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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, Nousiainen, Pai-

mio, Pori, Pöytyä, Raisio, Rauma, Salo, Somero, Säkylä, Turku, Ulvila, Uusikau-
punki ja Vehmaa 

 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
TIEDOTE 

 

2/2013 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
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 kevättä! 
 
Kevät tulee kohisten kunhan alkuun pääsee.   
Uusina kuntina meidän toimintaamme ovat tulleet mukaan Paimio ja Nousiainen.  Näissä 
kunnissa jo avustajia onkin mukana, mutta lisää koulutamme vielä tänä vuonna. 

 
Uusi Porin seudun alueohjaaja Mirva Veneranta esittäytyy tässä kirjeessä yhdessä Joonas Helanderin 
kanssa, joka on tullut Ulla-Maijan työpariksi palkanlaskuun. 
 
Kesällä on taas mahtava tilaisuus olla mukana vapaaehtoisena Ruisrockissa toteuttamassa festareiden 
saavutettavuutta myös vammaisille.  Ilmoittaudu mukaan!  Myös Turussa jo perinteikkäät lasten kesä-
uimakoulut kaipaavat vapaaehtoisia avustajia mukaan mahdollistamaan monen erityisryhmien lapsen 
kesän kohokohdan.  Lisää tietoa niistä Pirjo-Riitan osiossa. 
 
Vapaaehtoistoiminnassa viime vuonna tehtiin koko toimialueellamme lähes 8000 avustajakeikkaa 
(vuonna 2011 tehtiin hiukan reilu 6000).  Luku on aivan mahtava, kiitos siitä lähes 700 avustajallemme 
ympäri Lounais-Suomea.  Olette tehneet mahtavaa työtä!  Kiitoksena siitä järjestämme hienon virkis-
tyspäivän Turussa, Turun Linnassa, jossa kiinnostava opastettu kierto ja hyvät ruoat kaikille mukanaoli-
joille.  Järjestämme kuljetuksen alueilta, joten muista ilmoittautua omalle alueohjaajallesi. 
 
Palkallisella puolella syntyi työsuhde kauttamme välitetyn avustajan kanssa lähes 600 kertaa (vuon-
na 2011 hieman reilu 500).  Tuettuja työsuhteita, joissa työntekijämme toimii työsuhteen tukena, oli 
vuoden lopussa noin 350. 
 
Koko raportin voit lukea kotisivuillamme www.avustajakeskus.fi  
 
Syksyllä taas hienoja koulutuksia tarjolla, mennään mm. yhdessä Apuvälinemessuille marraskuun 
alussa ja alueilla on tarjolla mukavia tapaamisia ja koulutuksia. 
 
Olemme lomilla vaihtelevasti kesän aikana, mutta päivystysnumeromme palvelee ma-to klo 9-12 koko 
kesän ajan.  Työntekijöiden yhteystietolistasta kirjeen lopusta näet loma-ajat. 
 

 
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 

 PORI os. Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori, Diaport-rakennus 

 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
http://www.facebook.com/%20LOUNAIS-SUOMEN
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UUDET TYÖNTEKIJÄT ESITTÄYTYVÄT 
 

PORIN SEUDUN ALUEOHJAAJA 
 

Olen Mirva Veneranta ja aloittanut Porin seudun alueohjaajana maaliskuun alussa.  
Alueeseeni kuuluu Pori seutukuntineen (Ulvila, Merikarvia) ja Keski-Satakunnan alueelta Harjavalta, 
Kokemäki, Nakkila ja Luvia. Toimistoni sijaitsee Porissa. 
Asun Eurajoella ja perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi 6-vuotias syksyllä koulunsa aloittava poika. 
Rakkaimmat harrastukseni ovat puutarhan hoito, lenkkeily ja sukututkimus. 
Koulutukseltani olen terveydenhoitaja ja aikaisempi työkokemukseni on koostunut sosiaali- ja tervey-
denhuollon eri osa-alueilta. Olen työskennellyt vanhusten- ja terveydenhuollossa, mutta myös omais-
hoitajana ja henkilökohtaisena avustajana. 
Nyt alueohjaajana opettelen uudenlaista työroolia yhdistyksessä. Toisaalta tässäkin työssä on tuttua 
yhteistyö eri tahojen ja toimialojen kanssa. Otan mielelläni vastaan toiveita, ideoita ja palautetta.  
Yhteistyöterveisin Mirva 
 

PALKANLASKIJA  
 

Hei, nimeni on Joonas Helander. Olen 24-vuotias vastavalmistunut merkonomin opiskelija. Olen ollut 
suorittamassa merkonomin työnäyttö osuuksia yhdistyksen palveluksessa muutamia kertoja ja olen nyt 
ollut osa-aikaisena työntekijänä yhdistyksessä hiukan yli puoli vuotta. 
Työtehtäviini yhdistyksessä kuuluu reskontran hoito ja osittain palkanlaskenta. Toimin siis pääasialli-
sesti Ullan avustajana talouspuolella Turun toimistolla. 
Terveisin Joonas 
 
 

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

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
 

SYKSYN AVUSTAJAKURSSIT 

 

avoimia kaikille ja suunnattu uusille toiminnasta kiinnostuneille 

 Eurajoki (ilta- ja vkl), 12.-16.10. 

 Uusikaupunki (ilta- vkl), 14.-18.9 

 Köyliö (päiväkurssi) 16.-19.9 

 Pori (päiväkurssi)30.9.-3.10. 

 Turku (päiväkurssi), 17.-20.9. 

 Paimio (ilta- ja vkl), 7.-11.9. 

 Parainen (ilta –ja vkl) 21.-25.9. 

 Salo, (päiväkurssi), 23.-26.9. 

 

VIRKISTYSPÄIVÄ TUKIHENKILÖINÄ TOIMIVILLE 11.9.13 Turussa 

 

Ke 11.9. klo 16-21 mahdollisuus tukihenkilöinä toimiville tulla mukaan verkoston yhteiseen virkistyspäi-

vään Sinapin leirikeskukseen Turkuun.  Mukaan voi lähteä myös oma tuettava.   

Ohjelmassa pelejä, saunomista ja makkaran grillausta. Myös kahvit tarjotaan piirakan kera.   

Tilaisuus on maksuton. 

Sitovat ilmoittautumiset Avustajakeskukseen 23.8. mennessä. 

Tilaisuuden järjestävät yhdessä Avustajakeskuksen kanssa, MLL, Pelastakaa lapset, Kaupunkilähetys, 

Omaiset mielenterveystyön tukena, Kriisikeskus ja Tyttöjen talo. 
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MATKA APUVÄLINEMESSUILLE 9.11.2013 

 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. Tule 
mukaan tapaamaan alan verkostoa, asiakkaita ja asiantuntijoita! Tapahtuma järjestetään jo 15. ker-
ran Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Viime tapahtumassa, marraskuussa 2011, vieraili kol-
men päivän aikana noin 12 000 kävijää.   
 
Apuväline 13-messut esittelee tuotteet ja palvelut eri vammaisryhmien sujuvaan arkeen sekä hoito- ja 
kuntoutustyöhön. Mukana myös Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Liikuntamaa. 
 
Matka tehdään yhteiskuljetuksin alueilta ja on maksuton kaikille avustajillemme (vapaaehtoiset, palkal-
liset).  Sitovat ilmoittautumiset 18.10. mennessä.   
Reissulle voi lähteä myös työnantajan/vapaaehtoispuolen asiakkaan kanssa.  Matka maksuton heille, 
jos ovat rekisteröityneet meille, muuten perimme matkasta 20e ja lippu tulee hankkia itse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva vuoden 2011 reissulta Turun bussista 
 
 

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. 

Turku ja Rauma 
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 15-16 aluetoimistoilla. 

Salossa Sytyn toimistolla, Helsingintie 6:ssa vastaavana ajankohtana. 
Kevään viimeiset Palkka-infot 8.5., seuraavat sitten syyskuussa taas. 

Lisätietoja saat soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 
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PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne melkeinpä 
päivittäin.  Ota ylös työpaikan numero ja soita alueohjaajalle saadaksesi lisätietoja. 
 

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. 
 
 

AVUSTAJA JA OMAN AUTON KÄYTTÖ TYÖSUHTEISSA 
 
Työnantaja vastaa myös muista ylimääräisistä kuluista, jotka aiheutuvat työskentelystä muualla kuin 
tavanomaisella työpaikalla tai työvuoron alkamisesta tai päättymisestä muualla kuin tavanomaisella 
työpaikalla, jollei työvuoron alkaminen tai päättyminen tapahdu saman lähiliikenteen tariffialueen sisällä 
kuin tavanomainen työpaikka. Työntekijän oman auton käytöstä on sovittava erikseen. Oman auton 
käytöstä työntekijä on oikeutettu saamaan korvauksen verohallinnon vahvistaman verottoman kilomet-
rikorvauksen mukaisesti. Tämä korvaus sisältää kaikki oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset 
ja saaminen edellyttää ajopäiväkirjan tai eritellyn matkalaskun esittämistä. Ja huom: aina kannattaa 
hakea kunnalta erikseen päätös, että näin voidaan menetellä, muutoin tämä matkakulujen maksaminen 
voi mennä työnantajan omasta pussista!  
 
Auton käyttöön ja kuljettamisiin liittyvistä asioista tulisi sopia ennakkoon työntekijän ja työnantajan välil-
lä, jotta työsuhteen käynnistyttyä ei tule yllätyksiä. Avustajalla ei luonnollisestikaan ole mitään velvolli-
suutta käyttää omaa autoaan avustettavan kuljettamiseen. Jos avustaja tällaiseen menettelyyn suos-
tuu, kantaa hän tavanomaisen vastuun auton kuljettamisesta liikenteessä. 
 
Autoa käytettäessä liikenteessä henkilövahingot ja vastapuolen esinevahingot korvataan aina pää-
sääntöisesti vahingon aiheuttaneen auton pakollisesta liikennevakuutuksesta. Vahingon aiheuttaneen 
auton omia esinevahinkoja (mm. peltivaurioita) ei korvata liikennevakuutuksesta, vaan tätä tarkoitusta 
varten voidaan ottaa vapaaehtoinen autovakuutus (kasko ym.). 
 
Jos avustaja esimerkiksi ajaa avustettavan autoa ja aiheuttaa peltivaurioita, vapaaehtoinen autovakuu-
tus kattaa lähtökohtaisesti tällaiset esinevahingot vakuutusehtojen mukaisesti. Ongelmana on se, että 
liikennevakuutuksen ja autovakuutuksen bonukset laskevat vahinkotapahtuman johdosta. Mikäli vahin-
ko on aiheutunut avustajan tuottamuksesta/huolimattomuudesta, voitaneen yleisen vahingonkorvaus-
lainsäädännön perusteella katsoa, että avustaja on teoriassa velvollinen korvaamaan aiheuttamansa 
vahingon (esim. bonusmenetykset) auton omistajalle. Jotta edellä mainittuihin vaikeisiin tulkintatilantei-
siin ei jouduttaisi, on perusteltua selvittää korvausvastuut ja sopia auton käytön pelisäännöt etukäteen. 
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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 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, Porista ja Raumalta.  
Matkan varrelta esim. Laitilasta, Paimiosta ja Aurasta pääsee mukaan. 

Ja kaikki tämä on vapaaehtoisillemme maksutonta  
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VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI TIEDOTTAA 
 

 
Terveisiä muistiprojektista! 

 
Vaikka vasta juhlimme uutta vuotta ja kevätkin antoi pitkään odottaa tuloaan, niin mietim-
me me koulutusten osalta jo syksyä . Syksyllä on jälleen mahdollisuus kouluttautua 
muistiasioissa, järjestämme muistiasiakkaiden kohtaamisesta ja muistisairauksista n. 5h 

mittaisia koulutuksia syksyllä kaksi, 26.10 Kaarinassa ja 16.11. Uudessakaupungissa. Koulutuspäivän 
aikana tarjotaan myös lounas. Lisäksi järjestämme muistiasiakkaiden kanssa toimiville avustajille lisä-
koulutusta erilaisista menetelmistä Kaarinassa 5.11. ja Aurassa 11.9. Koulutuksiin osallistuminen ei 
luonnollisestikaan sido sinua mihinkään, joten tule ihmeessä hankkimaan varmasti hyödyllistä tietoa! 
 
Kuulisin mielelläni ajatuksianne siitä, mikä muistiasiakkaiden avustamisessa on ollut erityisen muka-
vaa, mikä aiheuttaa päänvaivaa, tai mistä asioista olisi hyvä järjestää koulutusta! 
 
Olethan rohkeasti yhteydessä jos sinulla on jotain kysyttävää! 
 
Pirjo 

 

ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA VAKKA-SUOMEN, PÖYTYÄN, 
LOIMAAN JA AURAN ALUEELLA 
Alueohjaaja Sari Kinnunen 
p. 041 4459 332 
 
Aurinko paistaa ja linnut laulavat, taitaa se kesä kuitenkin tulla! 

Kevään myötä hiljenee myös Avustajakeskuksen koulutus, mutta vai hetkeksi, sillä syksyllä on taas 
tarjolla monenlaista kurssia, kuten vaikkapa vammaisavustajakurssia, muistikurssia, ergonomiaa. Mutta 
niistä lisää syksymmällä!   
Nyt on aika kiittää kaikkia vapaaehtoisavustajia virkistyspäivällä, joka järjestetään tänä vuonna  Turun 
Linnassa. Turkuun on alueilta järjestetty kuljetus, joten kaikki pääsevät mukaan. Muista ilmoittautua 
ajoissa! 
Palkallisen puolen avustajien on hyvä aloittaa keskustelut lomista oman työnantajansa kanssa, jotta 
voimme lähteä hakemaan ajoissa sijaisia. Avustajan työtä hakevien kannattaa käydä katsomassa paik-
koja sivuillamme, sillä paikkoja on välillä avoinna runsaastikin. Tuetussa työsuhteessa kannattaa avus-
tajan ilmoittaa tulevan loman ajankohta tiedoksi myös Ullalle palkanlaskentaan, mielellään jo edellisen 
kuukauden tuntilistassa (laita merkintä lisätietoihin). 
 
VAKKA-SUOMEN SEUTU: Vakka-Suomessa aloitamme syksyllä vammaisavustajakurssilla, jonka 
jälkeen on syventävä, erillinen muistikurssi 6.11. Käy katsomassa tarkempaa tietoa Pirjon muistiosuu-
desta! Toivomuksia muistakin kursseista saa esittää, laittakaa siis toiveita kurssien aiheista minulle. 
 
 
LOIMAAN, AURA; PÖYTYÄ seutu: Loimaan seudulla on tänä syksynä panostettu muistiosaamiseen 
erilaisilla mielenkiintoisilla kursseilla ja luennoilla. Syksyllä jatkamme muistikoulutusta Aurassa, jossa 
on kurssi 11.9. Tarkempaa tietoa kurssista löydät Pirjon muistiosiosta. Pöytyällä aloitamme syksyn va-
paaehtoistempauksella, jonka aikana käymme ulkoiluttamassa palvelutalojen asukkaita. Tervetuloa 
mukaan! Tarkemmat tiedot ovat seuraavassa avustajakirjeessä. 
 
Yhteiskuljetukset la 25.5. järjestetään vapaaehtoisten virkistystilaisuuteen.  Niistä on lisää tietoa ai-
emmin tässä kirjeessä. 
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PALKALLINEN TOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Alueohjaaja Saana Keränen 
 
Kevät tekee vihdoin tuloaan ja kesäkin on ihan kulman takana vaikka sitä ei vielä uskoisi. 
Avustajakeskuksen sivuilla on joitain kesätyöpaikkoja haussa ja lisää tulee koko ajan. Jos 
toimit henkilökohtaisena avustajana, kannattaa ottaa jo kesäloman ajankohta puheeksi 

työnantajan kanssa ja ilmoittaa mahdollisimman aikaisin meille tieto mahdollisesta sijaistarpeesta.  
 
Kannattaa tarkkailla sivuja aktiivisesti ja olla yhteydessä suoraan minuun jos löydät itsellesi sinua kiin-
nostavan työpaikan. Muistathan katsoa myös tukihenkilöpaikat! 
 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄT kokoontuvat kevään aikana joka kuukauden viimeisenä keski-
viikkona toimistollamme kello 17.30-19.00.  
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. 
 
 
ERITYISLASTEN KESÄUINNIT JÄRJESTETÄÄN KESÄKUUN ALUSSA!  
Jos olet työnhakijana, on sinulla on mahdollisuus tulla kerryttämään kokemusta uintiavustajana toimi-
misesta. Uintiavustamisesta ei makseta palkkaa mutta siitä saa kulukorvaukset. (eivät vaikuta mihin-
kään mahdollisiin saamiisi tukiin esim. työttömyyskorvaus). Katso tarkemmat ryhmätiedot Pirjo-Riitan 
osiosta ja ilmoita mahdollisesta halukkuudestasi uintiavustajana toimimisesta joko minulle tai suoraan 
Pirjo-Riitalle. . 
 
 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Alueohjaaja Pirjo-Riitta Kataja 
 

Aurinkoista kevättä kaikille 

 

Erityislasten kesäuintien avustajarekrytointi Turkuun, Kaarinaan ja Raisioon on taas ajankohtai-

nen asia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan uintiavustajaksi, ilmoittaudu minulle mahdollisimman pian. 
Alla olevasta listasta voit valita itsellesi parhaiten sopivim-
mat ajat ja paikat. Pyrin ottamaan toivomuksia huomioon. 
 
Turku, Petreliuksen uimahalli (Ruiskatu 2 ) alkeis- ja jatko-
ryhmät 
3.–7.6. klo 9.30–11.30 ja klo 12–14   ja 10.–14.6. klo 9.30–
11.30 ja klo 12–14  
 
Kaarinan uimahalli (Uimahallintie 4) 
3.–7.6. klo 10.30–12.30 vaikeasti liikuntavammaisten ryhmä 
ja klo 13.30–15.30 alkeis- tai jatkoryhmä  
10.–14.6. klo 13.30–15.30 alkeis- tai jatkoryhmä 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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Raision uintikeskus Ulpukka (Eeronkuja 5) 
10.–14.6. klo 13–15 alkeis- ja jatkoryhmä. 
Kiitos kaikille aktiivisille, jotka ovat jo ilmoittautuneet. Ilmoittelen avustuspaikat, ryhmän ja lasten nimet 
toukokuun lopussa. Halutessasi saat todistuksen osallistumisestasi tästä erikoisosaamista vaativasta 
avustustyöstä. Viime vuonna olin itse avustamassa lapsia altaassa ja se oli todella mukava kokemus. 
Rohkene sinäkin kokeilemaan. 
 

Vapaaehtoisten virkistäytymiseen Turun Linnaan on vielä muutama paikka vapaana 25.5.2013 

klo 12 alkaen. 
 

Tänä vuonna uutena toimintana osallistumme Naisten kuntovitoseen esteettömälle radalle, 
25.5.2013 klo 11 -16.  Avustajien tehtävänä on avustaa esim. juomien ojentamista kuntoilijoille mat-

kan varrella ja pyörätuoli-asiakkaita pääsemään yläkentälle reitin lopussa. Joillakin voi olla vielä voimia 
tallella viimeiseen rutistukseen, mutta varmistetaan kaikkien pääsy ko. paikkaan. Avustajia tarvitaan 10 
eri pisteisiin. Tarkemmat ohjeistukset saatte myöhemmin, kun ne ovat tulleet meille asti tilaajalta.  
Avustajat saavat Kunto 5- paidan, tuotekassin ja 7 euron kulukorvauksen, jonka voi laskuttaa Avustaja-
keskukselta. Varmasti tämäkin avustusmuoto on kokemisen arvoinen. Ilmoittaudu mahdollisimman pian 
minulle. 
 

Ruisrock-tapahtumaan on vielä kuusi vuoroa täyttämättä, joten nopeimmille löytyy vielä elämyksel-

linen avustuskeikka. Kaikki avustajat saavat perehdytyksen ennen tapahtumaa tilaisuuden järjestäjältä. 
Talkoolaiset saavat Ruisrock-paidan, ruuan ja muut talkooporukalle kuuluvat edut. Talkooporukkaan 
kuuluu, jos tekee kaksi vuoroa viikonlopun aikana. Voit halutessasi ottaa myös toisen vuoron, jos sinul-
la on vain yksi vuoro sovittuna. Viime vuonna kaikille avustajille tarjottiin ruoka vuoron aikana. 
 

Vakkari – avustajaa kaipaa muutama muistiasiakas ja ulkoilemaan haluava asiakas Turussa ja Rai-

siossa. Katso nettisivuiltamme tai soittele minulle. 
 
Kevään keikat ja vakkarit on hoidettu hienosti, hyvää palautetta on tullut asiakkailta.  
Kiitos kuuluu kaikille joustaville, luotettaville ja tunnollisille avustajille. 
 
TURUN TOIMISTOLLA KÄYTETTÄVISSÄ TIETOKONE nettiyhteydellä ja kopiointimahdollisuudella.  
Kone käytettävissä ma-to klo 10-15. 

 

 

Toivotan kaikille oikein aurinkoista kevättä ja rentouttavaa kesää.  

Terveisin Pirjo-Riitta 
 

 

Ilmoittauduthan ajoissa toukokuun virkistyspäivään! 
 
 

 
 

TURUN TOIMISTOLLE HAETAAN  
REIPASTA, OMATOIMISTA JA OSAAVAA SIISTIJÄÄ. 

 
Työaika 6h/viikko.  Työtehtävinä yleisten tilojen sekä toimistohuoneiden siivoaminen Turun 
seudun lihastautiyhdistys ry:n ja Lounais-Suomen MS-yhdistys ry:n tiloissa.   
Työaika sovittavissa. 
 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Tarjaan puh. 0443412006 
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA Rauma, Eurajoki, Köyliö ja Eura   
Alueohjaaja Krista Hellén 

 
Keväinen tervehdys! 
Ihana aurinko alkaa nyt jo tosissaan lämmittää – sulattaen viimeisiä lumen rippeitä. Avus-
tajakeskuksen kevätkauden ohjelma kevenee perinteisesti kesää kohti mentäessä. Kevät-
kauden huipentumana on tarjolla mm. virkistystä ja elämyksiä vapaaehtoisille avustajille. 
Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee mukaan!    
 

*********************************************************************************** 
VAPAAEHTOISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ  LA 18.5.2013 klo 11-15  TENHONPERÄN RAN-
TASAUNALLA  os. Tenhoniementie 3, 26840 Kortela 
 
OHJELMASSA 

 saunomista, grillausta, yhteislaulua ja kesäisiä pihapelejä 

Tilaisuuden järjestää:  
 
KOUKKU-TYÖRYHMÄ 
Rauman Seudun Mielenterveysseura ry/Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikk’ 
Rauman Seudun Katulähetys ry 
Mielenterveysyhdistys Friski tuult ry 
Omaiset Mielenterveystyön Tukena/Länsi-Suomen yhdistys ry 
Avustajakeskus 
 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen                                                                                                      

Kyyti järjestettävissä Rauman alueelta tarpeen mukaan  

*********************************************************************************** 

HYVÄ MIELI –treenit Raumalla   ulkoilun merkeissä torstaina 23.5.2013 klo 13-15 
Tule liikkumaan ja liikuttamaan apua tarvitsevia keväiselle kuntopolulle!   
Kokoonnumme  klo 13 Metsätähdentien ja Pyynpäänkadun risteyksen läheisyydessä olevalla Latuma-
jan parkkipaikalla, josta lähdemme kiertämään esteetöntä reittiä. 
Makkara- ja mehutarjoilu  
Järjestäjinä: Rauman Invalidit ry, Rauman Seudun Mielenterveysseura ry ja Avustajakeskus 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen (ja minun kyydissäni pääsee Rauman alueelta Latumajalle 
ja takaisin kotiin) 
 
 

 
VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA Merikarvia, Pori, Harjavalta, Nakkila, Ko-
kemäki, Luvia ja Ulvila    alueohjaaja Mirva Veneranta 
 

Hei! 

 
Avustajakeskuksen toiminta on nyt laajentunut Porinkin seudulle ja aktiivisempaa toimintaa aloitellaan 
jo kesän aikana. Toimisto on nyt avattu, joten tervetuloa tervehtimään (mutta tarkistathan paikallaolon 
ensin)! 
 

Avustajille järjestetään virkistyspäivä Porissa keskiviikkona 10.7. grillauksen merkeissä 

(säävaraus). Tutustutaan toisiimme ja vaihdetaan ajatuksia. Lähetän kutsun myöhemmin, jossa varmis-
tuu myös aika ja paikka tarkemmin.  
 
Vapaaehtoisten virkistyspäivään 25.5. yhteiskuljetus tarvittaessa myös Porista, muista ilmoittautua! 

 
Syksyn toimintaa suunnitellaan jo, nyt on aika esittää toiveita ja ideoita tulevaisuuden 
varalle! 
 

Kevätterveisin Mirva 
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA Salo, Somero ja Paimio 
Alueohjaaja Krista Suosaari-Vihiniemi 
 
Hei! 
  
Kevät on kalenterin mukaan jo pitkällä, joskin luonnossa kevät tuntuu viivyttelevän vielä 

tuloaan. Ajatukset tulevan kesän lomista lienee kuitenkin jo heränneet ja muistuttelenkin erityisesti pal-
kallisen puolen avustajia ottamaan aiheen keskusteluun oman työnantajansa kanssa. Tieto asiasta 
myös minulle riittävän ajoissa, erityisesti silloin, mikäli on sijaisen tarvetta tuolle ajalle.  
Tulevan loman ajankohta tiedoksi myös Ullalle palkanlaskentaan, mielellään jo edellisen kuukauden 
tuntilistassa (merkintä vaikkapa lisätieto-kohtaan). 
 
Alueeni palkallisen puolen avustajien työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyen on kevään aikana jär-
jestetty jo kaksi avustajien tapaamista. Sosionomi-opiskelija Anna-Maria Kemppainen tekee opinnäyte-
työn aiheeseen liittyen. Tapaamiset ovat kerran kuussa, heinäkuussa pidetään tauko, mutta syksyllä 
jatketaan vielä muutamia kertoja. Mukaan voi tulla, vaikka tietäisi, ettei pystyisikään osallistumaan 
kaikkiin kertoihin. Avustajan työ on usein aika yksinäistä, näissä tapaamisissa on siis myös ver-
taistukea tarjolla. Seuraava tapaaminen on to 2.5. klo 17.30 alkaen Sytyssä, jolloin vietetään elo-
kuvailtaa. Tervetuloa siis kaikki mukaan! 
 
Vapaaehtoisavustajien arvokasta työtä muistetaan Kevätvirkistysretkellä Turun Linnaan la 25.5. 
Alueeltamme onkin jo ilmoittautunut mukavasti lähtijöitä, mutta mukaan mahtuu vielä. Bussikuljetus 
järjestetään Somerolta Salon kautta Turkuun. Mukaan ilmoittautuneita tiedotetaan tarkemmasta aika-
taulusta lähempänä ajankohtaa. 
 
Työpaikka on ystävällisesti myöntänyt minulle mahdollisuuden pitää opintovapaata toukokuun ajan. 
Käytän tämän ajan tiukasti sosionomi-opintojeni edistämiseen. Minua ovat lupautuneet tuuraamaan 
vapaaehtoispuolen osalta Porin alueohjaaja Mirva sekä palkallisen puolen asioissa Pirjo. Kesäkuussa 
sitten olenkin jo taas takaisin työn äärellä. 
 
Syksyn tulevista kursseista sekä mm. messumatkasta Tampereelle on tietoa muualla tässä kirjeessä; 
ne ovat siis tarjolla kaikille avustajille! 
 
Aurinkoisin terveisin Krista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnelmia Loimaan ja Harjavallan kursseilta.   
Lisää kuvia www.avustajakeskus.fi tai facebook-ryhmämme sivuilla! 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 
 

Alueohjaaja Pirjo-Riitta Kataja (Turun seutu vapaaehtoiset)  
puh. 041 445 9392  alueohjaaja@avustajakeskus.fi    
lomalla 17.6.-12.7. 
   

Alueohjaaja (Turun seutu palkalliset)   
Saana Keränen puh. 044 351 2007  saana.keranen@avustajakeskus.fi  
lomalla 8.7.-3.8. 

 
Toiminnanohjaaja (Turun seutu tuetut, akuutti-palvelu, avustajien rekry,  
markkinointi, muistiprojekti) 
Tarja Vasama puh. 044 341 2006   tarja.vasama@avustajakeskus.fi 
lomalla 1.7.-16.8. 
 

 
Alueohjaaja (Vakka-Suomi ja Loimaan seutu vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Sari Kinnunen puh. 041 445 9332  sari.kinnunen@avustajakeskus.fi  
lomalla 24.6.-6.7. ja 22.7.-3.8. 
 
Alueohjaaja (Rauma, Eura, Köyliö, Eurajoki vapaaehtoiset ja palkalliset) 
Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
lomalla 24.6.-26.7. 
 
Alueohjaaja (Salon seutu ja Paimio vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Krista Suosaari-Vihiniemi puh. 044 341 2007  krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
Opintovapaalla 1.-31.5. (sijaisena vapaaehtoistoiminnan osalta Mirva, palkallisten osalta ) 
lomalla 1.-26.7. 
 
Alueohjaaja (Pori, Merikarvia, Luvia, Ulvila, Nakkila, Kokemäki, Harjavalta vapaaehtoiset ja 
palkalliset) 
Mirva Veneranta puh. 0407546166  mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 
Järjestösuunnittelija   (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti, laatutyö, koulutukset, tiedo-
tus, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen)               
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135   pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi 
lomalla 24.6.-9.8. 
 

 
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   
lomalla 24.6.-2.8.  
 
Sijaisena heinäkuussa Katariina Ranne vastaamassa välitysnumeroon ja hoitamassa 
vapaaehtoisten välitystä 
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