 1,50 euroa kulu-
jen kattamiseksi. Ensisijaisesti tietysti pyritään soittamaan asiakkaan puhelimesta tai pyydetään esim. 
terveyskeskusta soittamaan asiakkaalle taksi. 
 
Avustajalle korvattava kulukorvaus on tälle vuodelle 7e kerta tai 9e uima-avustuskerta (jos pitää 
mennä veteen).  Se korvaa avustajan matkat avustettavan luo ja takaisin sekä mahdolliset puhelinku-
lut.  Korvaus ei ole veronalaista eikä tuntiperusteinen.   
Voit ottaa vastaan vain tuon summan, jos asiakas tarjoaa suurempaa summaa, ei ole eettisesti hyväk-
syttävää ottaa enempää.  Hyväksyttävää on ottaa vastaan vaikka pullakahvit tai pitkän reissun aikana 
ruoka tms. 
 
Vapaaehtoistoiminnan aikana on voimassa vakuutus, joka korvaa avustajan asiakkaalle aiheutetut 
vahingot tai avustajalle aiheutuneet vahingot vapaaehtoistoiminnan aikana.  Siksi on tärkeää että tie-
dämme juuri sinun vakituiset asiakkaasi, jotta mahdolliset korvaukset voidaan suorittaa.  Yksittäisten 
keikkojen tiedot meillä on aina kun me olemme ne välittäneet. 
 
 

 
 

VAPAAEHTOISTEN 
 

VIRKISTÄYTYMINEN 
 

TURUN LINNASSA 25.5.2013  
 

KLO 12.00 ALKAEN 
 

 
Meidän ryhmälle on räätälöity ihan oma erikoiskierroksen linnassa. Lähdemme oppaan mukaan kuule-
maan tarua ihmeellisempiä totuuksia Turun Linnan elämästä, kuullaan historiaa hauskasti ja viihdyttä-
västi. Tutuksi tulevat linnan arki ja juhlat sekä sodat ja rakkaudetkin.  
Kierros kestää noin tunnin ja sen jälkeen syömme yhdessä lounaan ja nautimme toistemme seurasta. 
Ilmoittaudu mukaan oman alueesi alueohjaajalle ja tule viettämään lauantaipäivää kanssamme.   
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.5.2013, jälki-ilmoittautumisia emme pysty ottamaan vastaan.  
Ilmoittautumisen yhteydessä ilm. erikoisruokavaliosi ja jos tulet yhteiskuljetukseen matkan varrelta. 
Järjestämme yhteiskuljetukset Salosta (tarvittaessa Somerolta), Loimaalta ja Raumalta.  Matkan 
varrelta esim. Laitilasta ja Aurasta pääsee mukaan. 

Ja kaikki tämä on vapaaehtoisillemme maksutonta  
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VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI TIEDOTTAA 
 

 
Terveisiä muistiprojektista! 
 
Kevät on kovaa vauhtia tulossa, ja taas on monenlaista koulutusta ja tapahtumaa luvassa! 
Aloitimme vuoden muistisairaan kohtaamis- koulutuksella, Suvi-Tuuli Porkka kertoi meille 
vuosien kokemuksella muistisairaan kohtaamisesta ja antoi paljon ajattelemisen aihetta. 

Koulutus oli niin pidetty, että päätimme heti pitää vastaavan Loimaalla kevään aikana. Ilmoittelemme 
koulutuksen ajankohdasta sen varmistuttua.  
Anna-Mari Brask teki meille vapaaehtoisten avustajien kyselyä, missä selvitimme vapaaehtoisten aja-
tuksia toiminnastamme. Kiitos kaikille vastanneille, palaute on meille äärimmäisen tärkeää, ja toivom-
mekin, että aina jos sinulla on jotain ideoita tai muuta palautetta, niin ota yhteyttä!  
Saamme ajoittain avustajilta vinkkiä paikoista, joissa ei tiedetä Avustajakeskuksen toiminnasta. Pyy-
täisimmekin nyt avustajien apua tiedottamisen suhteen. Jos tiedossasi on paikka, missä on joko asiak-
kaita tai vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, ja haluaisit heitä infota toiminnastamme, ota yhteyttä mi-
nuun! Avustajat ovat usein niitä parhaita tiedottajia, ja avustajien näkyminen madaltaa varmasti monen 
asiakkaan kynnystä pyytää avukseen va-
paaehtoista! 
Tutustu kevään koulutustarjontaan ja ilmoit-
taudu mukaan! 
 

Terveisin Pirjo 
 
 

Suvi-Tuuli Porkka keräsi salin täy-
teen väkeä 

 
 
 
 

 
 
 
 

ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

PALKALLINEN TOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Alueohjaaja Saana Keränen 
 
Hei! 
Tammikuu meni nopeasti ja nyt ollaan jo helmikuussa. Kevät on jo aivan nurkan takana! 
Nyt on aika päivittää omaa osaamistaan koulutuksissamme. 

 
ERGONOMIA KOULUTUS järjestetään taas 2.3.2013 kello 10-15.00 Kotikunnaksen tiloissa. Päivän 
aikana  käymme läpi nostoihin, siirtoihin ja avustamistilanteisiin liittyviä ergonomiaohjeita sekä tutus-
tumme erilaisiin apuvälineisiin fysioterapeutti Eija Hiitin johdolla. Muista ilmoittautua mukaan viimeis-
tään viikkoa ennen joko soittamalla toimistolle tai s-postilla.  
 
TURUN UINTIAVUSTAJAKURSSI järjestetään 6.-7.4. Impivaaran uimahallissa  sekä 10.4. Avustaja-
keskuksen tiloissa (teoria aikuisten osuudesta) ja käytännön harjoitukset  17.4.2013 Impivaaran uima-
hallissa. Kurssiin sisältyy yksi viikonloppu sekä kaksi arki-iltaa. Jos kiinnostuit, soita toimistolle ja ilmoit-

taudu mukaan! 
Otathan huomioon että kursseille mahtuu vain rajallinen määrä osallistujia, joten kannattaa ilmoittautua 
aina mahdollisimman pian jotta varmasti pääsee mukaan! Koulutukset ovat meille rekisteröityneille 
avustajille ilmaisia. 
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AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄT kokoontuvat kevään aikana joka kuukauden viimeisenä keski-
viikkona toimistollamme kello 17.30-19.00.  
Helmikuun vertaisryhmätapaamisessa 27.2. on mukana myös toiminnanjohtaja Sirke Salmela ja käy-
dään läpi mm. avustajakeskuksen sivujen palveluita ja miten sinne pääsee. Voit ottaa oman läppärin 
mukaan.  Toimistolla on 2 konetta lainattavissa.   
Poikkeuksellisesti huhtikuussa vertaisryhmä järjestetään toimistolla torstaina 25.4. kello 17.30-19.00. 
Kannattaa tulla mukaan, ainutlaatuinen tilaisuus tavata muita avustajia ja nauttia hyvästä seurasta! 
 
PALKALLISTEN AVUSTAJIEN TYÖNOHJAUSRYHMÄÄN MAHTUU VIELÄ MUKAAN.   
Ota yhteyttä, jos haluat mukaan. 
 
TURUN ALUEELLA ON PALJON TARJOLLA OSA-AIKAISIA TYÖPAIKKOJA. Kannattaa käydä 
sivuillamme www.avustajakeskus.fi katsomassa josko sieltä löytyisi juuri sopiva paikka sinulle. Ole yh-
teydessä jos kiinnostut jostain paikasta, kerron mielelläni lisää! 
 
TURUSSA TOIMISTOLLA KÄYTETTÄVISSÄ TIETOKONE nettiyhteydellä ja kopiointimahdollisuudel-
la.  Kone käytettävissä ma-to klo 10-15. 
 
 

 
VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA VAKKA-SUOMEN, PÖYTYÄN, 
LOIMAAN JA AURAN ALUEELLA 
Alueohjaaja Sari Kinnunen 
p. 041 4459 332 
 
Oikein hyvää ja onnellista vuotta kaikille avustajille! Toimintamme alkaa täydellä vauhdilla 

heti vuoden alusta sekä Laitilassa että Loimaalla. 
 
VAKKA-SUOMEN SEUTU:  
Vielä ehtii ilmoittautua Laitilan kiitoskahveille, jotka ovat 13.2. klo 16-19. Ilmoitathan tulostasi, olisi mu-
kava nähdä teitä Vakka- Suomen avustajia!  
Ensimmäinen varsinainen tapahtuma Laitilassa on  vapaaehtoistempaus tiistaina  26.2. klo 15-17 
Laitilan ABC:llä. Tervetuloa juttelemaan vapaaehtoistyöstä ja toiveistasi ja kahvittelemaan, ota kaveri-
kin mukaan! Paikalla mukana, Sirke, Tarja, Pirjo ja Sari.  
 
PALKKAINFO keskiviikkona 13.3. klo 15-16 toimistolla Laitilan kaupungintalolla.   Tilaisuus on kaikil-
le avoin.  Muistathan ilmoittautua infoon viimeistään alkuviikosta suoraan minulle 041 4459 332. 
 
LOIMAAN seutu:  
Loimaalla on kevään mittaan avustajille monenlaista tapahtumaa. Maaliskuussa 4.-7.3 on Loimaan 
vammaisavustajakurssi, joka toteutetaan päiväkurssina. Tule päivittämään tietojasi ja houkuttele ka-
verisikin mukaan!   Ilmoittautumiset 27.2.mennessä Sarille 041 4459 332 
 
Muistiprojektin laajentuminen tuo Loimaalle myös muistikoulutuksia. 
Lauantaina 6.4. MUISTIKOULUTUS, Avustajakeskuksen ja Turun seudun muistiyhdistyksen yhdessä 
järjestämä, jossa käydään läpi erilaisia muistisairauksia, muistisairaan kohtaamista ja aktivointia sekä 
muuta muistiin liittyvää asiaa. Koulutus on kaikille avoin, joten tervetuloa kurssille ja tuo kaverikin mu-
kaan!   Ilmoittautumiset 27.3.2013 mennessä Marjo Silvanderille 0400-391 965. 
 
Avustajakeskus ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys järjestävät yhteistyössä Loimaalla avoimen luento- 
ja keskustelutilaisuuden:   MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN 22.4.2013 kello 18 Loimaalla. 
Sama luento sai todella hyvän vastaanoton Turussa. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, jos itsel-
läsi, omaisellasi tai avustettavallasi ongelmia muistin kanssa, tai jos sinua kiinnostaa mielekäs toiminta 
vapaaehtoistyössä muistiasiakkaiden parissa. Luennoitsijana Suvi-Tuuli Porkka. 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille . Kahvitarjoilu.                                                                                                       
Tilaisuuden ajankohta on vielä avoin, mutta se järjestetään huhtikuun lopussa. Laitan tietoa ajasta ja 
paikasta, heti niiden varmistuttua. 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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Mukavaa puuhaa on tiedossa 20.4. illalla, kun Pirjo tulee pitämään KORUKURSSIA kaikille avustajil-
lemme. Kurssi on avustajillemme maksuton, jos otat kaverin mukaan, niin heille maksu 10e. Materiaalia 
saa ostaa paikanpäältä, mutta voit ottaa myös omia tarpeita mukaan.  
Ilmoittautumiset ja lisätietoja saa Sarilta 041 4429 332 
 
PALKKAINFO Loimaalla avustajakurssin yhteydessä 7.3.  Ilmoittaudu Sarille, saat tarkemmat tiedot 
paikasta ja ajasta! 
 
******************************************************************************************************************** 
Käy katsomassa myös Turussa ja muilla paikkakunnilla järjestettävät kurssimme! 
Yhteiskuljetukset la 2.3. Ergonomia-koulutukseen Turkuun ja la 25.5. vapaaehtoisten virkistystilaisuu-
teen.  Niistä on lisää tietoa aiemmin tässä kirjeessä. 
 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Alueohjaaja Pirjo-Riitta Kataja 
 

Iloinen tervehdys teille kaikille! 
Kevättä kohden mennään  
 

Jos kaipaat vakkari avustettavaa itsellesi, nyt on oiva tilaisuus valita noin viidentoista avustajaa odotta-
van asiakkaan joukosta omaan aikatauluun ja omiin vahvuuksiin parhaiten sopiva asiakas. Odotan soit-
toanne, tekstiviestiä tai sähköpostia, jotta voidaan keskustella näistä. Voit myös katsoa nettisivuiltanne 
avoimena olevia vakkari - vapaaehtoispaikkoja. Paikkoja on auki ainakin Turussa, Raisiossa, Kaarinas-
sa ja Liedossa. Asiakkaat kaipaavat avustajaa mm. kauppareissuihin, uinteihin, ulkoiluun ja erilaisten 
harrastusten pariin. Pyrimme päivittämään sivustoja aina, kun tulee uusia vakkareita. Yksittäisiä keikko-
ja en ole sinne laittanut, koska olette olleet tosi aktiivisia vastaamaan puheluihin, sähköposteihin 
ja tekstiviesteihin. Kiitos siitä. Näin olemme saaneet ne täytettyä todella nopeasti. 
 

 VAPARI- RYHMÄ ELI VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN seuraavat kokoontumiset ovat to 

21.2.2013 ja to 18.4.2013 klo 13-15 toimistolla. Kutsun teitä kaikkia mukaan, vaikka et olisi-

kaan ollut kovin aktiivinen. Sitä suuremmalla syyllä haluaisin tutustua teihin. Vaihdamme kuu-

lumisia puolin ja toisin, kahvikupposen ja pienen purtavan kera leppoisissa merkeissä. Muistat-

han ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen kokoontumista minulle tai päivystysnumeroomme. 

 

 TÄYDENNYSKOULUTUSTA VAPAAEHTOISILLE 

Tervetuloa koulutusiltaan tiistaina 19.3. klo 17–19 Avustajakeskukseen, Itäinen Pitkäkatu 68, 

Turku. Illan teemana on ajankohtainen aihe: IKÄÄNTYNEET JA PÄIHTEET. Aiheesta on ker-

tomassa hankekoordinaattori Riikka Korhonen Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Il-

lan ohjelmassa on tietoa, mukavaa yhdessäoloa ja kahvitarjoilu! 

Ilmoittautumiset Helena Norokalliolle 13.3. mennessä helena.norokallio@kotikunnas.fi tai 044- 

0820 213/soitto tai tekstiviesti. Tervetuloa oppimaan ja tapaamaan muita vapaaehtoisia!  

Järjestäjänä Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmä (SPR, Turun ja Kaarinan seurakun-

tayhtymä/Diakoniakeskus, Turun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Turun seudun vanhustuki ry, Turun 

kaupunkilähetys ry, Kaarinan kaupunki/Visiitti, Turun kaupunki, Turun lähimmäispalveluyhdistys ry, Var-

sinais-Suomen Muistiyhdistys, Avustajakeskus, Aurala setlementti ry ja Turun seudun työttömät ry)  
 

 AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄT kokoontuvat kevään aikana joka kuukauden viimeisenä 

keskiviikkona toimistollamme kello 17.30-19.00. Helmikuun vertaisryhmätapaamisessa 27.2. on 

mukana myös toiminnanjohtaja Sirke Salmela ja käydään läpi mm. avustajakeskuksen sivujen 

palveluita ja miten sinne pääsee. Voit ottaa oman läppärin mukaan.  Toimistolla on 2 konetta 

lainattavissa. Poikkeuksellisesti huhtikuussa vertaisryhmä järjestetään toimistolla torstaina 25.4. 

kello 17.30-19.00. Kannattaa tulla mukaan, ainutlaatuinen tilaisuus tavata muita avustajia ja 

nauttia hyvästä seurasta! 

 

mailto:helena.norokallio@kotikunnas.fi
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Muistattehan myös ergonomia-koulutuksen ja uintiavustajakurssin Turussa.  Niistä on lisää tietoa 
tässä kirjeessä aiemmissa osissa. 
 
TURUN TOIMISTOLLA KÄYTETTÄVISSÄ TIETOKONE nettiyhteydellä ja kopiointimahdollisuudella.  
Kone käytettävissä ma-to klo 10-15. 

 

Ilmoittauduthan ajoissa toukokuun virkistyspäivään! 
 

Kevätterveisin Pirjo-Riitta 

 
 

 
VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
ETELÄ-SATAKUNNAN SEUDULLA 
Alueohjaaja Krista Hellén 

 
Hei! 
 

Mukavaa alkanutta vuotta! Toimintamme siis laajentuu Satakunnassa. Uusia kuntia ovat Harjavalta, 
Kokemäki, Nakkila, Eurajoki, Ulvila, Merikarvia, Luvia, Pomarkku ja Pori. Laajentuminen tuonee tulles-
saan uusia haasteita, uusia asiakkaita ja mikä tärkeintä; uusia avustajia arvokkaan työn tekijöiden 
joukkoon. Ensimmäisen vammaisavustajakoulutuksen uudella alueella järjestämme Harjavallassa 23.-
27.2.2013.      
 
Huhtikuun PALKKAINFO 3.4 siirtyy seuraavaan päivään eli torstaihin 4.4. Palkkainfot ovat siis 
toisin sanoen aikoja jolloin olen varman päällä toimistolla ja jolloin voi aikaa varaamatta tulla keskuste-
lemaan palkkatyöhön liittyvistä asioista.  
  
Raumalla Palvelukeskus Mansikkapaikassa kokoontuu PALKALLISTEN AVUSTAJIEN TYÖNOHJA-
USRYHMÄ. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä.      
 
MUUT TAPAHTUMAT JA LISÄKOULUTUKSET: 
 
Erityisryhmien seksuaalisuus –luento Raumalla 21.3.2013 klo 17.30-20.00   
Palvelukeskus Mansikkapaikka, monitoimitila 0007 os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 

 Luennoijana Tiina Suro 

Seksuaalisuus on osa ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä terveyttä ja osa minäkuvaa. 
Jotta muiden ihmisten tunteet voi kohdata kunnioittavasti, on tärkeää tunnistaa myös omat seksuaali-
suuteen liittyvät tunteet, ajatukset ja kokemukset. Kouluttaja Tiina Suro tarjoaa näkökulmia erityisryh-
mien seksuaalisuuteen. 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 

 
 
YSTÄVÄNPÄIVÄN TEMPAUS 14.2. klo 11-14 Rauman 
kaupungintalolla kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiin-
nostuneille! 
Vapaaehtoistoimintaa järjestävät yhdistykset esittäytyvät 
yhdessä.  Tarjolla mehua, piparia ja tietoa.  Me olemme 
myös mukana! 
 
 
VAPAAEHTOISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ RAUMAN SEU-
DULLA  
Rauman vapaaehtoistoimijoiden Koukku-yhteistyöryhmä 
järjestää jälleen vapaaehtoisille virkistyspäivän keväällä. Virkistyspäivän ajankohdasta, paikasta ja oh-

jelmasta tulee lisätietoja seuraavissa avustajakirjeissä.    
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Huom! Muistathan että Turun ergonomia-koulutukseen 2.3. sekä virkistyspäivään 25.5. järjestetään 
Raumalta yhteiskuljetus. Muilta alueilta pyrimme järjestämään esim. kimppakuljetuksia tarpeen mu-
kaan.   Matkan varrelta pääsee kyytiin myös.     
 

 
VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA SALON JA SOMERON SEU-
DULLA 
Alueohjaaja Krista Suosaari-Vihiniemi 
 
Hei Kaikille! 
 

Pimein aika vuodesta on taas jo takana ja askeleet käyvät kohti kevättä! Optimistisesti ajatellen näin, 
vaikka käytännössä varmaan saammekin tovin vielä tarpoa talvitöppösissä. 
Vapaaehtoisavustajammekin ovat askeltaneet tiuhaan asiakkaidemme tukena, siitä kertovat taas viime 
vuonna kertyneet keikkamäärät. Te avustajat, niin vapaaehtois- kuin palkalliseltakin puolelta, olette 
toimintamme perusta, joita ilman meidän Avustajakeskuksessa olisi hyödytöntä vastata puhelimiimme! 
Olette osaltanne toimineet hyvinä mainoksina, koska tuleva Salon alueen vammaisavustajakurssimme 
helmikuun puolivälissä, on jälleen buukattu täyteen avustamisesta kiinnostuneita ihmisiä!   
Mikäli joskus haluatte jakaa eteenpäin mainoksia, joko mahdollisille asiakkaille tai potentiaalisille avus-
tajille, niin niintä saatte toimistolta tai vaikkapa postitse kotiinne, kunhan vain vinkkaatte asiasta minul-
le. Kuten Sirke kirjeen alussa omassa kirjoituksessaan mainitsikin, me alueohjaajat tulemme saamaan 
Tarjan innovatiivisen tuen toimintamme alueelliseen markkinointiin. Odotan innolla mitä kaikkea kivaa 
Tarja keksiikään… 
Ja kyllä vaan, lisää avustajia edelleen tarvitaankin, sillä oma tuntemukseni on, että erityisesti muis-
tiasiakkaille haluttavat vakituiset avustajat ovat koko ajan entistä kysytympiä myös Salon seudulla. 
Kannattaakin alkaa seurata nettisivujamme, sillä vapaat vakkariavustuspaikat (esim. ulkoilu- tai harras-
tuskäynti kerran viikossa) löytyvät vastaisuudessa sivujen Vapaaehtoistoiminta-osiosta, kohdasta Sa-
lon seutu. Mikäli avustettavaksi osuu muistiasiakas, on avustajalla mahdollisuus saada lisätietoa ai-
heesta osallistumalla Turun seudulla pidettäviin muistikoulutuksiin. 
 

 Ergonomia-koulusta on tarjolla Turussa la 2.3. klo 10-15. Muistattehan, että järjestämme 

kuljetuksen Turkuun eli matkakustannuksia ei siis tule, ja itse kurssihan on ilmainen rekisterissä 

oleville avustajillemme. 

 Erityisryhmien seksuaalisuus-luento on tulossa kevään aikana myös Saloon, tarkemman 

ajankohdan ilmoitan myöhemmin nettisivuillamme sekä sähköpostitse. 

 Palkkainfo ke 6.3. klo 15-16 kannatta myös merkitä kalenteriin, sillä palkanlaskija Ulla Lind 

saapuu silloin Saloon ja on valmiina vastaaman kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin mm. palkka- 

ja loma-asioiden tiimoilta. Kannattaa siis tulla hyödyntämään tarjolla oleva ammattitaito!  

Palkkainfothan pidetään Sytyn tiloissa, Helsingintie 6:ssa. 
 
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, muistutan vielä vapaaehtoisavustajia Virkistäytymispäivästä la 
25.5. Kokoonnumme Turun linnaan kuulemaan pätkän värikästä linnan historiaa ja toki myös nautti-
maan maittavaa lounasta. Tarkista tarkemmat ilmoittautumis- ym. tiedot hieman aiempaa tämän kirjeen 
4. sivulta. Kuljetukset Turkuun järjestyvät Avustajakeskuksen puolesta. 
 
            Aurinkoisia päiviä teille toivottaen, Krista 
 

  
 
 
 
 
 
 
Rauman ja Liedon avustajakurssien 
tunnelmia 
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 
 

Alueohjaaja Pirjo-Riitta Kataja (Turun seutu vapaaehtoiset)  
puh. 041 445 9392 

alueohjaaja@avustajakeskus.fi    
   

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

saana.keranen@avustajakeskus.fi  
 
Toiminnanohjaaja (Turun seutu tuetut, akuutti-palvelu, avustajien rekry,  
markkinointi, muistiprojekti) 
Tarja Vasama puh. 044 341 2006  
tarja.vasama@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 ja koko satakunta kunnes uusi työn-
tekijä aloittaa) 
Krista Hellén puh. 040 685 5115 
krista.hellen@avustajakeskus.fi  
 
Alueohjaaja (Salon seutu vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Krista Suosaari-Vihiniemi puh. 044 341 2007  
krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
 
Järjestösuunnittelija   
(Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti, laatutyö, koulutukset, tiedotus, vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen)               
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135  
pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi 
 

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

Palkanlaskija 
Joonas Helander 
joonas.helander@tsly.fi  
 
Toiminnanjohtaja  
Sirke Salmela puh. 041 456 7071  
sirke.salmela@avustajakeskus.fi   
 

mailto:alueohjaaja@avustajakeskus.fi
mailto:saana.keranen@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi
mailto:palkanlaskenta@tsly.fi
mailto:joonas.helander@tsly.fi
mailto:sirke.salmela@avustajakeskus.fi

