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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, Siikainen, Somero, Säkylä, Turku, Ulvila, Uusikaupunki ja Vehmaa 
 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
TIEDOTE 

 

2/2014 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

 
Hyvää syksyn alkua kaikille! 
 
Aivan mahtavan kesän jälkeen alkaa taas toiminnan täyteinen syksy. 
Kirjeessä tapahtumia toivottavasti kaikille ja osallistutte tarjoamiimme koulutuksiin. 
 

 
Mukaan toimintaan tulivat Pohjois-Satakunnan kunnat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Po-
markku ja Siikainen. Siellä toimintaa aloitellaan ja Mirva toimii alueohjaajana. 
 
Alueohjaajamme Anna Kemppainen on kesän aikana saanut uuden sukunimen, hänet tunnistaa nyky-
ään nimellä Salminen.  Onnea hänelle avioitumisen johdosta.  Samalla hänen alueensa on kasvanut ja 
Loimaan, Auran, Pöytyän, Säkylän, Köyliön ja Euran lisäksi alueeseen kuuluu Somero ja Paimio.   
 
Lisäksi palkanlaskun puolelle uuten työntekijänä on tullut mukaan Sergej Kushnir, joka jatkossa tarjoaa 
mm. venäjänkielistä palvelua sitä tarvitseville. 
 
Saanan sijaisena Turun seudun palkallisen puolen töistä vastaa Sari Nikula. 
 
Tervetuloa siis kaikki uudet työntekijät. 
 
20v juhlavuosi huipentuu alueilla kakkukahveihin, jonne ovat tervetulleet niin vapaaehtoiset, palkalliset 
avustajat sekä yhteistyökumppanit ja työnantajat. 
Tilaisuuksiin voi tulla ilman ilmoittautumista ja kaikki ovat klo 14-16.  Paikat ilmoitetaan myöhemmin 
8.12.   Salo, kahvila Kultainen Tuoksu, os. Inkerinkatu 22, Salo 
10.12. Loimaa 
15.12. Rauma 
16.12. Turku, myös joulupuuroa tarjolla. os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku 
17.12. Uusikaupunki 
18.12. Pori, Isolinnankatu 16 (puutalon sali), 28100 Pori.  
 
 
Terveisin Sirke 

 
 

 
UUTTA! Puhelinpalvelua venäjäksi, eestiksi ja ruotsiksi 
 

 15.9., 16.10. och 20.11. klockan 11-12 Vi svarar på svenska/Sirke Salmela ring 

0414567071 

 

 18.9., 16.10., 13.11. ja 18.12 kell 10-11 me teenindame teid eesti keeles/Anne-Ly Trei 

kõne 0407546242 

 
 

 15.9., 16.10. ja 13.11. klo 12 Мы ответим на русском языке/Sergej Kushnir Вы 

можете связаться с нами по телефону 0407546242 

 
 

 
WWW.FACEBOOK.COM/ LOUNAIS-SUOMENAVUSTAJAKESKUS 

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

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

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
 

SYKSYN 2014 AVUSTAJAKURSSIT 

 

avoimia kaikille ja suunnattu uusille toiminnasta kiinnostuneille. 
 
Päiväkurssi 
15.-18.9. Salo Seurakuntatalo, Kirkkokatu 6, Salo 
6.-9.10. Turku Itäinen Pitkäkatu 68, Turku 
27.-30.10. Lieto 
28.-31.10. Laitila Laitilan kaupungintalo, os Keskuskatu 31, Laitila, kokoushuone 232 (2.krs) 
17.-20.11. Naantali 
 
Ilta- ja viikonloppukurssi  
 
4.-8.10.2014 Pori, Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, Pori. 

 
 

PALKKAINFOT ALUEILLA 

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

Turku ja Salo  
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16-17 

 
Raumalla, Porissa ja Loimaalla poikkeukselliset ajankohdat, kts. alueohjaajan osio. 

Lisätietoja saat soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 
 
 

TOIMINNANJOHTAJAN TREFFIT AVUSTAJILLE 
 

Avustajakeskuksen toiminnanjohtaja Sirke Salmela jalkautuu alueille ja toivoo tapaavansa mah-
dollisimman monta avustajaamme, niin vapaaehtoisia kuin palkallisiakin.  Tule mukaan tapaamaan 
häntä ja muista avustajia, jutellaan ajankohtaisia asioita ja teitä kiinnostavia kysymyksiä.  Tule anta-
maan palautetta, toiveita, kehittämisideoita tai vaan juomaan maukkaat kahvit. 
Ilmoittaudu mukaan alueohjaajille viikkoa ennen tapaamista. 
 
2.10. klo 13 Salo 
28.10. klo 14 Loimaa 
11.11. klo 14 Rauma 
12.11. klo 13 Kankaanpää 
13.11.klo 15 Turku 
 
Paikat varmistuvat myöhemmin. 
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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 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. 
 
 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN PAJAPÄIVÄ LAITILASSA 4.10.2014 
 
Nyt sinulla on mahdollisuus ottaa osaa toimintaan kehittämällä sitä kanssamme! 
 
Järjestämme lauantaina 4.10.2014 klo 9-15 ”Vapaaehtoistoiminnan paja” –päivän Laitilan Kaa-
riaisissa.  
Silloin on mahdollisuus vaikuttaa vapaaehtoistoiminnan eteenpäin viemiseen.  
Ideoidaan minkä näköinen voisi olla tulevaisuudessa meidän näköinen vapaaehtoistoiminta.  
Pohditaan ja kehitetään suunnitelmia ja toteuttamistapoja asioiden eteenpäin viemiseen. 

TULE MUKAAN! 
 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mitä osa-aluetta sinä haluaisit kehittää esim. vertaistukea, 
koulutuksia, käytäntöjä….näistä rakentuu lauantainen pajapäivä. 
Järjestämme kyyditykset/kimppakyydit eli Salo, Pori, Loimaa,Turku yms. aktivoitukaa 
myös.  Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Tarjoamme ruokailut päivän aikana ja pajamateriaalin. Mukana alueohjaajia! 
 

Vahvistetut ilmoittautumiset 19.9.14 mennessä alueohjaajallesi 
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VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI  
TIEDOTTAA 

 
”Ei kukaan, joka keventää toisen taakkaa, ole maailmassa hyödytön.” 

 
Kohta häämöttää syksy ja uusi kausi on lähtenyt hyvin käyntiin. Mukavasti olette ollut mukana 
muistisairaan arjessa ja isot kiitokset meidänkin puolesta kaikille, ketkä ovat olleet rinnallakul-
kijoita. Projektin tavoitteena on ollut tukea hyvän toimintakykyisen arjen jatkumista sairaudesta 
riippumatta ja olemme saanet hyvää palautetta teidän toiminnastanne. Muistisairas henkilö on 
vielä toimintakykyinen ja lähikontaktien sekä ulkoilun ja toiminnan kautta pystymme aktivoi-
maan ja auttamaan kotona asumista. Muistisairaiden omaiset ja läheiset tarvitsevat tukea. Uu-
si rooli omaisena vaatii uuden asennoitumisen sairastuneeseen läheiseen, miten kohdata hä-
net arjessa ja mitenkä saada arki sujumaan luontevammin. Projektin aikana on myös tuettu 
omaisten hyvinvointia välittämällä muisti asiakkaalle kotiin avustajaa esimerkiksi omaisen vir-
kistäytymisen ajaksi.   
 
Syksyllä jatkamme samaan tapaan, koulutuksia on tulossa—  
23.9 B-kurssi Raisiossa, lisätietoja saat soittamalla Avustajakeskukseen tai Muistiyhdistyk-
seen. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Muistiyhdistys.  
 
Lisäksi muistiasiakkaiden parissa vakituista avustusta tekeville on luvassa teatteria, johon 
Muistiyhdistyksen väki onkin laittanut jo kutsut henkilökohtaisesti.  
 
Jos olet kiinnostunut avustajana toimimisesta muistisairaalle ja haluat antaa aikaa ja sisältöä 
iäkkään arkeen, ota ihmeessa yhteyttä, kerromme mielellään lisää.  
 
 
 
 
 
 

Terveisin Pirjo ja Anne-ly       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huom!  
Muisti-infot alueilla, vetäjänä Pirjo.  Tarkat ajankohdat alueohjaajien osassa! 
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PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne melkeinpä 
päivittäin.  Ota ylös työpaikan numero ja soita suoraan alueohjaajalle saadaksesi lisätietoja. 

 

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

 

NYT AVUSTAJILLE tarjolla uusi mahdollisuus MARKKINOIDA ITSEÄÄN TYÖNANTAJILLE: 

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

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

 
 

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

alueohjaajaltasi tai soittamalla päivytykseen. 
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ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

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

Alueohjaaja Anna Salminen 
 

 
 
 

Tervehdys! 
 

Syksy tuo tullessaan usein uusia harrasteita mukanaan. Sienimetsän ja haravoinnin lisäksi voit tutustua 

Avustajakeskuksen tarjoamiin virikkeisiin syysiltojen varalle. 

Tuopa syksy mukanaan myös muutoksia Avustajakeskuksen työnjakoon. Syyskuusta alkaen työaluet-

tani ovat aikaisempien lisäksi Somero ja Paimio. Työskentelen pääsääntöisesti maanantaista keskiviik-

koon Loimaan toimipisteessä ja loppuviikon puolestaan Salon toimipisteessä. Koska työpäivät ovat 

hyvin vaihtelevia, tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen. 

Alla lisätietoa Avustajakeskuksen tulevasta. Erityisen ilahduttavasti on lähtenyt käyntiin avustajien ver-

taistuki-tapaamiset Loimaalla. Tervetuloa sekä palkalliset että vapaaehtoiset avustajat mukaan. Otan 

mielelläni vastaan ehdotuksia tapaamisista ja toiminnasta myös muilla alueilla. 

Iloa syksyyn toivottelee Anna 

 

SÄKYLÄN VAMMAISAVUSTAJAKURSSI 8.-11.9.2014 Säkylän seurakuntatalossa 

Tuulimyllyntie 21, 27800 Säkylä. Ilmoittautumiset viikkoa ennen. 

 

TJ:N TREFFIT AVUSTAJILLE 28.10. klo 14 Loimaalla 

Toiminnnajohtaja Sirke Salmela kutssu kaikki avustajat yhteiseen tapaamiseen.  Vaihdetaan kuulumi-

sia, ajatuksia ja tavataan toisia.  Ilm. viikkoa ennen 

 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖPAJA Laitilassa 4.10.2014 klo 9-15 
Päivä on suunnattu vapaaehtoisille avustajille. Alueilta järjestetään tarvittaessa kuljetukset. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 19.9 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTUKI-ILTA 7.10 klo 18-19.30  
Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa. Pihaan tultaessa sisäänkäynti vasemmalla. (1.krs:n kahviotila) Jär-
jestelyistä vastaavat avustajat Liisa Mäki ja Merja Salminen.  
 

MUISTI-ILTA Säkylässä 8.10 klo 17-19 Aiheena muisti ja muistiasiakkaan avustaminen. Paikkana 

Säkylän kirjaston kokoustila, Sivarinkuja 6 27800 Säkylä. Ilmoittautumiset viimeistään 1.10. 

 

SIRPA MONTOSEN TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUS: ”Vuorovaikutuksen merkityksellisyys 

avustajatyössä” 18.11.2014 klo 17.30-20.00 Käsityöläiskatu 10, 2.krs/koulutustila, 32200 Loimaa 

 

ERGONOMIA-KOULUTUS 24.11. KLO 17-21 Loimaalla. Koulutuspaikka tarkentuu myöhemmin. Il-

moittautumiset viikkoa ennen. 

 

20V KAKKUKAHVIT 10.12.2014 klo 14-16, Mukana myös toiminnanjohtaja Sirke Salmela. Tilaisuus 

on avoin avustajille, työnantajille ja yhteistyökumppaneilla. Ilmoittautumiset viikkoa ennen. 
 
 
Voit ilmoittautua koulutuksiin joko sähköpostitse anna.salminen@avustajakeskus.fi tai puheli-
mitse 041-445 9332, 02-2518549. 

 

mailto:anna.salminen@avustajakeskus.fi


 

8 

 
VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Uusikaupunki, Laitila ja Vehmaa   
Alueohjaaja Krista Hellén 
 

Hyvää syksyn alkua! 
 

Toivottavasti kesästä on varastoitunut paljoin energiaa syksyn pimeneviin iltoihin. Avustajakeskuksen 
syyskaudessa on tarjolla paljon koulutuksia ja tapahtumia ja vuosi huipentuu Avustajakeskuksen 20-
vuotissynttärin kunniaksi kakkukahveihin Toivottavasti tapaamme siellä ja koulutuksissa! 
 
 
MUISTI-TIETOISKU Raumalla 1.9.2014 klo 17-19 
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila 
Asiaa muistista ja muistisairaan avustamisesta 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
MUISTI-TIETOISKU tulossa syksyllä myös Uuteenkaupunkiin 
tästä lisää tietoa myöhemmin  
 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖPAJA Laitilassa 4.10.2014 klo 9-15 
Työpaja on suunnattu vapaaehtoisille avustajille. Alueilta järjestetään tarvittaessa kuljetukset. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 19.9 
 
VAMMAISAVUSTAJAKURSSI Laitilassa 28.-31.10.2014 klo 10-n.15 
ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYKSELLISYYS AVUSTUSTYÖSSÄ – luento 
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila 
luennoijana Sirpa Montonen   Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
TJ:N TREFFIT AVUSTAJILLE 11.11. klo 14 Rauma 
Toiminnnajohtaja Sirke Salmela kutsuu kaikki avustajat yhteiseen tapaamiseen.  Vaihdetaan kuulumi-
sia, ajatuksia ja tavataan toisia.  Ilm. viikkoa ennen  
 
SEKSUAALISUUS-LUENTO Raumalla 12.11.2014 klo 17.30-19.30 
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila  
luennoijana Pirjo Rissanen 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
ERGONOMIA-ILTA Laitilassa 20.11.2014  Paikka tarkentuu myöhemmin 
Koulutuksessa harjoitellaan liikuntarajoitteisen henkilön avustamista ergonomisten työtapojen avulla.  
 
AVUSTAJAKESKUKSEN 20-VUOTISJUHLAVUODEN KAKKUKAHVIT 
Raumalla 15.12 klo 14-16 ja Uudessakaupungissa 17.12 klo 14-16  Paikat tarkentuvat myöhemmin 
 
PALKALLISTEN AVUSTAJIEN TYÖNOHJAUSRYHMÄ 16.9 klo 17 
Palvelukeskus Mansikkapaikka, järjestökäytävän kokoustila 1 
Tervetuloa ryhmään mukaan!  
 
Raumalla järjestetään henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille infotilaisuuksia Palvelu-
keskus Mansikkapaikassa, Ikäkeskuksen koulutustilassa. 
to 2.10.2014 klo 15-16 
ke 5.11.2014 klo 15-16 
to 4.12.2014 klo 15-16 
 
Infotilaisuuksiin ovat siis kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita!  
Ilmoittautumiset viimeistään päivää aikaisemmin. 
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Pori, Ulvila ja Merikarvia,  
Harjavalta, Nakkila, Kokemäki ja Luvia 
Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia   

alueohjaaja Mirva Veneranta 
 

Iloista alkanutta syksyä kaikille! 
Tässä taas syksylle runsaasti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Jokaiselle löytyy jotain. Laita päivät 
kalenteriin ja muista ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen. Teillä on myös mahdollisuus tulla tapaa-
maan Avustajakeskuksen muitakin työntekijöitä. Tervetuloa! 
 
SATAKUNNAN YHTEISÖKESKUKSEN AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ (kaikille avoimet)  to 25.9.2014 
klo 14-17, Isolinnankatu 16, Pori. tule tutustumaan tiloihimme ja toimistoomme. Tilaisuudessa kah-
vi/pullatarjoilu. Toiminnanjohtaja Salmela Sirke ja toiminnanohjaaja Vasama Tarja ovat myös paikalla! 
Tervetuloa!  
 
PORIN VAMMAISAVUSTAJAKURSSI la-ke 4.-8.10.2014 ilta- ja viikonloppukurssi (la ja su klo 10-15/ 
arkisin klo 17-20), Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16 (puutalon sali), Pori. Kahvitarjoilu. 
Maks. 20 hlö. Ilm. viikkoa ennen. 
 
MUISTI-ILTA 27.10. 2014 klo 17-19, Isolinnankatu 16 (puutalon sali), Pori. Asiaa muistista ja muis-
tiasiakkaiden avustamisesta. Vetäjänä Rahkonen Marja Satakunnan Muistiluotsista  
( www.vsskmuistiluotsi.fi ). Kahvitarjoilu. Ilm. viikkoa ennen. 
 
ERGONOMIA-ILTA ti 4.11.2014 klo 18-20, Voluntas 2.krs, Teljänkatu 8 c 4, 28130 Pori. Kouluttajina 
toimivat fysioterapeutit Väkiparta Mirka ja Haapala Pauliina. Kahvitarjoilu. Maks. 20 hlö (lokakuun kurs-
sin käyneet etusijalla). Ilm. viikkoa ennen. 
 
"VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYKSELLISYYS AVUSTUSTYÖSSÄ” –KOULUTUS ti 11.11.2014 
klo 17.30-20.00, Isolinnankatu 16 (kivitalon sali), Pori. Vetäjänä voimavara ja ratkaisukeskeinen työn-
ohjaaja Montonen Sirpa. Kahvitarjoilu. Ilm. viikkoa ennen. 
 
AVUSTAJATAPAAMINEN KANKAANPÄÄSSÄ 12.11.2014 klo 13-14, tila tarkentuu myöhemmin. 
Paikalla toiminnanjohtaja Salmela Sirke sekä talousvastaava Lind Ulla-Maija. Tule kysymään mieltäsi 
askarruttavia kysymyksiä tai tule tapaamaan meitä muuten vaan. Kahvitarjoilu. 
 
SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN –LUENTO to 27.11.2014 klo 16-18, Isolinnankatu 16 (kivita-
lon sali), Pori. Vetäjänä Rissanen Pirjo. Ilm. viikkoa ennen. 
 
VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄ 3.12.2014 klo 14-16, Isolinnankatu 16 (kivitalon sali), Pori. Tilaisuus va-
paaehtoisille avustajille. Tule tapaamaan meitä pikkujoulun tunnelmissa.  Ilm. viikkoa ennen. 
 
20V KAKKUKAHVIT 18.12.2014 klo 14-16, Isolinnankatu 16 (puutalon sali), Pori. Paikalla toiminnan-
johtaja Salmela Sirke. Tilaisuus on avoin avustajille, työnantajille ja yhteistyökumppaneilla. Ilm. viikkoa 
ennen. 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ kokoontuu arki-iltaisin joka kuukauden 3. torstai, Satakunnan 
Yhteisökeskus, risteyshuone (kivitalon 1.krs), Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Avustajat tapaavat kaiken 
yhdessä tekemisen merkeissä. Ryhmää vetää itsekin henkilökohtaisena avustajana toimiva henkilö.  
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai 
p. 040-7546166, 02-2518549 
 
Huom! Palkka-info Porin toimipisteessä, Isolinnankatu 16 (puutalon sali),  2.10. klo 16-17. Tervetuloa! 
 

            Avustajan ABC-kirja luettavissa kotisivuilla sekä lainattavissa Porin toimistolta! 

Syksyn odotusta!    Mirva 

http://www.vsskmuistiluotsi.fi/
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Salo 

Alueohjaaja Krista Suosaari-Vihiniemi  
 

Tervehdys! 

 
Helteisen kesän jälkeen syyskausi on jälleen käynnistynyt. Omassa työssäni suurin muutos on työalu-
een keskittyminen syyskuusta eteenpäin Salon alueelle. Someron ja Paimion alueen alueohjaajan pes-
tiä toteuttaa nyt Anna Salminen (ent. Kemppainen), joka toki onkin jo aiemmin tullut tutuksi sijaisenani.  
 
Paljon on tarjolla tapahtumia; tulkaahan runsaslukuisina mukaan! 

Näkemisiin, Krista 

 
VAMMAISAVUSTAJAKURSSI    ma-to 15.-18.9. Salo-Uskelan srk-talo, Kirkkokatu 6 
Päiväkurssi klo 9.30-15. 
 
TJ:N TREFFIT AVUSTAJILLE 2.10. klo 13 Salossa 
Toiminnnajohtaja Sirke Salmela kutsuu kaikki avustajat yhteiseen tapaamiseen.  Vaihdetaan kuulumi-
sia, ajatuksia ja tavataan toisia.  Ilm. viikkoa ennen 
 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖPAJA    la 4.10.2014, klo 9-15, Laitilassa 
Työpaja on suunnattu vapaaehtoisille avustajille. Alueilta järjestetään tarvittaessa kuljetukset.  
Ilmoittautumiset viimeistään 19.9. 
 
PALKKAINFO & INFOTILAISUUS AVUSTAJAN TYÖSTÄ  
ke 1.10. klo 16-17, Kaupungintalo, os. Tehdaskatu 1, ke 5.11. ja Ke 3.12. klo 16-17 Syty, os Hel-
singintie 6  Tilaisuus on samalla myös info-tilaisuus avustajan työstä kiinnostuneille. 
 
SEKSUAALISUUS -luento     ma 6.10. klo 17.30 – n.20.30, Syty, os. Helsingintie 6 
Luennoitsijana Pirjo Rissanen. Aikaa on varattu myös avustajien vertaistukitapaamiseen kahvitteluln 
lomassa. Ilmoittautumiset viikko ennen. 
 
ULKOILUPÄIVÄ ILOLANSALOSSA, to 9.10. klo 9.30  
Avustajakeskus osallistuu ulkoilukumppanina Salva ry:n järjestämään esteettömään ulkoilutapahtu-
maan. Avustajakeskuksen vapaaehtoisavustajia kaivataan vanhusten sekä liikuntarajoitteisten ulkoilu-
seuraksi ulkoilupolulle. Ilmoittauduthan mukaan toteuttamaan hyvää mieltä tuottavaa tapahtumaa! 
 
"VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYKSELLISYYS AVUSTUSTYÖSSÄ” –KOULUTUS 
ke 5.11.2014 klo 17.30- n.20.30 
Kouluttajana voimavara ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja Montonen Sirpa. Sirpa on jo tuttu aiemmista 
koulutuksista, tiedossa on siis voimaannuttava ilta ja mahdollisuus vertaistukeen kokemusten jakami-
sen merkeissä. Ilmoittautuminen viikoa ennen. 
 
ERGONOMIA-ILTA    ti 11.11. klo 17.00 – 20.30, Paukkulakoti, os. Salaistentie 1 
Kouluttajana fysioterapeutti Kristiina Sarmiala.   Ilmoittautumiset viikkoa ennen. 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTUKITAPAAMINEN   ke 3.12. klo 17-19, Syty, os. Helsingintie 6 
 
AVUSTAJAKESKUKSEN 20 V. KAKKUKAHVIT  
ma 8.12. klo 14-16, Kahvila Kultainen Tuoksu, os. Inkerinkatu 22, Salo 
Paikalla toiminnanjohtaja Sirke Salmela. Tilaisuus on avoin avustajille, työnantajille ja yhteistyökump-
paneille. Ilmoittautuminen viikkoa ennen. 
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi tai 
p. 044-341 2007, 02-2518549 
 
 

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

Alueohjaaja Sari Nikula 
 
Syksyinen tervehdys täältä Turusta! 
Olen aloittanut elokuussa palkallisen puolen alueohjaajana, Saana Keräsen siirryttyä äitiys-

lomalle.  
Onnea vielä Saana! 
Asun Mynämäellä, maaseudun rauhassa perheeni kanssa. Perheeseeni kuuluu avomies, tyttö 12v. 
sekä poika 10v. Karvaisia kavereita meillä asustelee kaksikin, 4-vuotias sekarotuinen koiramme sekä 
juuri perheeseemme muuttanut kissanpentu, ovat jo hyviäkin kavereita  Näin karvakaverin omistaja-
na harrastuksiani onkin pitkälti lenkkeily metsän siimeksessä, nauttien kauniista luonnosta. 
 

Iloisin terveisin ja tapaamisiin,  Sari 
 

Muistathan avustajakurssimme sekä avustajien vertaisryhmät! 
 
Avustajakurssit, tarkempaa tietoa tiedotteen alussa.   Ilmoittautumiset viikkoa ennen! 
 
Vertaisryhmä kokoontuu joka kuukauden viimeinen keskiviikko. 
Ilmoittautumiset vertaisryhmään aina maanantaiseen mennessä! 
Paikkana Turun toimistomme, Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku. 
 
Tulossa toimistollamme: 
 
TUKIVIITTOMAT- koulutus to 23.10. klo.17.30-19.30.  
Jos kiinnostuit tai tunnet tarvetta oppia tukiviittomia, ilmoittautumiset viimeistään.17.10.  
 
MUISTITIETOISKU ke 29.10.2014 klo 17.30-18.00 vertaistuen yhteydessä. 
Ilmoittautumiset 22.10. mennessä. Vetäjänä Pirjo Rissanen. 
 

TJ:N TREFFIT AVUSTAJILLE 13.11.klo 15 Turku 
Toiminnnajohtaja Sirke Salmela kutsuu kaikki avustajat yhteiseen tapaamiseen.  Vaihdetaan kuulumi-
sia, ajatuksia ja tavataan toisia.  Ilm. viikkoa ennen 
 
SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN- luento ke 26.11.2014 klo 17.00-18.30. 
Tästä jatkuu vertaistuki jonka aiheeksi on suunnitteilla pikkujoulut.  
Ilmoittautumiset luennolle viimeistään pe 21.11. 
Kaikille avustajille avoin! Luennoijana Pirjo Rissanen. 
 
ERGONOMIA-ilta ma 8.12.2014 klo 17.00-20.00   
Palkallisen puolen avustajille! 
Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin. 
 
AVUSTAJAKESKUKSEN 20-VUOTISJUHLAVUODEN KAKKUKAHVIT 
ti 16.12.2014 klo 14.00-16.00. 
Tarjolla myös joulupuuroa! Kaikille avustajille avoin! 
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VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 

Alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen 

  
Tatteja, tatteja, tatteja, siitä vuoden 2014 syksy varmaan muistetaan. Toivottavasti jokai-
nen on saanut tai anasta vielä palan kaunista syysluontoamme tulevina viikkoina! Ei mi-

kään rentouta mieltä ja kehoa, niin kuin muutama reipas askellus luonnossa. 
Siitä on sitten kiva lähteä rakentamaan syyssuunnitelmia itselle. 
Suunnitelmiin voi meillä kuulua vertaistuessa käynti, pajapäivään osallistuminen 4.10., tulevat kurssit ja 
tietenkin muutaman vapaaehtoikeikan tekeminen ennen vuodenvaihdetta.  
Jokainen voi siis tarttua haasteeseen ja taas loppuvuonna puristaa pienen hetken itseltään vapaaeh-
toistyölle. Se yksi keikka vuodessa merkitsee, jos jokainen päättää haasteeseen tarttua! 

 
21.9. Meidän kauttamme etsitään kymmeniä avustajia Valtakunnallisille kirkkopäiville 
joissa samalla vietetään seurakunnan vammaistyön 50v. juhlia. Avustajillekin on ruokailut sekä kakku-
kahvit tarjolla (7€ kulukorvausta ei erikseen makseta) avustamisen lomassa! Päivä alkaa klo 10.00 ja 
päättyy siinä klo 15.00 tienoilla. Paikka on: Turun messu- ja kongressikeskus. 

 
VERTAISTUKI kokoontu aina kuun viimeinen keskiviikko, jos ei toisin mainita. Seuraavan kerran voi 
tulla toimistollemme Itäinen Pitkäkatu 68 turisemaan 24.9. klo 17.30-19.00. Ilmoittaudut vain minulle 
edeltävänä maanantaina 22.9., niin tiedämme varautua kaffeilla. 
29.10. MUISTITIETOISKU vertaistuen alussa klo 17.30-18.00 
26.11. klo 18.30-19.30 pikkujoulut vertaistuessa 

 
TUKIVIITTOMAT järjestetään toimistollamme Turussa 23.10. klo 17.30-19.30. Jos kiinnostaa tai 

tunnet tarvetta tukiviittomille, ilmoittaudu viimeistään.17.10. vaikka allekirjoittaneelle. 

 
TJ:N TREFFIT AVUSTAJILLE 13.11.klo 15 Turku 
Toiminnnajohtaja Sirke Salmela kutsuu kaikki avustajat yhteiseen tapaamiseen.  Vaihdetaan kuulumi-
sia, ajatuksia ja tavataan toisia.  Ilm. viikkoa ennen 

 
SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN luento 26.11. toimistolla klo 17.00-18.30. Tästä jat-

kuu vertaistuki jonka aiheeksi on alustavasti suunnitteilla pikkujoulut! Ilmoittautumiset luennolle viimeis-
tään pe 21.11. 
 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖPAJA la 4.10.2014 klo 9-15, Laitilassa 
Työpaja on suunnattu vapaaehtoisille avustajille. Alueilta järjestetään tarvittaessa kuljetukset.  
Ilmoittautumiset viimeistään 19.9.  Lue lisää kirjeen alusta.   

     Kuu-Katjaana 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS palvelee  
 

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

 

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

 
TOIMIPISTEET olemme liikkuvaa sorttia, varmista paikallaolo ennen ”vierailua”: 

 TURKU os. Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku 

 SALO os. Salorankatu 5-7, 24240 Salo, Astrum-keskus  

 RAUMA os. Steniuksen katu 6, 26100 Rauma Palvelukeskus Mansikkapaikka  

 PORI os Isolinnakatu 16, 28100 Pori,  Satakunnan yhteisökeskus 

 LOIMAA os. Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa 2. kerros 
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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, Somero ja Pöytyä vapaaehtoiset ja palkalli-
set) 
Anna Salminen puh. 041 445 9332 anna.kemppainen@avustajakeskus.fi  
 

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

Alueohjaaja (Salo, Somero ja Paimio 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, laatutyö, koulutukset, tiedotus, va-
paaehtoistoiminnan kehittäminen)               
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135   pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi 
 

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

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

 
 

 
Palkanlaskija   
Joonas Helander puh. 040 676 6005  joonas.helander@tsly.fi  
 
 

 
Palkanlaskija 
Sergej Kushnir sergej.kushnir@tsly.fi  
 

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

mailto:kuu-katjaana.salonen@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:anna.kemppainen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi
mailto:anne-ly.trei@avustajakeskus.fi
mailto:ulla-maija.lind@tsly.fi
mailto:joonas.helander@tsly.fi
mailto:sergej.kushnir@tsly.fi
mailto:sirke.salmela@avustajakeskus.fi
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Avustajakeskuksen väki toivottaa  
Hyvää syksyä kaikille! 


