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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 

 

 

2/2015 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

 
Hyvää Kesän odotusta! 
 
Olemme saaneet joukkoomme Joonas Helanderin siirryttyä uu-
siin haasteisiin Jaana Vikstedtin.  Hän onkin usealle jo tuttu kas-
vo, sillä hän suoritti meillä opiskeluihin liittyvää harjoitteluaan.  
Nyt hän toimii meillä palkanlaskijana. 
 
Toiminnan raportti on valmistunut ja sen voi kokonaisuudes-
saan lukea kotisivuiltamme. 
Vapaaehtoiset tekivät yli 9300 keikkaa toimialueellamme, joka on 
melkein tuhat keikkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Työpaikkoja täyttyi kauttamme lähes 890, joka sekin on noin 100 
paikkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Olemme tavoittaneet tiedotustoiminnassamme yli 20 000 ihmistä 
ja kotisivuillamme vierailtiin yli 60 000 kertaa. 
 
Ilman teitä avustajia emme kuitenkaan tällaisia lukuja olisi 
saavuttaneet, joten ISO kiitos teille kaikille.  Jatketaan työtä 
yhdessä! 

 
Tänä vuonna työstämme kirjattuja arvoja toiminnallemme.  Siihen voit myös sinä osallistua vaikka 
facebookin ryhmän kautta.  Lisäksi koulutuksissamme ja tapahtumissa olemme pyytäneet kirjaamaan 
paperille, mikä toiminnassamme on tärkeää.  Näistä keräämme sitten meille yhteiset, toimintaa ohjaa-
vat arvot ja säännöt, jotka toivottavasti näkyvät työssämme hyvänä laatuna. 

 
 

Terveisin Sirke 
 
 
JAANAN ESITTELY: 

 
Olen Jaana Vikstedt ja asun Salossa. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme 
kouluikäistä lasta. Vapaa-aikani vietän perheeni ja koripallon parissa. 
Kesäisin myös cruisailemme vanhallla klassikko autollamme. 
Nyt teen töitä Turun seudun lihastautuyhdistyksen Avustajakeskuksessa laskien 
palkkoja ja muita taloustöitä. 

Jaana 
 
 
 
 

 
UUTTA! Puhelinpalvelua venäjäksi, eestiksi ja ruotsiksi 

 Vi svarar på svenska/Sirke Salmela ring 0414567071 

 Me teenindame teid eesti keeles/Anne-Ly Trei kõne 0400239806 

 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. Voit kysyä ja esit-

tää toiveita myös Avustajakeskuksen työntekijöille. 



 

3 

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

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 

 
Syksyn kurssit 
Salo 14.-17.9. Turku 20-23.10. Sauvo 12.-15.10.                     
Masku 21.-24.9. Taivassalo 13.-16.10. Pori 2.-5.11.  Laitila 9.-12.11. 
 
 

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.  
Tilaisuudet kaikille avoimia ja niihin voi osallistua vaikka työnantajan kanssa yhdessä. 
Tilaisuudet ovat myös info-tilaisuuksia avustajan työstä kiinnostuneille. 

 Rauma ja Salo joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16-17 (Rauma klo 15) 
Porissa ja Loimaalla poikkeukselliset ajankohdat, kts. alueohjaajan osio. 

Turku pääosin uusien tavu  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 

 
 

MATKA APUVÄLINEMESSUILLE 7.11. TAMPEREELLE 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. Tule 
mukaan tapaamaan alan verkostoa, asiakkaita ja asiantuntijoita! Tapahtuma järjestetään jo 16. ker-
ran Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Viime tapahtumassa, marraskuussa 2013, vieraili kol-
men päivän aikana noin 12 500 kävijää.   
Apuväline 15-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 16.10. 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. 
 
 

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 puhelimestanne taksin asiakkaalle, voitte periä asiakkaalta 1,50 euroa 
kulujen 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. 
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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 12.5.2015, 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 

 

 

VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI  
TIEDOTTAA 

 
Heippa kaikille! 
 
Kevät on täällä, kevät on tunkeutunut puihin, nurmikkoon, kukkiin, kevättä on rinnassa ja ilmassa sekä 
ihmisissä  ja sehän on hienoa!  
  
Tämä vuosi on ollut huippu projektin kannalta, viimeisten tietojen mukaan  jo noin 40 avustettavaa on 
löytänyt oman kullan-arvoisen avustajan ja kotikäyntejäkin on Marjo sekä Anitan toimesta tehty saman 
verran. Eli hyvällä mallilla mennään. Kiitos paljon teille, jatkosuunnitelmat ovat tekeillä ja katsotaan, 
miltä syksyllä tilanne näyttää! 
Mahtava kokemus oli myös pienmuotoinen tutkimus, jonka tein puhelimen välityksellä. Valitettavasti 
aikataulut olivat niin tiukkoja, ettei teille kaikille kerinyt soittamaan, mutta arvokasta tietoa tuli teiltä mei-
dän toiminnan tueksi.  Isot kiitokset siitäkin!  
  
HUOMIO! Etsimme kiinnostuneita ihmisiä yhteistyöprojektiin Taideakatemian kanssa. Olemme teke-
mässä minielokuvaa vapaaehtoistoiminnastamme ja mukaan tarvitaan innostuneita vapaaehtoisia. Mi-
tään erityisiä vaatimuksia ei ole! Jos sinua kiinnostaisi saada itsesi mahdollisesti valkokankaalle ja 
muutoinkin seuraamaan videoiden tuottamista, ota yhteyttä Pirjoon: pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi  
Tämähän on upea mahdollisuus  
 
Alustava tieto projektimme loppuseminaarista marraskuussa, eli ”Vapaaehtoisavustajat muis-
tiasiakkaille” –päätösseminaariin keskiviikkona 11.11.2015. Puhumaan tulee Kuntoutussäätiöstä 
Sari Pitkänen  ja eduskunnasta Merja Mäkisalo-Ropponen, varatkaa kalentereihin aikaa, se on semi-
naari jotta ei voi missata  
  
 
 
 
UUSI!  
Muistikoulutusta Salossa 17.5. klo 10-14 Sytyn tiloissa, tervetuloa kuulemaan muistisairauksista 
lisää ja samaan vinkkejä avustustyöhön muistiasiakkaan kanssa. Lounas tarjotaan.  

mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi
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B-kurssi tulossa 4.6.2015 klo 15.00 – 19.00 
Olemme järjestämässä yhteistyössä muistiyhdistyksen kanssa vielä alkukesästä b-kurssin, tervetuloa 
mukaan, kurssilta saa hyvää tietoa muistisairauksista ja vinkkejä avustussuhteen tueksi. Tänne voit 
hyvin pyytää myös kaverisi mukaan, muistiasiakkaita on jatkuvasti etsimässä avustajaa, joten jokainen 
vapaaehtoinen on todella tärkeä! 
Paikka: Varsinais-Suomen Muistiyhdistys  Varusmestarintie 15, 20360 Turku          
  
Pirjo lomailee  22.6.-26.7. ja 10.-23.8. Pirjo lukee sähköpostia n. kerran viikossa loman aikana. Anne-
Ly  on lomalla 27.7-30.8,  
Avustajakeskus on auki, aina täällä on joku paikalla, eli pidetään huolta myös kesällä     
 

 

Terveisin Pirjo ja Anne-ly       
 
 
 
 

 
 

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 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 TAPAAMINEN  

 
Aiemmin ilmoitettu palkkatyössä olevien avustajien virkistys- ja koulutusupäivä 16.5. on jouduttu peru-
maan liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 

Uusi ajankohta la 26.9. klo 11-15.   
Ohjelmassa tietoa ja virkistystä.  Kuljetukset alueilta. 

Lisätietoja seuraavassa kirjeessä.  Voit ilmoittautua mukaan jo nyt, viimeistään 4.9. 
Päivän hinta 20e/sis. tarjoilut, ohjelman ja materiaalit tai 30e/sis. edelliset+yhteiskuljetuksen. 
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HENKILÖKOHTAISENA AVUSTAJAN TOIMIVIEN NIMIKORTIT 2015 

 
Jos haluat epävirallisen tunnistekortin itsellesi, saat sen etukäteen tilaamalla sovittuna päivinä aluetoi-
mistoilta.  Kuvallisena 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 erik-
seen, 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. 
 
 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA KEVÄÄN AIKANA 

Palkanlaskijamme Sergej Kushnir  tai Jaana Vikstedt tavattavissa aluetoimistoilla kevään aikana alue-
toimistoilla seuraavasti: 
Maanantai Porissa     25.5. 
Tiistai     Salossa 26.5. 
Keskiviikko Raumalla     27.5. 
Torstai   Loimaalla    28.5. 
Heille voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkanlasku järjestetty meidän kauttamme) tai 
tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. 
Syksyllä jatkuvat taas käynnit alueilla seuraavan aikataulun mukaan:  
Porissa: ma 28.9., ma 26.10., ma 30.11. 
Salossa: ti 29.9., ti 27.10., to 26.11. 
Raumalla: ke 30.9., ke 28.10., pe 27.11. 
Loimaalla: pe 25.9., to 29.10., ke 25.11. 
 

 

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 

alueohjaajan sijainen Marie Lehto 

 
 Keväinen tervehdys kaikille! 

Olemme osan kanssa jo menneenä talvena tutuiksi tulleet. Tämän kevään aikana on 

vielä monia mahdollisuuksia tutustua. Tapaamiset onnistuvat myös kesän aikana, 

koska olen pääsääntöisesti työssä. Yhteydenotot mieluimmin etukäteen sähköpostilla tai puheli-

mitse. 

 

Oikein rentouttavaa kesäaikaa t. Marie 

  

KEVÄT: 
VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ Mynämäellä Sonnitallissa 

la 23.5.2015 klo 11.30 – 15.30  

Lisää tietoa asiasta tässä kirjeessä ylempänä. 

 

AVUSTAJATAPAAMISET 

Talven avustajatapaamisessa sovittiin, että keväällä ei järjestetä tapaamista kevätkiireiden vuoksi. 

Syksyksi olisi kiinnostusta taas tapaamiseen. Jätänkin nyt mietintään ajatuksen, löytyisikö halukkaita 

vetäjiksi? 

 

PALKKAINFO LOIMAALLA to 21.5. klo 16.00-17.00 

kaupungintalon valtuustosalissa. Vetäjänä Talousvastaava Ulla-Maija Lind.  Ilmoittautumiset viikkoa 

ennen minulle tai keskukseen 

 

SYKSY: 
AVUSTAJAKURSSI Paimiossa 17.9. lyhytkurssi 

AVUSTAJAKURSSI Sauvossa 12.-15.10.2015 päiväkurssi 

APUVÄLINEMESSUT Tampereella la 7.11.2015 yhteiskuljetus mahdollisuus 

TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUS  Loimaalla 25.11.2015 klo 17.30-19.30 

Sirpa Montosen aiheena on ”Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset roolit arjessa”.  

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

 
 

Vanhoja muistoja  
 

 
 
Euran kurssi 2001  Turku 2001 
   
  Uudenkaupungin kurssi 2001 

mailto:marie.lehto@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Uusikaupunki, Taivassalo, Laitila ja Vehmaa   
Alueohjaaja Krista Hellén 
 
 
Hei! 
 
Aurinko lämmittää jo mukavasti ajatukset kääntyvät tulevaan kesään. Vielä on kuitenkin 

Avustajakeskuksen koulutuksia ja tapahtumia tarjolla kevätpäiviin  
Anne-Ly Trei hoitaa Rauman seudun ja Vakka-Suomen vapaaehtoispuolta nyt toukokuun ajan – eli 
Anna-Ly soittelee/tekstailee vapaaehtoisille avustajille kun on keikkoja tiedossa tai vakkariavustajia 
haussa.  
 
Lomailen 22.6-20.7 ja silloin sijaisenani toimii alueohjaaja Mirva Veneranta 
 
Hyvää kesää kaikille! 
 
 
 
VAPAAEHTOISTEN VIRKISTÄYTYMINEN MYNÄMÄEN SONNITALLISSA 
LA 23.5.2015 KLO 11.30 - 15.30 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.5.2015. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita erikoisruokavaliosi ja 
paikka, jos tulet yhteiskuljetukseen matkan varrelta.  
 
HYVÄ MIELI –treenit Raumalla 21.5.2014 klo 13 alkaen Latumajan esteettömällä reitillä 
Tule liikkumaan keväiselle kuntopolulle!   
Järjestäjinä: Rauman Invalidit ry, Rauman Seudun Mielenterveysseura ry ja Avustajakeskus 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
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.  
Kevätkauden viimeinen vertaistapaaminen on to 28.5. klo 18. Voit tulla niihin tapaamisiin, jotka 
kalenteriisi sopivat. Ilmoittautumisia toivotaan korukurssi-iltaan – muihin tapaamisiin voit tulla suoraa 
ilman ennakkoilmoittautumista. 
 
Syyskauden ensimmäisessä kokoontumisessa 24.9 klo 18 vierailee Pirjo Rissanen korukurssin 
merkeissä. Illan aikana voit ostaa korutarpeita ja valmistaa itsellesi korun. Koruiltaan ilmoittautumi-
set viikkoa ennen.  
  
INFOTILAISUUDET henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille klo 15 alkaen 
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), Ikäkeskuksen koulutustila 
Kevätkauden viimeinen infotilaisuus to 7.5  klo 15 
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 
Syyskauden infotiaisuudet ovat 2.9, 7.10, 4.11 ja 2.12  
 
APUVÄLINEMESSUT Tampereella la 7.11.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. 
Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.   
 
SIRPA MONTOSEN luento "Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset roolit arjessa" Aika ja paikka 
tarkentuu myöhemmin. 
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Pori, Ulvila, Lavia ja Merikarvia, Harjavalta, Nakkila, Kokemäki ja Luvia 
Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia   

alueohjaaja Mirva Veneranta 
 
 

 
Hei, kevät tekee tuloaan  
Syksyn koulutuksia suunnitellaan jo ja tässä on jo vähän esimakua tulevasta syksystäkin. Kirjaa koulu-
tukset ja tapahtumat kalenteriin. Tavoitat minut toimistolta kesälläkin, mutta lomailen 13.7.-9.8. välisen 
ajan. Lomani aikana aluettani hoitaa Rauman alueohjaaja Hellèn Krista. Myös päivystysnumeromme 
palvelee koko kesän ajan ma-to klo 9-13 p. 02-2518549. 
  
VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ 23.5. klo 11.30-15.30 MYNÄMÄELLÄ 
Mahdollisuus yhteiskuljetukseen. Kts. lisätietoja aikaisemmin kirjeestä. Ilmoittautuminen 12.5. mennes-
sä. 
 
AVUSTAJATAPAAMISET PORISSA viimeisen kerran tänä keväänä 21.5.klo 17.30-19.00 Satakun-
nan Yhteisökeskus (kivitalo), Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Avustajat tapaavat toisiaan kaiken yhdessä 
tekemisen merkeissä. Ryhmää vetävät Itäluoma Seija ja Stenfors Henna. Syksyn tulevat tapaamiset 
sovitaan kevään viimeisessä tapaamisessa. Lisätietoja Mirvalta.  
 
AVUSTAJATAPAAMISET KANKAANPÄÄSSÄ Torikatu 9 (Kasevan tilat), 38700 Kankaanpää. Avus-
tajat tapaavat toisiaan kaiken yhdessä tekemisen merkeissä. Vetäjänä toimii Koskiranta-Pajunen Raija. 
Syksyn päivät ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja Mirvalta. 
 

SYKSYN 2015 TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA: 
 
VAPAAEHTOISTYÖN LYHYTKURSSI JA PALKKAINFO KARVIALLA 8.9. KLO 10-16, Karvian kun-
nantalo, valtuustosali. Ilm. viikkoa ennen. 
 
ERGONOMIA-ILTA KANKAANPÄÄSSÄ, paikka ja aika tarkentuu myöhemmin. 
 
PORIN KURSSI 2.-5.11. SATAKUNNAN YHTEISÖKESKUS, (puutalon ja kivitalon saleissa), Isolin-
nankatu 16, 28100 Pori. Ilm. viikkoa ennen kurssia. 
 
APUVÄLINEMESSUT 7.11. TAMPEREELLA, yhteiskuljetusmahdollisuus. Ilm. ajoissa. 
 
TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUS, Montonen Sirpa ”Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset 
roolit arjessa”. Paikka ja aika tarkentuu myöhemmin. Ilm. viikkoa ennen.  
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai soitta-
malla ma-to klo 13-15 p. 02-2518549.  
 
HUOM!!! Tavoitat minut parhaiten maanantaisin klo 9-14 p. 040-7546166.  
 
Lomailen 13.7.-9.8. välisen ajan. Sijaisena toimii Rauman alueohjaaja Hellèn Krista. 
 

 
Aurinkoista kesää!   Mirva 
 
 
 

 
 

mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi


 

10 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Salo 

Alueohjaaja Krista Suosaari 
 
Kevättervehdys! 
 

Alkuvuosi tuntuukin taas hujahtaneen ihan vilauksessa, nyt soisi vauhdin hieman hidastuvan, jotta ehtii 
ja huomaa nauttia tulevasta kesästä!  
 
Tiedotteen alussa olevasta Sirken osiosta varmasti luittekin viime vuotta koskevia kokonaislukuja mm. 
tehdyistä keikoista sekä täyttyneistä työpaikoista. Salossa vapaaehtoiskeikkoja tehtiin vuonna 2014 
yhteensä 1255. Loistavaa toimintaa; on ilo saada työskennellä tällä alueella, teidän kanssanne!! 
 
Kesälomaa vietän kahdessa erässä; 22.-26.6. ja 27.7.-14.8. Pyyntöni olisi, että ennakoitavissa olevat 
tai vastaavasti hieman odottamaan joutavat asiat hoidettaisiin mahdollisuuksien mukaan joko ennen tai 
jälkeen loma-aikojeni. Avustajakeskuksen päivystys ja neuvonta numerossa 02-251 8549 palvelee ko-
ko kesän ajan ma-to klo 9-13.  Minua loman aikana sijaistaa Marie Lehto. 
 
Paljon iloa, onnea ja auringonvaloa kesääsi! 
-Krista 
 

 
MUISTIKOULUTUSTA SALOSSA 17.5. klo 10-14 Sytyn tiloissa, Helsingintie 6  
Tervetuloa kuulemaan lisää muistisairauksista ja samaan vinkkejä avustustyöhön muistiasiakkaan 
kanssa. Lounas tarjotaan. Ilmoittautumiset viikkoa ennen minulle tai keskukseen ma-to klo 13-15 

 
VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ la 23.5. Lisää tietoa asiasta aiemmin tässä 
kirjeessä. HUOMAA, että viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.5.!! 
 
Ennakkotietoja syksyn tulevasta ”ohjelmistosta” Salon alueella: 
 
INFOTILAISUUDET henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille klo 16-17, Sytyn tiloissa, 
Helsingintie 6 
Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme eli henkilökohtaisen avustajan työstä 
kiinnostuneet. Tämä on helppo tapa hakeutua mukaan toimintaamme, infotilaisuuksia voi mainostaa 
myös siis asiasta kiinnostuneille ystäville ja tutuille!   
Ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen. 
(Kevään viimeinen info ke 6.5.)   Syksyn infot: ke 2.9., to 8.10., ke 4.11. ja ke 2.12.  
 
TIETOISKU TAKSIMATKOISTA, ke 2.9. klo 17-18, Sytyn tilat, Helsingintie 6 
Salon kaupungin vanhuspalveluiden palveluohjaaja Anne Vainio paikalla kertomassa esim. Kela-taksin 
käytöstä. Ilmoittaudu viimeistään edellisenä maanantaina. 
 
AVUSTAJAKURSSI SALOSSA, 14.-17.9. Srk-talo, Kirkkokatu 6 
Päiväkurssi ma-to, klo 9.30-n.15.  Ilmoittautuminen viikkoa ennen. 
 
ERGONOMIA-ilta, ti 20.10. klo 17-21, Paukkulakoti, Salaistentie 1 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen. 
 
APUVÄLINEMESSUT la 7.11. TAMPEREELLA, yhteiskuljetusmahdollisuus. Ilmoittaudu ajoissa. 
 
SIRPA MONTOSEN työnohjauksellinen koulutusilta: "Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset 
roolit arjessa" 
ke 2.12. klo 17.30-19.30, Sytyn tilat, Helsingintie 6 
Kahvia tarjolla klo 17 alkaen. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse krista.suosaari@avustajakeskus.fi tai p. 044-341 2007  
(ellet saa vastausta, jätä viesti vastaajaan tai lähetä tekstari). 
 

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

Alueohjaaja Sari Nikula 

 

Heipä hei! 

Näin se aika rientää, jo on kevät ja kesäkin on kovaa vauhtia tuloillansa.  

Mukavaa että olette aktiivisesti olleet liikkellä, jatketaan samaan malliin! 

Keväällä on vielä muutamia mukavia koulutuksia ja tapaamisia, ja syksyllä taas uu-

det kujeet. Syksyn kursseista ja koulutuksista osiossani lisää, valitse omasi ja ilmoittau-

du jo nyt! 

Vietän lomaa 29.6.-12.7.  Tuolloin Tarja Vasama sijaistaa minua 29.6.-3.7., ja Pirjo Ris-

sanen 6.7.-12.7. 

Kesänodotus terveisin, Sari 

 
SYKSYN ERGONOMIA-ILLAT Turku 10.9. ja Mynämäki 25.11. klo 17-20. 
Näistä lisää seuraavassa kirjeessämme. 
Jo nyt kannattaa ilmoittautua, ilmoittauduthan vähintään viikkoa ennen, ilm.ohjeet alla. 
 
PYÖRÄTUOLI-TANSSI-kurssi, kolmena maanantaina peräkkäin: 7.9., 14.9. ja 21.9. klo 17-19  
Vetäjänä pyörätuolitanssija Raisa Herpiö. Ilmoittaudu mukaan viimeistään viikkoa ennen! Toteutetaan 
yhdessä lihastautiyhdistyksen kanssa ja mukaan mahtuu rajallinen määrä. 

 
7.10. ke AIVOVAMMA-koulutus toimistollamme Turussa, tilaisuus alkaa klo 17. 
Koulutuksessa käsitellään aivovammoja ja niihin liittyviä kysymyksiä. 
Nyt hyvä tilaisuus kaikille aivovamma-asiakkaiden kanssa työskenteleville avustajille, tai jos olet muu-
ten kiinnostunut aivovammoista.  Puhujina neuropsykologi Tarja Ketola sekä toimintaterapeutti Kari 
Löytönen. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
7.11. la APUVÄLINEMESSUT Tampereella 
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 vapaaehtoisille ja palkallisille avustajil-
lemme. Tästä lisää seuraavassa kirjeessämme. Ilmoittautua voi toki jo nyt! 
 
12.11. SIRPA MONTOSEN luento "Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset roolit arjessa" 
klo 17.30-19.30 toimistollamme. Ilmottautumiset viim. viikkoa ennen. 
 
Muistattehan myös vertaistapaamisemme, joka kokoontuu toimistollamme kerran kuukaudessa joku 
arki-ilta. Tapaamisessa voit kohdata muita avustajia sekä voit luottamuksellisesti käsitellä avustustyön 
tekemiseen ja työsuhteeseen liittyviä aiheita. Pääsääntöisesti tapaaminen on vapaata jutustelua ja vä-
lillä mukana on joku pieni alustus. Kahvitarjoilu. 
Vertaistapaaminen kokoontuu viimeisen kerran ennen kesälomia ma 25.5. klo 17.30-19.30, jol-
loin grillailemme, paikalla on tuolloin työntekijämme Pirjo ja Kuu-Katjaana.  Ilm. viikkoa ennen. 
Vertaistapaamiset syksyllä: 24.8., 29.9., 28.10. ja 25.11. Jälleen paikalla joka tapaamisessa joku työn-
tekijöistämme. 
Ohjattua vertaistukea saa myös, mutta olemme sen keskittäneet 1krt/syksy ja 1krt/kevät, jolloin paikalla 
on työnohjaajamme Eeva-Maija Salo. Kevään osalta tämä onkin jo ollut, syksyllä työnohjaaja on paikal-
la 28.10.    Huom. Aikataulumuutokset mahdollisia! 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse sari.nikula@avustajakeskus.fi  tai p. 044-351 2007. Voit 
myös ilmoittautua päivystysnumeroomme 02-251 8549, ma-to klo 13-15.  
Päivystysnumeroon voit olla yhteydessä myös Turun paikkojen kyselyjen suhteen, jos minua et 
jostain syystä saa kiinni, huom. nro palvelee näissä asioissa ma-to klo 13-15!  
 
Kun löydät mieleisesi avoimen paikan sivuiltamme, ole ensisijaisesti yhteydessä oman alueesi alueoh-
jaajiin. Yhteystiedot löytyvät avustajatiedotteen lopusta. 
 

mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
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 VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 

Alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen 

  
Tervehdys toimistolta! 
Vettä sataa ja kevät on ihan perinteinen ilman lämpöpyrähdyksiä, kiva näinkin välillä. 

Avustajakeskus ei asetu laakereilleen lepotilassa edes kesällä. Kesälomilla tuuraamme toinen toisi-
amme ja tavoitettavissa olemme entiseen tapaan.  
Muistakaa yhteyttä ottaessanne jättää viestejä, niin tiedämme kehen otamme yhteyttä ja minkälainen 
on asia.  
 

Vapaaehtoiset kokoontuu kevään tapaamisten merkeissä viimeisen kerran 25.5. Ruissalossa GRIL-
LAILLEN Saronniemessä. Paikalla Pirjo Rissanen ja Kuu-Katjaana Salonen. Ilmoittauduthan, niin tie-
dän minkä verran grillattavaa nappaamme mukaan!  
 
Syksyn vertaistapaamiset klo. 17.30-19.00, jos ei toisin ilmoiteta: 24.8., 29.9., 28.10. ja 25.11. Ver-
taistuki kokoontuu tätä nykyä 2kertaa/vuosi eli syksyllä sekä keväällä kerran. 
Silloin paikalla on työnohjaajamme Eeva-Maija Salo. Seuraava vertaistuki on 28.10. 
 
Erityislasten kesäuinnit: Impivaara, Raision Ulpukka ja Kaarinan uimahalli 1.-5.6. ja 8.-12.6. 
Avustajien tehtävä on olla 2h kestävän uinnin aikana hänelle sopivaksi katsotun lapsen kanssa. Ohjaa-
jat ohjaavat uintia, sinä olet lapselle tukena mm. korvina, keskittyjänä, vahtijana. Osalle mahdollisuus 
saman päivän aikana olla avustajan kahdessa peräkkäisessä ryhmässä. 
Kulukorvaus 9€/ryhmä/päivä. 2 ryhmää on 2 x 9€/päivä. 
Lapset ovat kurssilla 5pv. Lisätietoa liitteessä! 
Avustajia tarvitaan paljon eli kaikki kynnelle kykenevät mukaan! 
Kysele lisää, niin kerron ja katsotaan voisiko tämä olla sinulle sopiva kesän aloitus! 
 
APUVÄLINEMESSUT taas 7.11. Tampereella 
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 vapaaehtoisille ja palkallisille avustajil-
lemme. Tästä lisää seuraavassa kirjeessämme. 
 
Ikäihmisten kauppapalvelu: Tuuraajia tarvitaan kesällä. anne-ly.trei@avustajakeskus.fi 
 
PYÖRÄTUOLI-TANSSI, kolmena maanantaina peräkkäin: 7.9., 14.9. ja 21.9. klo 17-19  
Vetäjänä pyörätuolitanssija Raisa Herpiö. Toteutetaan yhdessä lihastautiyhdistyksen kanssa ja mukaan 
mahtuu rajallinen määrä.  Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen. 
 
SYKSYN VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT :  Masku 21.-24.9 ja Turku 20.-23.10, kummatkin ovat päi-
väkursseja  
 
Kesälomat: Olen poissa 12.6-9.8.15, Pääosin toimistolla minua sijaistaa Anne-Ly Trei ja hänen loman-
sa aikana puhelut siirretään sujuvasti paikalla olijoille.  

 

Aurinkoa, elämyksiä sekä muistoja kesäänne! 

 

Kuu-Katjaana 

 

 

 

 

 

  

mailto:anne-ly.trei@avustajakeskus.fi
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AVUSTAJAKESKUS palvelee  

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

1.6.-31.7.15 välisen ajan palvelemme klo 9-13 
 

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   
Jaana Vikstedt puh. 040 676 6005  jaana.vikstedt@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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AVUSTAJAKESKUS  
TOIVOTTAA KAIKILLE 

MUKAVAA  
JA  

TOIMELIASTA  
KESÄÄ! 

 
 
 

Kukkaisniityt kuin keijusen tukkaa, 

sammalmättäät kuin pehmyttä nukkaa. 

On korkean korkea taivaankaari 

taikaa täynnä on tämä satujen saari. 

 

Yölintu hiljaa armastaan huhuu 

senkin voi kuulla kun luonto puhuu. 

Nuotion liekkien sammuvan näemme. 

Hetkeksi yöttömään yöhön viel jäämme. 

Eeva Peltosen runosta mukaeltu 

 


