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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 

 

3/2013 
 

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 syksyn alkua! 
 
Olemme kaikki taas palanneet lomien jälkeen virkistyneinä töihin ja valmiita aloittamaan 
mielenkiintoisen syksyn. 
 

Tarjolla on peruskoulutusta sekä hyviä lisäkoulutuksia niin yhteisesti kuin alueellisestikin.   
Ilmoittaudu heti, jotta varmasti pääset mukaan. 
 
Kuu-Katjaana palaa takaisin meille hoitovapaansa päätyttyä lokakuussa ja joudumme päästämään 
Pirjo-Riitan muihin haasteisiin.  
 
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.facebook.com/%20LOUNAIS-SUOMEN
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VAITIOLOVELVOLLISUUS JA AVUSTAMINEN 
 

 
Harvassa tehtävässä vaitiolovelvollisuudella on niin suuri merkitys kuin avustajan työssä, toimi sitten 
palkallisena tai vapaaehtoisena. Avustaja saa tietoonsa hyvin henkilökohtaisia asioita niin avustetta-
vansa kuin usein hänen perheensäkin asioista. Avustajalla voi olla tietoa asiakkaan pankkitilin saldosta, 
avioliiton tilasta tai vaikkapa lasten koulutodistuksesta. Asiakkaan on pystyttävä luottamaan avustajan 
luotettavuuteen. Työkseen avustajan työtä tekevillä sekä myös vapaaehtoisilla avustajilla on aina vai-
tiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus kattaa myös kaverit, puolison ja vaikkapa toisen avustajan, eli asi-
akkaan asioista ei voi puhua edes kollegan kanssa. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että Avusta-
jakeskuksen työntekijöiden kanssa voi puhua mieltä painavista asioista, mutta muille voi mainita teke-
vänsä avustajan töitä, ja palkkatyössä voi mainita työnantajan nimen, mutta ei muita tietoja.  
 
Erityisen tarkkana tulee vaitiolovelvollisuuden suhteen olla, jos avustaa useampaa henkilöä. Usein voi 
olla hankalaa jos toinen avustettava kyselee toisen työnantajan kuulumisia tms. Toisaalta jos tuolloin 
muistaa sanoa, että en voi näistä asioista puhua, on tämä omiaan kertomaan luotettavuudestasi avus-
tajana.  
 
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen voi olla peruste työsuhteen irtisanomiselle ja rikosvastuuseen joutu-
miselle.  
 
Muistathan, että myös Avustajakeskukseen rekisteröityessäsi olet sitoutunut allekirjoituksellasi noudat-
tamaan vaitiolovelvollisuutta. Tämä koskee myös sivuillamme olevia työpaikkatietoja. Salasanoja ei siis 
saa antaa esim. ystävän tai työnantajasi käyttöön. Työantajilla on omat salasanansa, ja he pääsevät 
heille tarkoitettuihin osioihin. Jos työnantaja haluaa tietää oman työpaikkailmoituksensa sisällöstä, voi 
hän olla yhteydessä meihin.  
 
Muistathan myös, että palkkatyönä avustajana toimiessasi työnantajaa sitoo myös vaitiolovelvollisuus 
sinun asioistasi! Työnantaja ei siis voi kertoa esimerkiksi sairaslomasi syytä tai muita sinua koskevia 
asioita eteenpäin. 
 
Kysy meiltä tarvittaessa lisätietoja! 
 
 
 
 

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. 

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

 Uusikaupunki (ilta- vkl), 14.-18.9 

 Köyliö (päiväkurssi) 16.-19.9 

 Turku (päiväkurssi), 17.-20.9. 

 Parainen (ilta –ja vkl) 21.-25.9. 

 Salo, (päiväkurssi), 23.-26.9. 

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

 Pori (päiväkurssi) 30.9.-3.10. 

 

VIRKISTYSPÄIVÄ TUKIHENKILÖINÄ TOIMIVILLE 11.9.13 Turussa 

 



 4 

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 heti, vielä muutama paikka vapaana. 

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

Omaiset mielenterveystyön tukena, Kriisikeskus ja Tyttöjen talo. 

 

 

 

 

MINÄ AVUSTUSTYÖSSÄ – MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

–koulutus palkallisille avustajille alueilla 

 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tieto taitoa toimimisessa muuttuvassa työympäristössä. Koulutus 

antaa lisävalmiuksia erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen sekä koulutuksen aikana on mahdollisuus 

kollegoiden tapaamiseen ja arkikokemusten jakamiseen.  

Kouluttajana toimii Sirpa Montonen, yrittäjä, voimavara ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), kou-

luttaja 

- Rauma 2.10.2013 (ke 
- Salo  3.10.2013 (to) 
- Loimaa 9.10.2013 (ke) 
- Pori 16.10.2013 (ke) 
- Turku 7.11.2013 (to) 
 

Aika kaikissa klo 17.30-19.30, paikat sekä ilmoittautumisohjeet alueohjaajien omissa osioissa. 

 

Tervetuloa voimaantumaan! 

 

 

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. 
 
 

 

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, Pori, Salo ja Rauma 
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 15-16 aluetoimistoilla. 
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Salossa Sytyn toimistolla, Helsingintie 6:ssa vastaavana ajankohtana. 
Loimaalla 

Uudessakaupungissa 

Lisätietoja saat soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 
 
 

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. 
 
 

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

 
 

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. 
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VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI TIEDOTTAA 
 

 
Mukavaa syksyn odotusta kaikille! 
 
Ihana kesä alkaa pikkuhiljaa olla takana, mutta vielä on ihania, lämpimiä päiviä 
jäljellä. Syksylle on kuitenkin suunniteltu paljon mukavaa toimintaa, joten nyt on 
hyvä aika ottaa esiin kalenterit ja varata aikaa opiskeluun esimerkiksi muistiasioi-

den tiimoilta: 
 
 

Olisitko Sinä kiinnostunut vapaaehtoisavustajana 
 toimimisesta muistiasiakkaiden parissa? 

 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ja Turun seudun lihastautiyhdistys järjestää kurssin  

 

 

Millainen on muistisairaus ja                   

sen mukanaan tuomat haasteet? 
 

 

Turku:  Ti 1.10.2013,  kello 16.30 – 20.00.: Varsinais-Suomen Muistiyhdis-

tys, Varusmestarintie 15, 20360 Turku 

Kaarina: La 26.10.2013 kello 10-15, Monitoimikeskus Tikli, Autoilijankatu 2 

Uusikaupunki, La 16.11.2013 kello 10-15, paikka selviää myöhemmin 

       

Sisältö:Tietoa muistista, muistisairauksista ja muistisairaan kuntoutuksesta 

arjessa. 

 

Kurssipäivä on osallistujille maksuton.  

 

 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia: 
 

Marjo Silvander    Anita Elfving 

marjo.silvander@muistiturku.fi  anitta.elfving@muistiturku.fi 

Puh. 0400-391 965   Puh. 040-183 2966  
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Jo muistisairaiden kanssa toimiville avustajille järjestetään syksyn aikana koulutusta 
toiminnallisista menetelmistä, niihin tulee kutsu henkilökohtaisesti.  
 
Haastankin kaikkia ottamaan kaverinkin mukaan kurssille! Nyt on huutava tarve muistiasiak-
kaiden avustajille, joten jokainen innokas vapaaehtoinen tulee suureen tarpeeseen! Muis-
tiasiakkaiden vakituisille avustajille on taas joulun alla tulossa jotain ihanaa virkistystä, ja 
suunnitteilla on myös mukavia lisäkoulutuksia jo toimiville avustajille. Muistiasiakkaiden paris-
sa toimivat avustajat saavat todella kiittävää palautetta asiakkailta ja etenkin heidän omaisil-
taan. Kiitos minunkin puolestani jokaiselle avustajallemme todella tärkeästä ja arvokkaasta 
työstä! 
 
Olkaahan yhteyksissä! 
 
Pirjo 
 
 

ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA VAKKA-SUOMEN, PÖYTYÄN, 
LOIMAAN JA AURAN ALUEELLA 
Alueohjaaja Sari Kinnunen 
p. 041 4459 332 
sari.kinnunen@avustajakeskus.fi 

 
Oikein hienoa syksyn alkua kaikille avustajille! 
 
Syksy on taas tullut ja ainakin näin aluksi se on ollutkin hieno ja aurinkoinen. Meillä on paljon erilaisia 
kursseja, koulutuksia ja tapahtumia nyt tarjolla kaikille, joten hyppää mukaan mukavaan tekemiseen! 
 
APUVÄLINEMESSUT ovat 9.11.2013 Tampereella. Mukaan pääsee sujuvasti Avustajakeskuksen 
bussilla, joita lähtee sekä Uudestakaupungista että Turusta, johon voi hypätä mukaan sekä Aurasta 
että Loimaalta. Tarkemmat ajat ja aikataulut tulevat myöhemmin. Tietoa messuista löydät tuolta aiem-
paa, joten käyhän lukemassa ja muista ilmoittautua. Ilmoittautumiset 18.10. mennessä  
sari.kinnunen@avustajakeskus.fi tai p. 041 4459 332 
 
VAKKA-SUOMEN SEUTU 
Uudessakaupungissa aloitamme syksyn vammaisavustajakurssilla Pajalassa 14.-18.9.2013. Jos et 
ole vielä käynyt kurssia, tule rohkeasti mukaan hakemaan uutta tietoa ja uusia tapoja! Ja kerro mahdol-
lisuudesta myös ystävillesi! 
Vapaaehtoiset muistiasiakkaalle-projekti tuo muistikurssin nyt myös Uuteenkaupunkiin! Millainen on 
muistisairaus, millaisia tilanteita voi vastaan tulla, mitä muistiasiakkaan kanssa voi tehdä… Kaikkiin 
näihin ja moneen muuhun kysymykseen paneudutaan muistikurssilla lauantaina 16.11.2013. Käy 
katsomassa tarkempaa tietoa Pirjon muistiosuudesta!  
 
 
LOIMAA, AURA; PÖYTYÄ   
Pöytyällä tempaisemme ”Välitä-kävely”-tapahtumalla 14.11., jonka aikana käymme ulkoiluttamassa 

palvelutalon asukkaita. Tervetuloa mukaan! Ilmoittauduthan sari.kinnunen@avustajakeskus.fi tai  

p. 041 4459 332 

    
Haluatko lisävalmiuksia erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Haluatko jutella muiden henkilökohtaista 

avustustyötä tekevien kanssa? Tervetuloa ”Minä avustustyössä - muuttuvassa ympäristössä”-

mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
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koulutukseen 9.10. klo 17.30-19.30. Koulutus järjestetään Loimaalla palkkatyötä tekeville avustajille, 

paikka on vielä avoin, mutta keskustassa olemme. Katso tarkemmat tiedot koulutuksia-osiosta ja  

ilmoittaudu 3.10. mennessä sari.kinnunen@avustajakeskus.fi tai p. 041 4459 332 

 

sari.kinnunen@avustajakeskus.fi tai p. 041 4459 332 

Marraskuussa voit tulla Loimaalle opettelemaan ihan käytännössä nosto-ja siirtotekniikoita, joiden avul-

la voit turvallisesti auttaa avustettavaasi, loukkaamatta itseäsi! Tervetuloa mukaan ergonomia-

kurssille 20.11.klo 17-19.30. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa! 

 

Loimaalla on nyt mahdollisuus tempaista hyvän asian puolesta. Loimaan omaishoitajat järjestävät Elä-
mänlanka - eli pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten perheille ”liikunnallisen yhteisen 
tekemisen”-päivän 26.10.klo 12-16. Liikuntaseura Loimaan Jankko järjestää ohjelmaa lapsille, mutta 
päivään tarvitaan 5-6 avustajaa katsomaan, että kaikki sujuu. Kaikki siis mukaan järjestämään lapsille 
mukava iltapäivä! sari.kinnunen@avustajakeskus.fi tai p. 041 4459 332 

 
 

PALKALLINEN TOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Alueohjaaja Saana Keränen 
 
Leppoisien kesäpäivien jälkeen on aika alkaa pikkuhiljaa valmistautua syksyyn. Turun 
alueella järjestetään palkallisille avustajille paljon koulutusta joten nyt on korkea aika il-
moittautua mukaan!  Jos olet työnhakijana ja kaipaat töitä niin nyt kannattaa käydä sivuil-

lamme katsomassa työpaikkatarjontaa, varsinkin opiskelijoille sopivia osa-aikatöitä on todella paljon.  
 
Tiesithän, että tukihenkilön työstä maksetaan suurin piirtein samaa palkkaa kuin osa-aikatyöstäkin. 
Tukihenkilöitä tarvitaan paljon lapsille ja nuorille sekä myös aikuisille ja tukihenkilön työssä pääsee 
viettämään asiakkaan kanssa vapaa-aikaa, esimerkiksi harrastusten merkeissä. Ota yhteyttä jos kiin-
nostuit, kerron mielelläni lisää! 
 
 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄT kokoontuvat syksyllä joka kuukauden viimeinen keskiviikko 
toimistollamme (Itäinen Pitkäkatu 68) kello 17.30-19.00. Ensimmäinen tapaaminen on 25.9. kello 
17.30.  
 
Kannattaa tulla mukaan, ainutlaatuinen tilaisuus tavata muita avustajia ja nauttia hyvästä seurasta! 
 

 Turun  vammaisavustajakurssi ti-pe 17.9.-20.9. toimistolla päiväkurssina 

Mukaan mahtuu 10 palkallista työtä tekevää avustajaa. Etusija niillä jotka eivät ole vielä kurssia 
käyneet. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen.  
 

 Paraisten vammaisavustajakurssi, ilta-ja viikonloppukurssi 21-25.9.2013  

Kurssi järjestetään Paraisilla, keskusta-alueella. Kurssilla saat perustetietoja eri vammaryhmistä  
Kyseessä on kaksikielinen kurssi, jossa materiaali sekä suomeksi että ruotsiksi. Ilmoittaudu 
mukaan ja kerro kurssista myös ystävillesi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.9.2013. 
 

 Ergonomia-koulutus 1.10.2013 Turun toimistolla kello 17-20.00 

Jos kaipaat tietoa erilaisista apuvälineistä ja nosto- ja siirtotekniikoista, niin nyt on hyvä tilaisuus 
oppia uusia taitoja joita voi hyödyntää omassa työssään avustajana. Ilmoittaudu viimeistään 
viikkoa ennen 044-351 2007 tai sp. saanakeranen@avustajakeskus.fi 
 

 7.11.2013 klo 17.30-19.30 Minä avustustyössä – muuttuvassa toimintaympäristössä –

koulutus Turun toimistolla, Itäinen Pitkäkatu 68,. Ilmoittautumiset viimeistään 31.10. 044-351 

2007 tai saana.keranen@avustajakeskus.fi 

 
 
 

mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
mailto:saanakeranen@avustajakeskus.fi
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 Apuvälinemessut Tampereella 9.11.2013. Lähtö Turun linja-autoasemalta tilauslaiturista klo 

8:00. Pysähdykset Aurassa ABC-aseman kohdalla pikavuoropysäkiltä ja Loimaan kohdalla 9-

tien varrelta, joista otetaan matkalta tulevia kyytiin. Linja-auto on Valtaliikenteen esteetön bussi. 

Tarkemmat tiedot sovitaan ilmoittautuneiden kanssa. Matka ja messutapahtuma ovat meille re-

kisteröityneille avustajille maksuttomia. Ilmoittautumiset 18.10 mennessä päivystykseen 02-

2518 549 tai sp. saana.keranen@avustajakeskus.fi 

 

 

 
 
 
 
TURUSSA TOIMISTOLLA KÄYTETTÄVISSÄ TIETOKONE nettiyhteydellä ja kopiointimahdollisuudel-
la.  Kone käytettävissä ma-to klo 10-15. 
 
 
 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Alueohjaaja Pirjo-Riitta Kataja 
 

Mukavaa alkusyksyä kaikille 
Puolitoista vuotta on mennyt yhdessä hujauksessa ja nyt sijaisuuteni lähenee loppuaan. 
Haluan kiittää kaikkia avustajia hyvästä yhteistyöstä ja toivotan teille reipasta retkimieltä 

uusien osoitteiden hakemiseen ja muuhun mukavaan mitä ikinä vapaaehtoistyönne teille tarjoaakaan. 
Kuu-Katjaana tulee takaisin ja olemme osittain päällekkäinkin työssä. Voin jättää hänelle hyvin toimivan 
vapaaehtoisverkoston. Siitä olen iloinen. Muutamia tiedotteita vielä alla: 
 

 Turun  vammaisavustajakurssi ti-pe 17.9.-20.9. toimistolla päiväkurssina 

Kerrothan ystävillesi tai tule itse kurssille, jos et ole vielä sitä käynyt.  
 

 Vapaaehtoistoiminta vanhusten parissa, Vapaaehtoistoiminnan kurssi 19.9-24.10. tors-

taisin Kotikunnaassa, Luolavuorentie 4, Turku. Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoiminnan pe-

riaatteita ja etiikkaa, vuorovaikutustaitoja ja vanhuutta elämänvaiheena. Kurssi antaa monipuo-

lisia valmiuksia vapaaehtoisena toimimiseen. Kurssi vastaa vapaaehtoistoiminnan peruskurssia. 

Kurssi on maksuton. Kurssille mahtuu 30 osallistujaa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 10.9.2013 

mennessä Satu Järvenpää, Turun lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas, 045 77500068 tai 

satu.jarvenpaa@kotikunnas.fi 

 

  Läksiäiskahvini ja Kuu-Katjaanan tulokahvit tarjotaan avustajille toimistolla to 

17.10.2013 klo 13-15. Tervetuloa jutustelemaan kanssamme. 

 

 Apuvälinemessut Tampereella 9.11.2013. Lähtö Turun linja-autoasemalta tilauslaiturista klo 

8:00. Pysähdykset Aurassa ABC-aseman kohdalla pikavuoropysäkiltä ja Loimaan kohdalla 9-

tien varrelta, joista otetaan matkalta tulevia kyytiin. Linja-auto on Valtaliikenteen esteetön bussi. 

Tarkemmat tiedot sovitaan ilmoittautuneiden kanssa. Matka ja messutapahtuma ovat meille re-

kisteröityneille avustajille maksuttomia. Ilmoittautumiset 18.10 mennessä päivystykseen 02-

2518 549 tai sp pirjo-riitta.kataja@avustajakeskus.fi 

 

 Puuropäivä avustajille 10.12.2013 klo 12-18 toimistolla, varaathan kalenteriisi ajan jo val-

miiksi. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. 

 

mailto:saana.keranen@avustajakeskus.fi
mailto:satu.jarvenpaa@kotikunnas.fi
mailto:pirjo-riitta.kataja@avustajakeskus.fi
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 Tällä hetkellä on paljon avoimia vakkari paikkoja vapaaehtoispuolella. Liitteenä on lista niistä. 

Kun löydät kiinnostavan ilmoituksen, kerrothan tunnistenumeron, niin löydän heti oikean asiak-

kaan. Kiitos paljon jo etukäteen. 

 

 

 
 

Muistojeni vilja-aittaan on kerääntynyt monta mukavaa muistoa, asiaa ja oppia tältäkin 
matkan taipaleelta. Lämpimin kiitoksin ja hyvää loppuvuotta toivottaen  
Terveisin Pirjo-Riitta  
 
 
TURUN TOIMISTOLLA ON KÄYTETTÄVISSÄ TIETOKONE nettiyhteydellä ja kopiointimahdollisuu-
della.  Kone käytettävissä ma-to klo 10 - 15. 
 

 
 
VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA Rauma, Eurajoki, Köyliö ja Eura   
Alueohjaaja Krista Hellén 

 
 
 
 
Hyvää alkusyksyä kaikille! 
 
 

 

Syyskaudella on jälleen erilaisia tapahtumia ja koulutuksia tarjolla – ja tietenkin ystävillä ja tu-
tuille kannattaa mainostaa vammaisavustajakurssejamme, joita Etelä-Satakunnassa pidetään 
Köyliössä 16.-19.9 päiväkurssina ja Eurajoella12.-16.10 viikonloppu + arki-iltakurssina. Tulos-
sa on myös, alla mainittujen lisäksi, mm. alueellisia ergonomiakoulutuksia sekä KOUKKU-
työryhmän koulutus- ja virkistyspäivä vapaaehtoisille avustajille 
 
Vapaaehtoisia vakkariavustajia tarvitaan lisää Raumalla ja Eurassa. Jos sinulla on aikaa esim. 
kerran viikossa käydä avustamassa samaa henkilöä kauppa-asioilla, ulkoilussa yms. ota yhte-
yttä – katsotaan yhdessä sinun kalenteriisi ja toiveisiisi sopiva avustajatehtävä! 
 
Tapahtumiin, kursseille yms. ilmoittautumiset suoraan päivystysnumeroon 02 251 8549 tai mi-
nulle p. 040 685 5115, krista.hellen@avustajakeskus.fi 
 

 
RYHMÄTYÖNOHJAUS Raumalla 12.9.2013 klo 17-18.30  
 
Palvelukeskus Mansikkapaikka, monitoimitila os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma  
työnohjaaja Eeva-Maija Salo 
 
Työnohjaus on tarkoitettu henkilökohtaisena avustajana tai tukihenkilönä toimiville.  
 
Työnohjauksessa  
 

 käsitellään työn tekemiseen ja työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä, solmukohtia  
sekä työtilanteissa syntyneitä tunteita 

 

 parannetaan työhyvinvointia etsimällä uusia näkökulmia ja oivalluksia  
 

mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi


 11 

Ensimmäinen tapaaminen on kaikille avoin ja tämän jälkeen halukkaat voivat sitoutua pien-
ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
*********************************************************************************************************** 
MINÄ AVUSTUSTYÖSSÄ – MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ -KOULUTUS 
Raumalla 2.10.2013 klo 17.30-19.30 
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila os. Steniuksenkatu 6,  
26100 Rauma 
kouluttajana Sirpa Montonen  
ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
*********************************************************************************** 

APUVÄLINEMESSUT  Tampereella la 9.11.2013 klo 10-14. Raumalta lähtevän yhteiskulje-
tuksen reitti ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.  
Ilmoittautumiset 18.10. mennessä 
 
 
 

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

 
 
Hyvää alkavaa syksyä kaikille! 
 
Porin seudun ja Keski-Satakunnan alueen toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin. Palkallisille 
avustajille on monipuolisia paikkoja avoinna. Käy kotisivuillamme www.avustajakeskus.fi kat-
somassa avoinna olevat paikat. Vapaaehtoisia ”vakkari” avustajia kaivataan myös lisää toimin-
taan.  
 

- Porin vammaisavustajakurssi ma-to 30.9.-3.10.13 järjestetään päiväkurssina Porissa 

Metsämiehenkatu 2. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset päivystykseen p. 02-2518549 

tai mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  

- Avustajien vertaistukiryhmät kokoontuvat joka kuukauden viimeisenä lauantaina klo 

14 (31.8., 28.9., 26.10., 30.11.). Avustajat tapaavat kaiken mukavan yhdessä tekemisen 

merkeissä. Vertaistukiryhmää vetää itsekin henkilökohtaisena avustajana toimiva Anne 

Vuolukka. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Veneranta Mirva p. 040-7546166 tai mir-

va.veneranta@avustajakeskus.fi  

- Apuvälinemessut la 9.11.13 Tampereella klo 10. Lähtö on Porista aamutuimaan. 

Kaikki halukkaat avustajat pääsevät kyytiin myös Harjavallasta ja Kokemäeltä. Aikatau-

lu tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautumiset 18.10. mennessä päivystykseen p. 02-

2518549 tai mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  

- Ke 16.10.13 klo 17.30-19.30 Minä avustustyössä – muuttuvassa toimintaympäris-

tössä –koulutus Porin toimistolla, Metsämiehenkatu 2H (Diaport-rakennus, 1.krs). Il-

moittautumiset 9.10. mennessä Veneranta Mirva p. 040-7546166 tai mir-

va.veneranta@avustajakeskus.fi  

 

http://www.avustajakeskus.fi/
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA Salo, Somero ja Paimio 
Alueohjaaja Krista Suosaari-Vihiniemi 
 
 
Tervehdys Sinulle! 
 

Kauniin kesän jälkeen, kun energia– ja D-vitamiinivarastot on tankattu täyteen auringonvalosta, on hy-
vä aloittaa syyskauden toiminnot niin työssä, harrastuksissa kuin opiskeluissakin. Olen listannut alle 
aikajärjestyksessä koulutukset ja tapahtumat, joita alueellamme on tarjolla tai johon osallistumme yh-
dessä koko toiminta-alueen laajuisesti. Syyskauden ensimmäinen avustajien tapaaminen ehdittiinkin jo 
järjestää ke 28.8. Korukurssin merkeissä Salon Sytyssä. Paikalla oli ilahduttavan paljon hyväntuulisia 
avustajia, jotka nyt saavat ylpeinä kantaa omatekemiään, upeita koruja! Kiitos kaikille osallistuneille, 
Pirjolle opastuksesta & runsaasta materiaalivalikoimasta sekä opiskelijallemme Annalle illan muista 
järjestelyistä! 
 
Itsellänikin opiskelut jatkuvat vielä alkaneen lukuvuoden ajan. Puhelimestani siis vastaa pääsääntöises-
ti nauhoitus maanantaisin ja tiistaisin. Eli jos tuolloin on hyvin kiireellistä asiaa, tai et muuten halua seu-
rustella vastaajan kanssa, kannattaa soittaa päivystysnumeroon 02-251 8549, jossa vastataan klo 9-12 
ja 13-15 (ma-to). 
 
Työniloa Sinulle, toivottavasti tapaamme syksyn aikana! 
-Krista 
 
7.-11.9. Vammaisavustajakurssi, PAIMIO 
Palvelukeskus Paltanpuisto, Paltantie 4. 
La+su päivät, ma-ke illat. 
Ilmoittautumiset päivystykseen p.02-251 8549 tai sp. krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi  
19.9. Avustajien tapaaminen 
Syty, Helsingintie 6, Salo 
Klo 17.00. Paikalla JHL:n edustaja. 
(Lisää tietoa illasta ja ilmoittautumisesta tulee myöhemmin lähetettävässä kutsussa.) 
21.-22.9. Uintiavustajakurssi, PAIMIO 
Paimion uimahalli + kaupungintalo.  
La+su päivät. 
Ilmoittautumiset 18.9. mennessä päivystykseen p.02-251 8549 tai  
sp. krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
23.-26.9. Vammaisavustajakurssi, SALO 
Perttelin srk-talo, Mikolantie 5, Pertteli. 
Ma-to päivät. 
Ilmoittautumiset 13.9. mennessä päivystykseen p.02-251 8549 tai  
sp. krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
3.10. ”Minä avustustyössä – muuttuvassa toimintaympäristössä” –koulutus 
Syty, Helsingintie 6, Salo 
Klo 17.30-19.30 
Ilmoittautumiset 27.9. mennessä päivystykseen p.02-251 8549 tai  
sp. krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
10.10. Ergonomia-ilta 
Paukkulakoti, Salaistentie 1, Salo 
Klo 17-20 
Tervetuloa uudet ja vanhat avustajat perehtymään hyviin työskentelyasentoihin sekä apuvälineiden 
käyttöön fysioterapeutti Kristiina Sarmialan opastuksella. 
Ilmoittautumiset 4.10. mennessä päivystykseen p.02-251 8549 tai  
sp. krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
9.11. Apuvälinemessut, TAMPERE 

mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
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Yhteiskuljetus lähtee ns. Farmoksen tontilta Salosta klo 7.15, mukaan pääsee myös Someron torilta klo 
7.45. Perillä Tampereella olemme klo 10 mennessä. Messuilla saa kierrellä omaan tahtiin, paluumat-
kan lähtöaika sovitaan yhteisesti. 
Ilmoittautumiset 18.10. mennessä päivystykseen p.02-251 8549 tai  
sp. krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
 
 
 
 
 
 

TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 
 

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

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

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

 
Alueohjaaja (Vakka-Suomi ja Loimaan seutu vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Sari Kinnunen puh. 041 445 9332  sari.kinnunen@avustajakeskus.fi  
 
Alueohjaaja (Rauma, Eura, Köyliö, Eurajoki vapaaehtoiset ja palkalliset) 
Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
 
Alueohjaaja (Salon seutu, Somero ja Paimio vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Krista Suosaari-Vihiniemi puh. 044 341 2007  krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
 
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 
 

 
Talousvastaava (tavoitettavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin) 
Ulla Lind puh. 044 341 2008  ulla-maija.lind@tsly.fi  
 
 
 
 
 
Palkanlaskija  Joonas Helander  joonas.helander@tsly.fi  
 
 
 

mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:alueohjaaja@avustajakeskus.fi
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Toiminnanjohtaja   Sirke Salmela puh. 041 456 7071  sirke.salmela@avustajakeskus.fi   

mailto:sirke.salmela@avustajakeskus.fi

