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AVUSTAJAKESKUS 
 - yhteistyötä yli rajojen – 

 
Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kaarina, Kankaanpää, 

Karvia, Kokemäki, Köyliö, Laitila, Lieto, Loimaa, Luvia, Masku, Merikarvia, My-
nämäki, Naantali, Nakkila, Nousiainen, Paimio, Pomarkku, Pori, Pöytyä, Raisio, 
Rauma, Salo, Sauvo, Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo,Turku, Ulvila, Uusi-

kaupunki ja Vehmaa 
 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
TIEDOTE 

 

 

1/2015 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 

Kirjeen mukana tulevat vapaaehtoisten uudet salasanat ja vapaaehtoisten avustajakortit.   
Salasanat vaihtuvat 1.3.2015 

 
 

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 Vuotta 2015! 
Juhlavuosi meni ihanissa tunnelmissa.  Kiitos kaikille, jotka elivät sen kanssamme.  Face-

book sivuilla tunnelmia kakkukahveista, joten käy kurkkaamassa. 
Juhlajulkaisu 20 vuodesta on luettavissa kotisivuillamme.  Siinä tarinaa mm. logostamme :)  
joka on muuttunut vuosien varrella. 

Alueohjaajamme Anna Salminen jää tammikuun lopulla äitiysvapaalle ja hänen sijaisenaan on aloitta-
nut Marie Lehto, joka kertoo itsestään Annan toiminnan osassa. 
Kevät tuo taas tullessaan mielenkiintoisia koulutuksia ja tapaamisia, joten seuraa ilmoitteluamme ja tule 
mukaan. 
Uusin kuntina mukaan tulivat tänä vuonna Taivassalo ja Sauvo.  Toimintaa aloitellaan niissä vuoden 
aikana. 

 

Vanha logomme vuodelta 1996 

 

Terveisin Sirke 
 
 

 

 
UUTTA! Puhelinpalvelua venäjäksi, eestiksi ja ruotsiksi 

  Vi svarar på svenska/Sirke Salmela ring 0414567071 

 3.2., 3.3., 7.4., 5.5.  kell 11-12 me teenindame teid eesti keeles/Anne-Ly Trei kõne 0407546242 

 16.2., 16.3., 16.4.,18.5.  klo 12-13 Мы ответим на русском языке/Sergej Kushnir Вы можете 

связаться с нами по телефону 0407051930 

 

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

 

KOULUTUKSET 
 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville avustajille (vapaaehtoisille ja 
palkallisella puolella oleville), ellei erikseen mainita.   

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
Kevään kurssit 
Rauma 2.-5.2. Turku 3.-6.2.  Harjavalta 9.-12.2. 
Parainen 23.-26.2. (kaksikielinen kurssi) Salo (keskusta) 2.-5.3. 
Pori 9.-12.3.  Alastaro 16.-19.3 Uusikaupunki 23.-26.3. 
 

LASTEN JA NUORTEN SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN-KOULUTUS 
 

Koulutusaika 26.3.15 klo 17.30 keskuksen Itäsalissa os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. Keskitytään 
erityisesti lasten ja nuorten seksuaalisuuden kohtaamiseen ja esille nouseviin kysymyksiin.  Kouluttaja-
na seksuaalineuvoja Pirjo Rissanen.  Mukana myös MLL:n, PeLa:n, Omaisen mielenterveystyön tuke-
na ry:n, tyttäjen talon, Kaupunkilähetyksen ja kriisikeskuksen vapaaehtoisia ja tukihenkilöitä. 
Ilmoittaudu viimeistään 19.3. alueohjaajille tai keskukseen. Kerro samalla erityisruokavaliosi.  
Koulutus on maksuton meidän avusajillemme. 
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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. 
Tilaisuudet ovat myös info-tilaisuuksia avustajan työstä kiinnostuneille. 

Turku ja Salo joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16-17  
(poikkeus maaliskuu, jolloin on ensimmäinen torstai, Salossa silloin tiistai) 

Raumalla, Porissa ja Loimaalla poikkeukselliset ajankohdat, kts. alueohjaajan osio. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 

 

VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
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 7€ kerta tai 9€ uima-avustuskerta (jos pitää 
mennä altas-/suihkutiloihin).  Se korvaa avustajan matkat avustettavan luo ja takaisin sekä mahdolliset 
puhelinkulut.  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. Asiakas maksaa avustajalle kulukorvauksen (7€/9€), jos hän ei sitä muista maksaa, 
muistuta. 
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 MYNÄMÄEN SONNITALLISSA 

 LA 23.5.2015 KLO 11.30 - 15.30 

  
Avustajien ryhmälle on räätälöity päivään ohjelmaa, 
joka sopii kaikille.Otetaan varaslähtö kesään. Lähde 
sinäkin viettämään mukavaa päivää kanssamme. Päi-
vän aikana on mahdollisuus tutustua myös eri alueiden 
avustajiin ja alueohjaajiin. Sonnitallissa syömme yh-
dessä lounasta, maalaistunnelmasta nauttien. Ilmoit-
taudu mukaan oman alueesi alueohjaajalle.   
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.5.2015, Ilmoit-
tautumisen yhteydessä ilmoita erikoisruokavaliosi ja 
paikka, jos tulet yhteiskuljetukseen 
matkan varrelta. 

 
Järjestämme yhteiskuljetukset Salosta (tarvittaessa Somerolta), Turusta, Loimaalta, 
Kankaanpäästä ja Raumalta.  Matkan varrelta esim.Porista, Laitilasta, Paimiosta ja 
Aurasta pääsee myös mukaan. 

 
Ja kaikki tämä on vapaaehtoisillemme maksutonta 
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VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI  
TIEDOTTAA 

 
Heippa kaikille ja Hyvää alkava vuotta! 
 
Tammikuu on lähtenyt hyvin käyntiin, avuntarvitsijat ovat löytäneet oman kullanarvoisen avustajansa, 
isot kiitokset teille siitä! Muistiprojektissa on menossa viimeinen vuosi ja me täällä pyrimme panosta-
maan projektin juurruttamiseen ja siihen, että asiat sujuvat hyvin myös sen jälkeen kun projekti päättyy. 
Tämän takia tulen lähestymään teitä muisti puoleen avustajia muutamalla kysymyksellä, koska teidän 
näkemys, kokemus sekä mielipiteet edesauttavat paremman palvelun kehittämistä.  Lisäksi helmikuus-
sa on tulossa B-kurssi muistiyhdistyksen tiloissa, tervetuloa oppimaan lisää ja kuuntelemaan haasteista 
joita esiintyy sairauteen edistyessä.  
 
Elämme yhteiskunnassa, jonka olennainen piirre on muutos, erillisyys, yksilöllisyyden korostaminen. 
Olemme menettäneet entisajan yhteyden toisiin ihmisiin. Nykyajan ihminen elää kuin viidettä kansain-
vaellusta siirtyessään työn, koulutuksen ja paremman tulevaisuuden toivossa pois kotiseudulta tai pois 
kotimaastaan. Vapaaehtoistyö on jotakin pysyvämpää, vaikkakin vapaaehtoistyö muuttuu koko ajan. 
Täällä hetkellä käy kuumana keskustelut itsemääräämisoikeuksista ja laista joka on suunnitella edus-
kunnassa.  
 
Itsemääräämisoikeus on asiakaslähtöisyyden perusulottuvuus. Tällä hetkellä Suomessa voi karkeasti 
jaotella kolme tyyppistä autonomiaa- ajattelun autonomia, tahdon autonomia ja toiminnan autonomia. 
Niistä kaksi ensimmäistä toteutuu joka tapauksessa lain voimin, mutta toiminnan autonomia on alue, 
missä on vielä paljon kehiteltävä. Ennen kaikkea lakimuutos tulee koskettaman iäkkäitä. 
 
Vapaaehtoistyön kautta on mahdollista tukea asiakkaan toiminnan autonomiaa. Avustajana toimiminen 
on edesauttanut muistisairaalle mahdollisuuden toiminnan kautta vaikuttaa elämän laatuun. On ilo 
huomata, että myös kuntien puolelta otetaan aina isommissa määrin huomioon vapaaehtoistyön voi-
mavarat ja tärkeys. Muistisairaus tuo mukanaan haasteita ja on paljon yhteistyötahoja jotka taistelevat 
sen puolesta, että heille tulee kuulumaan myös samat perusoikeudet kuin myös muille vammaisryhmil-
le. Pidän ainakin itse peukkuja sen puolesta, että muistisairaat saisivat sen avun, mitä he oikeasti tar-
vitsevat. Saa nähdä mitä niissä muutoksen kierteissä tulee tapahtumaan! 
 
Turussa on tulossa helmikuussa b-kurssi: 
 
La 21.2.2015, klo 10-15 MILLAINEN ON MUISTISAIRAUS JA SEN MUKAAN TUOMAT HAAS-
TEET? 
Paikka: Varsinais-Suomen Muistiyhdistys  Varusmestarintie 15, 20360 Turku               
Ilmoittautumiset Muistiyhdistykseen: 
Anita Elfving                                                        Marjo Silvander  
anita.elfving@muistiturku.fi                                marjo.silvander@muistiturku.fi   
Puh. 040-183 2966                                               Puh. 0400-391 965 
 
 

 
 

Terveisin Pirjo ja Anne-ly       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:anita.elfving@muistiturku.fi
mailto:marjo.silvander@muistiturku.fi
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PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne melkeinpä 
päivittäin.  Ota ylös työpaikan numero ja soita suoraan alueohjaajalle saadaksesi lisätietoja. 

 

Avustajan ABC-kirja luettavissa kotisivuilla Avustajien omassa osassa Linkkejä ja materiaaleja! 

 

NYT 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. 
 

TYÖPAIKKOJA PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   
Löydä nyt itsellesi sopiva työ kauttamme.  Jos salasanat ovat unohtuneet, saat ne omalta alueohjaajal-

tasi tai soittamalla päivystykseen. 
 

PALKKATYÖSSÄ OLEVIEN AVUSTAJIEN KOULUTUS JA VIRKISTYSPÄIVÄ 
LA 16.5. Liedon Vanhalinnan Kartanossa 

 
Järjestämme ensimmäistä kertaa kaikille palkkatyössä oleville meille rekisteröityneille avustajille yhtei-
sen koulutus ja virkistyspäivän Liedossa.  
 Ohjelmassa tietoa työlainsäädännöstä, työehtosopimuksesta sekä muista ajankohtaisista asioista. 
Lisäksi mahdollisuus liikuntahetkeen. Mukana myös JHL:n edustaja. 
Päivän hinta  

 20e/osallistuja (sis. materiaalin, ohjelman sekä tulo- ja lähtökahvit pulla/sämpylän kera ja sa-

laattilounaan) 

 30e/osallistuja, jos osallistuu yhteiskuljetuksiin alueilta.  (lisäksi edelliset tarjoiluta ja ohjelmat) 

Kuljetukset: 
1. Lähtö Kankaanpää-8-tietä pitkin Lietoon.  Pysähtyy tarvittaessa mm. Raumalla, Laitilassa, Rai-

siossa ja matkalta pääsee etukäteen sovittuna myös kyytiin.  Viimeinen kyytiin ottopaikka on 

Ravattulan Anttila. 

2. Lähtö Somerolta-Salo-Paimio-Lieto.  Matkan varrelta pääsee kyytiin etukäteen sovittuna. 

3. Loimaa-Aura-Lieto.  Matkan varrelta pääsee kyytiin etukäteen sovittuna. 

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 30.4.15 klo 15 mennessä alueohjaajille.   
Muista ilmoittaa erityisruokavaliot ja jos osallistut kuljetukseen, mistä olet tulossa mukaan. 
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HENKILÖKOHTAISENA AVUSTAJAN TOIMIVIEN NIMIKORTIT 2015 

 
Jos haluat epävirallisen tunnistekortin itsellesi, saat sen alla ilmoitettuina päivinä aluetoimistoilta.  Ku-
vallisena sen saa ottamalla mukaan passikuvan, joka voidaan liittää korttiin.  Kortti on maksuton kun 
haet sen itse.   
Voit myös ennakkoon ilmoittaa tarpeestasi, jolloin nimellinen kortti on haettavissa aluetoimistolta joko 
alla olvina päivinä tai erikseen, alueohjaajan kanssa sovittuna päivänä.  Emme enää toimita kortteja 
postitse. 
Kortti ei ole virallinen eikä takaa esim. sisäänpääsyä ilmaiseksi tapahtumiin.  Se kertoo muille työtehtä-
västäsi ja roolista asiakkaan kanssa. 
KORTTIPÄIVÄT ALUEILLA: 
PORI 23.2. klo 10-12 aluetoimistolla 
SALO 24.2. klo 10-12 aluetoimistolla 
RAUMA 25.2. klo 10-12 aluetoimistolla 
LOIMAALLA 26.2. klo 10-12 aluetoimistolla 
TURUSSA 27.2. klo 10-12 aluetoimistolla 
 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA KEVÄÄN AIKANA 

Palkanlaskijamme Sergej Kushnir tavattavissa aluetoimistoilla kevään aikana aluetoimistoilla seuraa-
vasti: 
Maanantai Porissa     23.2., 30.3., 27.4.,  25.5. 
Tiistai     Salossa 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. 
Keskiviikko Raumalla    25.2., 25.3., 29.4., 27.5. 
Torstai   Loimaalla    26.2., 26.3., 30.4., 28.5. 
 
Hänelle voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkanlasku järjestetty meidän kauttamme) 
tai tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. 

 

AKUUTIN PALKANMAKSUUN TULEE KÄYTTÖÖN BONUS  
SIINÄ TYÖSKENTELEVILLE AVUSTAJILLE: 

Akuuttiin sijaisvälitykseen haetaan sijaisia hajapäiviin.  
Sijaiset ovat perustiedot ja perustaidot hallitsevia työntekijöitä, jotka toimivat sijaisena kunnes sijaistar-
ve on työnantajalla ohi tai pidempiaikainen sijainen löytyy.  
Sijaisvälitys on tarkoitettu työnantajalle akuuttiin (esim. avustajan sairastuessa yllättäen), yllättävään 
avustajatarpeeseen, työnantajalla on tästä palvelusta aina erillinen päätös kunnalta. 
  
Akuutin avustajan pitää olla puhelinsoiton päässä ma-pe klo 8-15ja la-su ja arkipyhinä klo 8-12. Työhön 
pitää lähteä heti ja olla valmis tekemään työtä myös iltaisin sovittuna päivänä työnantajan tarpeen mu-
kaan. Avustajalla on oltava oma auto käytössä, koska osa työpaikosta sijaitsee julkisten kulkuneuvojen 
ulottumattomissa (omanauton käytöstä maksetaan kelan km korvauksen mukaan 0,20€/km). Sijainen 
tekee akuutit työt sovittuina päivinä ja samaan aikaan Avustajakeskus hakee tarvittaessa sijaista, jos 
tarve on pidempiaikainen kuin 3vrk. Sijaisuudesta maksetaan palkkaa kunkin kunnan työnantajalle an-
taman päätöksen mukaisesti. Avustajalle akuuttiin sijaisuuteen tulee pyyntö aina samasta numerosta, 
jolloin myös kerrotaan avustajan työaika. Palkanmaksu tapahtuu kahden viikon sisällä sijaisuudesta 
täytetyn tunti-ilmoituksen mukaan.  
  
Kun avustaja päivystää akuuttia yhteensä 20 päivää kolmen kuukauden aikana (tammikuu +helmikuu 
+maaliskuu / seuraava jakso on huhtikuu + toukokuu + kesäkuu ja / seuraava jakso on heinäkuu + elo-
kuu+ syyskuu ja viimeinen jakso on lokakuu + marraskuu + joulukuu) saa bonuksen. Bonus on yhden 
päivän keskimääräisen tuntipalkan palkka (8h*10e/h) päivystysrahan (20,00) lisäksi. Eli päivät laske-
taan kolmen kuukauden jaksoissa ja rahat maksetaan päivien täyttyessä seuraavan kuukauden päivys-
tysrahojen yhteydessä. 
  
esim. jos avustaja päivystää kaikki päivät ta + he + ma tulee päiviä 31+28+31=90 päivää. Kun tämä 
jaetaan 20:ä päivällä, näistä tulee neljä 20-päivän jaksoa, josta saa palkan eli 4*8h*10e=320euroa, 
joka maksetaan päivystysrahan lisäksi. 
  
Jos kiinnostuit ota yhteyttä; Tarja Vasamaan 044 341 2006 tai omaan alueohjaajaan 
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ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Eura, Köyliö, Säkylä, Pöytyä, Loimaa, Somero, Paimio ja Aura 

Alueohjaaja Anna Salminen ja alueohjaajan sijainen Marie Lehto 

 
Hei! 

 
Kohti kevättä kuljetaan ja se tuokin tullessaan vaikka ja mitä. Työparinani on tammikuun 

alusta toiminut Marie Lehto. Hän jatkaa työpöytäni takana, kun 2.2.2015 jään äitiyslomalle. Alueohjaa-
jan työt vaihtuvat siis hetkeksi hieman toisenlaisiin toimiin. Marieen on oiva tilaisuus tutustua samalla, 
kun osallistuu alueen koulutuksiin ja tapaamisiin. Lisää tietoa niistä alla.  
Valoisaa kevättä! Kiitokset kaikille mukavista hetkistä, jatketaan kun tavataan! :) 
Terveisin Anna Salminen 
 

Moi! 

Olen Marie ja asun perheineni Turun seudulla. Loimaan alueohjaajan työkenttään kuuluvat kunnat ovat 
minulle hieman vieraita, mutta olen valmis tutustumaan kaikkeen uuteen. Odotan jo innolla, että ta-
paamme. 
 

Yhteistyöterveisin 

Marie 

 

AVUSTAJATAPAAMINEN 25.2.2015 klo 18-19 Loimaalla 

Paikkana Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa. Pihalle tultaessa postilaatikoiden jälkeen vasemmalle. 1. 

kerroksen kahviotila. 

 

ERGONOMIA-PÄIVÄ TURUSSA JA PORISSA 

Turussa 14.3.2015 klo 10-16, Kotikunnas (Luolavuorentie 4, Turku) Kouluttajana Eveliina Nieminen. 
Porissa 21.3.2015 klo 10-15, Ft Voluntas, (Teljänkatu 8 C 4, Pori) 

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen! 

 

ALASTARON VAMMAISAVUSTAJAKURSSI 16.-19.3.2015 päiväkurssi (n. klo 10-15) 

Loimikoti, Vänniläntie 14, 32440 Alastaro 

 

HÄTÄENSIAPU 9.4.2015 klo 17.30-21.00 Loimaalla 

Kouluttajana Seppo Laivamaa, koulutuksesta mahdollisuus lunastaa hätäensiapu-kortti hintaan 10 €.  

Paikkana Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa. Pihalle tultaessa postilaatikoiden jälkeen vasemmalle. 

Ovesta 2. kerrokseen/koulutustilaan. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen. 

 

SIRPA MONTOSEN LUENTO:  VINKKEJÄ AVUSTUSTYÖSSÄ JAKSAMISEEN ARJEN ERI TILAN-

TEISSA Loimaalla 14.4. klo 17.30-19.30 

Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa. Pihalle tultaessa postilaatikoiden jälkeen vasemmalle. Ovesta 2. 

kerrokseen/koulutustilaan. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen. 
 

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN KOULUTUS- JA VIRKISTYSPÄIVÄ la 16.5.2015 

Lisää tietoa asiasta tässä kirjeessä ylempänä. 

 

VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ la 23.5.2015 

Lisää tietoa asiasta tässä kirjeessä ylempänä. 

 
Voit ilmoittautua koulutuksiin joko sähköpostitse marie.lehto@avustajakeskus.fi tai puhelimitse 
041-445 9332, 02-2518549. 

 
 

mailto:marie.lehto@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Uusikaupunki, Taivassalo, Laitila ja Vehmaa   
Alueohjaaja Krista Hellén 
 
Hyvää vuoden 2015 alkua kaikille!  
 

Vuosi tuo tullessaan jälleen uusia tuulia toimintaamme. Palkka-asioihin liittyvää neuvontaa tehostetaan 
siten, että palkanlaskijamme Sergej Kushnir on tavattavissa Rauman toimistolla Palvelukeskus Man-
sikkapaikassa kevään aikana joka kuun viimeinen keskiviikko helmikuusta lähtien (25.2, 25.3, 29.4 ja 
27.5). Henkilökohtaisena avustajana toimivat voivat käydä teettämässä itselleen epäviralllisen tunniste-
kortin 25.2. klo 10-12, kts. kirjeen alkuosa. Henkilökohtaisille avustajille järjestetään myös koulutus- ja 
virkistyspäivä la 16.5. Liedon Vanhalinnan Kartanossa, kts kirjeen alkuosa. Pitkän tauon jälkeen aloite-
taan myös kaikille avustajille tarkoitetut vertaistapaamiset Raumalla. Tervetuloa mukaan koulutuksiin ja 
tapahtumiin! 
 
 
KIITOSKAHVIT  vapaaehtoisille avustajille LAITILASSA ja RAUMALLA 

 Laitila 5.2.2015 klo 17 alkaen, mukana myös projektiohjaaja Anne-Ly Trei 

Ahoska Catering Lounaskahvila (os. Keskuskatu 24, 23800 Laitila) 

 Rauma 10.2.2015 klo 17 alkaen, mukana myös toiminnanohjaaja Tarja Vasama 

Wanhan Rauman kellari (os. Anundilankatu 8, 26100 Rauma) 
Kiitoskahville ilmoittautumiset mahdollisimman pikaisesti! 
 
AVUSTAJIEN VERTAISRYHMÄ RAUMALLA  
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), järjestötila 1 
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Tapaamisten 
sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan (esim. puhujavieraita, tekemistä, retkiä, rentoa 
yhdessäoloa). Vertaisryhmää vetää kaksi itsekin avustajana toimivaa henkilöä. Vertaisryhmä kokoon-
tuu arki-iltaisin joka kuukauden viimeinen torstai klo 18.00 helmikuusta alkaen ( 26.2, 26.3, 30.4, 
28.5). Voit tulla niihin tapaamisiin, jotka kalenteriisi sopivat.   
Ilmoittautumiset kahvitusta varten 
 
HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNOHJAUSRYHMÄ RAUMALLA  
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), järjestötila 1 
työnohjaajana Eeva-Maija Salo 
Avustaja, kaipaatko työyhteisöä? 
Avustajien työnohjaus voi korvata sinulle puuttuvan työyhteisön. Se on paikka, jossa voit kohdata muita 
avustajia. Se on myös paikka, jossa voit luottamuksellisesti käsitellä avustustyön tekemiseen ja työsuh-
teeseen liittyviä kysymyksiä ja käsitellä niissä mahdollisesti syntyneitä tunnekuormia työnohjaajan ja 
ryhmän kanssa. Monesti on helpottavaa huomata, ettei ole ihmettelyjensä kanssa yksin ja että asiat 
yleensä ratkeavat tavalla tai toisella. Ryhmässä saadut oivallukset ja uudet näkökulmat auttavat lisää-
mään työhyvinvointiasi. 
Syyskauden ryhmätyönohjauksen ajat:  
27.1.2015 klo 17-18.30 , 3.3 klo 17-18.30 ja 14.4 klo 17-18.30 
Voit tulla 27.1 tutustumaan ryhmän toimintaan ilman ennakkoilmoittautumista!   
  
INFOTILAISUUDET henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille klo 15 alkaen  
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), Ikäkeskuksen koulutustila 
to 29.1, to 5.3, ke 1.4 ja to 7.5  
Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme kiinnostuneet – tilaisuuteen tullak-
seen ei siis tarvitse kuulua rekisteriimme. Tätä voi siis mainostaa ystäville ja tutuille!   
ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen 
 
EPILEPSIA-KOULUTUS RAUMALLA 4.3 klo 17 alkaen  
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), Ikäkeskuksen koulutustila 
Kouluttajana on Jorma Lahikainen 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
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ERGANOMIA-PÄIVÄ TURUSSA tai PORISSA - alueilta on yhteiskuljetusmahdollisuus 

 Turussa la 14.3 klo 10-n.16 Kotikunnas (Luolavuorentie 4, Turku).  Kouluttajana Eveliina     

Nieminen 

 Porissa la 21.3 klo 10-15 Ft Voluntas (Teljänkatu 8 C 4, 28130 Pori) 

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen – paikkoja rajoitetusti! 
 
HÄTÄENSIAPU-koulutukset Raumalla ja Laitilassa  Kouluttajana Seppo Laivamaa 
Koulutukseen otetaan max. 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusillan päätteeksi on 
mahdollisuus lunastaa hätäensiapu-kortti hintaan 10e. 
Rauma 22.4 klo 17.30-21 Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), moni-
toimitila 0007 
Laitila 7.5 klo 17.30-21 Laitilan kaupungintalo (Keskuskatu 30, 23800 Laitila) Kokoushuone 232 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
VINKKEJÄ AVUSTUSTYÖSSÄ JAKSAMISEEN ARJEN ERI TILANTEISSA – luento RAUMALLA 
5.5 klo 17.30-20.00 
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), Ikäkeskuksen koulutustila 
kouluttajana Sirpa Montonen 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
 

 
 

 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Pori, Ulvila ja Merikarvia, Harjavalta, Nakkila, Kokemäki ja Luvia 
Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia   

alueohjaaja Mirva Veneranta 
 
 

Uusi vuosi 2015 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Talven lumisista ja aurinkoisista päivistäkin ollaan 
saatu jo esimakua. Kevättä on hyvä ryhtyä odottelemaan erilaisten koulutusten ja tapahtumien mer-
keissä. Tässä listattuna runsaasti erilaisia ”menovinkkejä” kevään ajaksi.  
 
Tervetuloa rohkeasti mukaan!! 
 
AVOIMET OVET SATAKUNNAN YHTEISÖKESKUKSESSA 4.2. klo 14-17, Isolinnankatu 16, Pori. 
Tervetuloa tutustumaan talon yhdistyksiin ja toimintaan. Tavoitat minut myös toimistolta. Talossa kahvi-
tarjoilu. 
 
KIITOSKAHVIT VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE 16.2. klo 15-17, paikka avoin. Mukana myös 
alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen, Turusta. Ilm. viikkoa ennen. 
 
HARJAVALLAN KURSSI 9.-12.2.2015 (päiväkurssi) n. klo 10-15, Myllykatu 10, Harjavalta. Ilm. viik-
koa ennen. 
 
UIMA-AVUSTAJAKURSSI 28.2.-1.3. la-su, Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6, Pori. Uima-
avustajakurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Muista ilmoittautua ajoissa. 
 
PORIN KURSSI 9.-12.3.2015 (päiväkurssi) n. klo 10-15, Isolinnankatu 16 (puutalon Sali), Pori. Ilm. 
viikkoa ennen. 
 
ERGONOMIA-PÄIVÄ 21.3.2015 klo 10-15, Ft Voluntas, Teljänkatu 8 C 4, 28130 Pori. Tutustutaan 
yleisimpiin apuvälineisiin ja opetellaan oikeita siirtotekniikoita. Kuljetukset tarvittaessa alueilta (Harja-
valta-Kokemäki-Eura-Rauma-Pori sekä Kankaanpää-Pori). Päivään mahtuu maks. n. 20 henkilöä il-
moittautumisjärjestyksessä. Ilm. viikkoa ennen. 
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EPILEPSIA-KOULUTUS 24.3. klo 17-, Isolinnankatu 16 (puutalon Sali), Pori. Kouluttajana Lehikoinen 
Jorma, epilepsialiitosta. Tule kuulemaan lisää epilepsiasta. Ilm. viikkoa ennen. 
 
HÄTÄENSIAPU PORISSA 20.4. klo 17-20.30 Isolinnankatu 16 (puutalon Sali), Pori. Koulutukseen 
otetaan maks. 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksesta on mahdollisuus saada hätäen-
siapu-kortti (10e). Ilm. viikkoa ennen. 
 
HÄTÄENSIAPU KANKAANPÄÄSSÄ 21.4. klo 17-20.30 Torikatu 9, (Kasevan tilat), Kankaanpää. Kou-
lutukseen otetaan maks. 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksesta on mahdollisuus saa-
da hätäensiapu-kortti (10e). Ilm. viikkoa ennen. 
 
TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUS 29.4. klo 17.30-19.30 Isolinnankatu 16 (puutalon Sali), Pori.  
Vetäjänä Montonen Sirpa. Aiheena tällä kertaa on "Vinkkejä avustustyössä jaksamiseen arjen työssä". 
Ilm. viikkoa ennen. 
 
HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN KOULUTUS- JA VIRKISTYSPÄIVÄ 16.5. LIEDOSSA. Lisätie-
toja aikaisemmin kirjeessä. Ilm. 30.4. mennessä. 
 
VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ 23.5. TURUSSA 
Lisäinfoa tulee myöhemmin. 
 
AVUSTAJATAPAAMISET PORISSA  19.2., 19.3., 16.4., 21.5.klo 17.30-19.00 Satakunnan Yhteisö-
keskus (kivitalo), Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Avustajat tapaavat toisiaan kaiken yhdessä tekemisen 
merkeissä. Ryhmää vetävät Itäluoma Seija ja Stenfors Henna. Lisätietoja Mirvalta.  
 
AVUSTAJATAPAAMISET KANKAANPÄÄSSÄ (ensimmäinen tapaaminen 27.1. klo 15-17, jolloin so-
vitaan kevään tapaamisajat), Torikatu 9 (Kasevan tilat), Kankaanpää. Vetäjänä toimii Koskiranta-
Pajunen Raija. Lisätietoja Mirvalta. 
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai 
p. 040-7546166 tavoitat minut parhaiten maanantaisin klo 9-14 tai ma-to klo 13-15 p. 02-2518549.  
 
Palkallisesta työstä kiinnostuneiden info to 5.2. klo 15-16. Ilm. Mirvalle. 
 
Lomailen 18.-22.2. välisen ajan.  
 
 

            Avustajan ABC-kirja luettavissa kotisivuilla sekä lainattavissa Porin toimistolta! 
 

Terveisin   Mirva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Salo 

Alueohjaaja Krista Suosaari-Vihiniemi  
 
Tervehdys! 
Uusi vuosi on lähtenyt taas vauhdikkaasti käyntiin. Tämän tiedotteen ilmestyessä 

olemme Salon alueella jo ehtineet kokoontua ns. ”avustajakurssi-tapaamiseen". Viime syksyn avusta-
jakurssilla osallistujat heittivät ilmaan toiveen tapaamisesta, jossa olisi mahdollista vaihtaa kuulumisia 
muutama kuukausi kurssin jälkeen. Otimme toiveesta kopin Sannan kanssa ja tapaaminen toteutui 
tammikuun alussa. Noin puolet kurssilla olleista ilmestyi paikalle ja juttua riitti. Iloinen uutinen oli, että 
lähes heille kaikille avustajatoiminta oli jossain muodossa jäänyt osaksi arkea.  
Tämän lisäksi uusia uintiavustajia koulutettiin tammikuisena viikonloppuna Salon uimahallissa. Uima-
avustajien kysyntä on koko ajan lisääntymässä Salossa, joten keikkoja silläkin saralla on koko ajan 
tulossa lisää. Vapaaehtoisten Kiitoskahvithan on myös perinteinen tammikuun tapahtuma, joka sekin jo 
siis on ehditty viettää. Jälleen oli rikastuttava kokemus päästä kuulemaan monia vaiheikkaita tarinoita! 

 
Toiminta jatkuu monipuolisena myös eteenpäin keväälle. Tarjolla on useita lisäkoulutuksia avustamisen 
peruskurssin lisäksi. Huomioikaahan taas Sirpa Montosen vetämä ilta huhtikuussa, jolloin tarjolla on 
työnohjauksellisella otteella mahdollisuus myös avustajien keskinäisen vertaistuen saamiseen.  
 
Energistä kevättalven jatkoa;  
Toivottavasti tapaamme useissa alla olevissa tapahtumissa! 
 
-Krista 
 
AVUSTAJAKURSSI päiväkurssina 2.-5.3. Salon srk-talo, Kirkkokatu 6 
Kurssilla tarjotaan monipuolisesti perustietoa avustamiseen liittyvistä asioista. Kurssi on avoin kaikille, 
mukaan otetaan max. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi pidetään yhteisyössä Salon 
seurakunnan vapaaehtoistyön kanssa. Ilmoittautumiset alueohjaajalle 22.2. mennessä. 
 
ERGONOMIA-KOULUTUSPÄIVÄ la 14.3. Turussa 
Koulutus on tarkoitettu kaikille koko toiminta-alueemme avustajille. Tarvittaessa alueilta järjestetään 
kyydit. HUOM! Ilmoittaudu alueohjaajalle ajoissa, paikkoja on rajoitetusti! 
 
EPILEPSIA-koulutus ti 24.3. klo 17.00, Sytyn toimisto, Helsingintie 6 
Kouluttajana on Hellä Viljanen Epilepsialiitosta. Illan tarkoituksena on lisätä avustajien tietämystä epi-
lepsiasta. 

 
PALKKANEUVONTAA ke 1.4. klo 15-17, Sytyn toimisto, Helsingintie 6 
Palkanlaskija/talousvastaava Ulla-Maija Lind paikalla. Ajan neuvontaan saa jonotusperiaatteella pai-
kanpäällä. 
 
SIRPA MONTOSEN TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUSILTA ke 22.4. klo 17.30-19.30, 
Sytyssä, Helsingintie 6  Jälleen on luvassa innostava, keskustelua herättävä ja voimaannuttava ilta 
niin vapaaehtois- kuin palkallisellakin puolella toimiville avustajille. 

 
HÄTÄENSIAPU-koulutus ma 11.5. klo 17.30-21.00, Sytyn toimisto, Helsingintie 6 
Koulutukseen otetaan max. 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen päätteeksi on 
mahdollisuus lunastaa Hätäensiapu-kortti hintaan 10e. 
 
HENKILÖKOHTAISETEN AVUSTAJIEN KOULUTUS- JA VIRKISTYSPÄIVÄ  
la 16.5. Liedon Vanhalinnassa  Lisää tietoa asiasta aiemmin tässä kirjeessä. 
 
VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ la 23.5. Lisää tietoa asiasta aiemmin tässä 
kirjeessä.. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi tai p. 044-341 
2007 (ellet saa vastausta, jätä viesti vastaajaan tai lähetä tekstari). Avustajakeskuksen päivystyspuhe-
lin palvelee ma-to klo 13-15, p. 02-2518549. 

mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
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PALKALLINEN TOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki Nousiainen ja Masku 

 
Tervehdys! 
Näin se aika kiirii, jo olemme kovaa vauhtia menossa kevättä kohti! 
Mutta sitä ennen meillä on monia odotettuja koulutuksia, luentoja sekä kursseja tuloillaan, 
joihin toivonkin puolestanne runsasta osanottoa! 
Ei muuta, kuin tutustumaan tarjontaan ja ilmoittautumaan, ja se kannattaakin tehdä ripe-
ästi, sillä paikkoja on vain rajallinen määrä. 
 

Terveisin, Sari 

 
la 14.3. ERGONOMIA-koulutus noin klo 10-16 Kotikunnas (Luolavuorentie 4, Turku).  Kouluttajana 
fysioterapeutti Eveliina Nieminen. Koulutuksessa tutustutaan avustajan käyttämiin eri apuvälineisiin ja 
niiden oikeappiseen käyttötapaan.  
 
la-su 2.-3.5. n. klo 9-17 ERITYISLASTEN UINTIAVUSTAJAKURSSI Impivaaran Uimahalli (Uimahal-
linpolku 4, Turku) 
Uintiavustajakurssille on tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita lasten uimakoulu- 
avustuksista kesällä-15.  
 
HÄTÄENSIAPU-koulutukset Turku 4.5. ja Raisio 5.5. 
Turun toimistollamme ma 4.5. noin klo 17-21 ja Raisiossa (Timali, Juhaninkatu 1) ti 5.5. noin klo 17-21. 
Mahdollisuus lunastaa itselleen virallinen Hätäensiapukortti hintaan 10e.  Kouluttajana Seppo Laiva-
maa. 
 
3.3. EPILEPSIA-koulutus ti 3.3. klo 17 alkaen toimistollamme (Itäinen Pitkäkatu 68, Turku) 
Kouluttajana Hellä Viljanen Epilepsialiitosta. Koulutusillan tarkoituksena on lisätä avustajien tuntemusta 
ja tietämystä epilepsiasta. 
 
7.5. SIRPA MONTOSEN luento "Vinkkejä avustustyössä jaksamiseen arjen työssä"  
to 7.5. noin klo 17.30-20 toimistollamme (Itäinen Pitkäkatu 68, Turku) Jälleen on luvassa innostava, 
keskustelua herättävä ja voimaannuttava ilta niin vapaaehtois- kuin palkallisellakin puolella toimiville 
avustajille. 
 
la 16.5. Muistatahan myös PALKALLISTEN AVUSTAJIEN KOULUTUS- JA VIRKISTÄYTYMISPÄI-
VÄN  (Tästä lisää avustajatiedotteen alussa) Ilmoittaudu nopeasti, vain osa mahtuu mukaan!  Päivään 
ovat tervetulleita kaikki meille rekisteröityneet palkkatyötä tekevät avustajat koko alueeltamme. 
 
TULOSSA MYÖS MATKA APUVÄLINEMESSUILLE marraskuussa 2015 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. Tule 
mukaan tapaamaan alan verkostoa, asiakkaita ja asiantuntijoita! Tapahtuma järjestetään jo 16. kerran 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.  
Matka tehdään yhteiskuljetuksin alueilta ja on maksuton kaikille avustajillemme (vapaaehtoiset, palkal-
liset).  Tästä lisää seuraavassa kirjeessämme. 
 
Muistattehan myös vertaistapaamisemme (ent. vertaistuki), joka kokoontuu toimistollamme kerran 
kuukaudessa joku arki-ilta. Paikka, jossa voit kohdata muita avustajia sekä voit luottamuksellisesti käsi-
tellä avustustyön tekemiseen ja työsuhteeseen liittyviä aiheita. Pääsääntöisesti tapaaminen on vapaata 
jutustelua ja välillä mukana on joku pieni alustus. Kahvitarjoilu.  
Vertaistukea saa myös, mutta olemme sen keskittäneet 1krt/syksy ja 1krt/kevät, jolloin paikalla on 
työnohjaajamme Eeva-Maija Salo. Kokoontumiset 25.2., 25.3., 28.4. ja 25.5. 
25.2. Paikalla Kuu-Katjaana Salonen. Alustuksena pieni info vapaaehtoistoiminnasta sekä palkallisesta 
toiminnasta. Klo 17.30-19. 
25.3. Paikalla rentoutusohjaaja Miska Salakka, joka vetää alkuun pienen rentoutustuokion. Työnteki-
jöistämme paikalla on Pirjo Rissanen. Klo 17.30-19.30. 
28.4. Vertaistuki, paikalla työnohjaajamme Eeva-Maija Salo. Klo 17.30-19. 
25.5. Leffailta, paikalla Anne-Ly Trei. Klo 17.30-19.30. 
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Nyt kaikki aktiiviset avustajat innolla mukaan, mahdolliset ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse 
sari.nikula@avustajakeskus.fi tai p. 044-351 2007. Voit myös ottaa yhteyttä päivystysnumeroomme 
p. 02-251 8549, ma-to klo 13-15. Huom. Aikataulumuutokset mahdollisia! 
 
Muistathan kun löydät mieleisesi avoimen paikan sivuiltamme, että olet ensisijaisesti yhteydessä oman 
alueesi alueohjaajiin. Yhteystiedot löytyvät avustajatiedotteen lopusta. 
 
Ma 9.3. on Turun kaupunginkirjastossa tilaisuus näkövammaisten apuvälineistä. Tämä on kaikille 
avoin, johon voit poiketa oman aikataulusi mukaan, ja esittää kysymyksiä, jos sellaisia sinulle mieleen 
tulee.  
 

 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 

Alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen 

  
Niin ne vain vuodet jatkavat kulkuaan. Siinä missä tuntui hämmästyttävältä kääntää sivua 
2000 -luvulle, vielä hämmästyttävämmältä tuntuu elää jo vuotta 2015, kun eihän niistä 

Millennium -bileistä ole kuin muutama vuosi...eihän? 
Vertaistuki on tästä eteenpäin Vertaistapaaminen. Vertaistukea saa myös, mutta olemme sen keskittä-
neet 1krt/syksy sekä 1krt/kevät. Vertaistapaamisilla on nyt kevään joku meistä aina mukana. Pääsään-
töisesti tapaaminen on vapaata jutustelua ja välillä on aina jokin pieni alustus. Kaffettakin on tarjolla!  
Minulla on aina alkuvuonna ollut tapa kyselle KUKA HALUAA AKTIVOITUA? Eli kenelle enemmin keik-
kaa? Yritän tasaisesti laittaa kutsuja keikoille, mutta 350 avustajaa rekisterissä aiheuttaa paljon hajon-
taa. Pidän siis myös listaa heistä jotka haluavat olla aktiivisempia ja tarjoan heille esim. kiireellisiä keik-
koja suoraan. Pieni ilmoitus sähköpostilla tai tekstiviestillä taas minulle, niin saan tiedon asiasta. 
 
VERTAISTAPAAMINEN kokoontuu taas 28.1. alkaen, ilmoittautumiset aina viikkoa etukäteen minulle 
28.1. "Vanhojen ja uusien tapaaminen" klo.17.30-19.00, ajatuksena, että konkarit voi avittaa uusia ja 
uudet saavat kontaktin konkareihin! Mukana työntekijöistämme Sari Nikula. 
25.2. klo. 17.30-19.00 alustuksena pieni info vapaaehtoistoiminnasta sekä palkallisesta toiminnasta. 
Paikalla Kuu-Katjaana Salonen 
25.3. klo.17.30-19.30 Rentoutusohjaaja Miska Salakka paikalla vetämässä alkuun rentoutusta kaikille. 
Paikalla meiltä Pirjo Rissanen. 
28.4. klo.17.30-19.00 VertaisTUKI, ohjaajana Eeva-Maija Salo. Meiltä paikalla Tarja Vasama.  
25.5. klo.17.30-19.30 Leffailta! Paikalla Anne-Ly Trei. 
 
la-su 2.-3.5. n. klo 9-17 ERITYISLASTEN UINTIAVUSTAJAKURSSI Impivaaran Uimahalli (Uimahal-
linpolku 4, Turku) 
Kesäkuun 2 ensimmäistä viikkoa on taas erityislasten uimakoulujen viikot ja keväällä alan keräämään 
innokkaita avustajia mukaan jelppimään pieniä uimareita! 
 
HÄTÄENSIAPU-koulutukset  
Turku (tsto, Itäinen pitkäkatu 68) ma 4.5. klo 17-21  
Raisiossa (Timali, Juhaninkatu 1) ti 5.5. klo 17-21. 
Mahdollisuus lunastaa itselleen virallinen Hätäensiapukortti hintaan 10e.   
Kouluttajana Seppo Laivamaa. 
  
3.3. EPILEPSIA-koulutus ti 3.3. klo 17 alkaen toimistollamme (Itäinen Pitkäkatu 68, Turku) 
Kouluttajana Hellä Viljanen Epilepsialiitosta. 
 
VAMMAISAVUSTAJAKURSSI alkaa Turussa helmikuun alussa ja se on piri pintaan täynnä. Seuraava 
alueemme kurssi pidetään Paraisilla 23.-26.2. 
Kevään aikana on tulossa Lietoon uutena kokeiluna vapaaehtoistoiminnan lyhytkurssi joka on kestol-
taan yhden illan.  
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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.  Yhteystiedot kirjeen lopussa 

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  

 PORI os Isolinnakatu 16, 28100 Pori,  Satakunnan yhteisökeskus 

 LOIMAA os. Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa 2. kerros 

 

TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 

Alueohjaaja (Turun seutu vapaaehtoiset) 
Kuu-Katjaana Salonen puh. 041 445 9392  kuu-katjaana.salonen@avustajakeskus.fi   
  
Alueohjaaja (Turun seutu palkalliset) 
Sari Nikula puh. 044 351 2007  sari.nikula@avustajakeskus.fi  

 
Toiminnanohjaaja (Turun seutu tuetut, akuutti-palvelu, avustajien rekry, markkinointi)  
Tarja Vasama puh. 044 341 2006   tarja.vasama@avustajakeskus.fi 
 
 

Alueohjaaja (Eura, Köyliö, Säkylä, Loimaa, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä vapaaehtoiset ja 
palkalliset)  Marie Lehto puh. 041 445 9332 marie.lehto@avustajakeskus.fi  
 

Alueohjaaja (Rauma, Eurajoki, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo ja Vehmaa vapaaehtoiset ja palkalli-
set)  Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
 

Alueohjaaja (Salo vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Krista Suosaari-Vihiniemi puh. 044 341 2007  krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
 

Alueohjaaja (Pori, Ulvila, Merikarvia, Luvia, Nakkila, Kokemäki, Harjavalta, Kankaanpää, Pomarkku, 
Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia, vapaaehtoiset ja palkalliset) 
Mirva Veneranta puh. 040 754 6166  mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 

Järjestösuunnittelija   (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen) 
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135   pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi 
 

projektiohjaaja (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti välitys, koulutus, tiedotus) 
Anne-Ly Trei puh. 0400239806 anne-ly.trei@avustajakeskus.fi  

 
Talousvastaava (tavoitettavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin) 
Ulla-Maija Lind puh. 044 341 2008  ulla-maija.lind@tsly.fi  
 

 
 
Palkanlaskija   
Joonas Helander puh. 040 676 6005  joonas.helander@tsly.fi  
 
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä (palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir puh. 040 7051930  sergej.kushnir@tsly.fi  
 
 

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