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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 

 

4/2013 
 

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 Syksyä! 
 
Toiminta on jo pitkällä ja syksyn avustajakurssit melkein jo käyty.  Tervetuloa kaikille uusille 
avustajille! 
 

Avustajakeskus viettää ensi vuonna toimintansa 20v juhlaa.  Yli 20 vuotta sitten Turun seudun lihastau-
tiyhdistyksen hallituksessa nousi ajatus vapaaehtoisten mukaan saamiseksi toimintaa, jotta he mahdol-
listaisivat lihassairaitten osallistumisen tapahtumiin.  Siitä pienestä ajatuksesta on nyt kasvanut koko 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimiva, valtakunnallisesti ainutlaatuinen Avustajakeskus.  
Me pystymme omalla toiminnallamme auttamaan erilaisissa avustajatarpeissa, hakee asiakas sitten 
vapaaehtoista avustajaa, tukihenkilöä, henkilökohtaista avustajaa tai vaikka omaishoidon sijaista.  Pys-
tymme antamaa asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa kaikille ja olemme mukana valtakunnan tasolla 
niin vapaaehtoistoiminnan kuin palkallisen toiminnankin kehittämistyössä. 
Itselläni on ollut ilo olla mukana koko taipaleen ajan.  Yhdistyksessä lähdettiin liikkeelle ensin yhden 
työntekijän ja yhdistyssihteerin (Aino Mäkinen) panoksella ja siitä on kasvettu vuosien kuluessa niin, 
että nyt meitä työntekijöitä on jo 11.  Teemme parhaillaan historiikkiä ja sen kautta saatte ensi vuonna 
itsekin lukea, miten toiminta on muotoutunut 20v aikana. 
 
Saimme suruviestin marraskuun alussa kun lihastautiyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Virpa 
Puisto menehtyi vaikeaan sairauteen.  Hän toimi puheenjohtajana vuosina 1989-2008 ja ilman hänen 
panostaan ei avustajakeskustoiminta olisi lähtenyt liikkeelle.  Jäämme kaipaamaan kiitoksella häntä. 
 
Hyvää joulunodotusta kaikille! 
 
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 (1.1.2014 Satakunnan yhteisökes-

kus, Isolinnakatu 16) 

 
 

 

AVUSTAJAKESKUS SULJETTU  
20.12.2013-6.1.2014 välisen ajan 

 
Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan, yhteystiedot kirjeen lopussa. 

 
 
 

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! 
 

KEVÄÄN 2014 AVUSTAJAKURSSIT 

 

avoimia kaikille ja suunnattu uusille toiminnasta kiinnostuneille. 
 

Päiväkurssi 

 Pori 20.1. -23.1. 

 Turku 27.1.-31.1. 

 Eura  3.2.-6.2. 

 Aura 4.2.-7.2. 

 Muurla 10.2.-13.2.  

 Rauma 3.3.-6.3. 

 Kokemäki 8.3.-12.3. 

 Alastaro 10.3.-13.3. 

 
Ilta- ja viikonloppukurssi  

 Mynämäki 8.-12.2. 

 Raisio 15.3.-19.3  

 Somero 22.-26.3. 

 Kaarina 12.-16.4. 

 
 

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. 

Salossa Sytyn toimistolla, Helsingintie 6:ssa vastaavana ajankohtana. 

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. 

 

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. 
 



 4 

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 LOMAUTTAMINEN, TYÖAIKA 

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi, jos työsopimus on tehty 
toistaiseksi voimassa olevaksi. Tällöin työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työnantajan 
edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää 
työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. 

Pääsääntöisesti avustajan lomauttamisen edellytykset täyttyvät, jos työnantaja joutuu laitoshoitoon tai 
lähtee laitoskuntoutukseen. Lomautusilmoitus tulee antaa kirjallisesti ja mielellään todisteellisesti 
lomautettavalle työntekijälle vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. 

Pääsääntöisesti määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei saa lomauttaa. Määräaikaisessa 
työsuhteessa olevan työntekijän voi lomauttaa vain niissä tilanteissa, joissa työntekijä tekee työtä 
vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä 
olisi työssä. 

Kun lomautuksen välttämättömyys on tullut työnantajan tietoon, hänen on esitettävä avustajalle 
ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta kestosta. Sen lisäksi hänen on 
ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen 
alkamista. Ennen lomautusilmoituksen antamista työntekijää on kuultava. 

Lomautuksen ajalta avustajalle ei makseta palkkaa. Työntekijällä on lomautuksen aikana kuitenkin 
oikeus ottaa vastaan muuta työtä ja myös oikeus työttömyyskorvaukseen. Jos työnantaja on 
lomauttanut työntekijän toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän 
päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu. 

Mikäli työnteko estyy työnantajasta johtuvasta syystä esimerkiksi tämän jouduttua sairaalahoitoon, 
palkanmaksuvelvollisuus jatkuu. Palkanmaksuvelvollisuus voi loppua vasta, kun siihen on laillinen 
peruste (esimerkiksi lomautus, irtisanominen tai osapuolten välinen sopimus). 

TYÖAIKA 

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa 
ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain 
työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. 

Työaikalain pääsäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa  

ja 40 tuntia viikossa. Kun säännöllinen tai sovittu työaika ylitetään, kyse on lisä- tai ylityöstä. Lisätyö on 
työnantajan aloitteesta sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei ylitä säännöllistä työaikaa. 

Ylityö on työnantajan aloitteesta tehty säännöllisen työajan ylittävä työ; siis esimerkiksi 9 tuntia päiväs-
sä tai 45 tuntia viikossa. Ylityötä saa teettää vain työntekijän erillisellä suostumuksella. Myös lisätyöhön 
tarvitaan työntekijän erillinen suostumus, ellei sitä ole sovittu jo työsopimuksessa. 
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Työntekijällä on joka tapauksessa aina oikeus perustellusta henkilökohtaisesta syystä kieltäytyä lisä-
työstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä. Lisätyöstä on maksettava vähintään sovitulta työ-
ajalta maksettavaa palkkaa vastaava korvaus. Ylityökorvaus riippuu siitä, ylitetäänkö säännöllinen vuo-
rokautinen työaika vai/ja säännöllinen viikoittainen työaika. 

Vuorokautisen säännöllisen työajan ylittävältä kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta on maksettava 50 
prosentilla ja seuraavilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä 
tunneilta on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka. 

Lisä- ja ylityökorvaukset voidaan myös vaihtaa vapaa-aikaan. Silloin vapaa-aikaa annetaan samojen 
prosenttien mukaan kuin korvauksetkin lasketaan. Kunta on velvollinen korvaamaan avustajan ylityöstä 
aiheutuvat kulut, mikäli vaikeavammaisen työnantajan kanssa on sovittu etukäteen ylityön teettämis-
mahdollisuudesta. 

Työaikalaissa säädetään myös päivittäisistä lepoajoista. Työvuorojen sijoitteluun vaikuttavat säännök-
set vuorokausilevosta sekä viikoittaisesta vapaa-ajasta. Tarkoituksena on sen varmistaminen, että 
työntekijän työajat eivät muodostu epäinhimillisiksi niin, että hän ei käytännössä ehdi nukkua työvuoro-
jen välillä. 

Sunnuntaityöstä on aina maksettava 100 %:lla korotettu palkka. Koska sunnuntailisä on lakiin perustu-
va korvaus, kunnan on korvattava se henkilökohtaisen avustajan työnantajalle silloin, kun työtä päätök-
sen mukaisesti teetetään sunnuntaisin. 

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä saa teettää työtä vain, 

 jos sitä laatunsa vuoksi tehdään säännöllisesti mainittuina päivinä tai 
 jos siitä on työsopimuksella sovittu taikka 
 jos työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa. 

Sunnuntaityökorvausta ei voi vaihtaa vapaa-aikaan. Jos työ on lisä-, yli- tai hätätyötä, on siitä suoritet-
tava myös näihin liittyvä korvaus, joka lasketaan työntekijän korottamattomasta palkasta. 

Työaikalakia ei sovelleta työnantajan perheenjäseniin. 

 

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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ENNAKKOTIETOA: 17.5.2014 VIRKISTYSPÄIVÄ LAUANTAINA KLO 12.00-15.00 
Jatketaan viimevuotista historian retkeä ja kurkistetaan menneeseen aikaan tutus-
tumalla Turun Tuomiokirkkoon. Tiedossa on siis kirkon tarinoita hirmuvallasta, kes-
kiajalta sekä kertomuksia ihmisistä alttarin molemmilta puolilta alkaen klo 12.00. 
  
Tämän jälkeen kävelemme pitkin Aurajoen rantaa ja saavumme 
Hus Lindmanin puutarhaan. Siellä saamme kuulla tämän empii-
rityylisen puutalon menneisyydestä ja näemme upean puutar-
han, joka on muotoutunut viime vuosisadoilta siihen muotoon, 
mitä se on vielä tänäkin päivänä. Jäämme syömään lounasta ja 
nauttimaan kevään tunnelmasta. Kotiin lähdemme noin klo 
15.00.   

Alueilta järjestämme yhteiskuljetukset. Ilmoittautumiset alueohjaajille. 

 
 

VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI TIEDOTTAA 
 
Syksyiset terveiset muisti-projektista! 
 
Vapaaehtoistoimijoille tuntuu kuntatalouden kurjimuksessa olevan kasvava kysyntää, ja lukuisille muis-
tiasiakkaille on vapaaehtoinen avustaja erittäin merkittävä keino säilyttää otetta arjesta ja päästä pois 
neljän seinän sisältä. Muistiasiakkaiden parissa toimivat avustajat ovat kokeneet muistiasiakkaiden 
parissa toimimisen mielekkääksi, ja he kokevat saavansa työstään paljon myös itselleen. Syksyn myötä 
on taas useat asiakkaat etsimässä avustajaa, joten olkaahan yhteydessä jos vakkari-avustettava mah-
tuisi kalenteriisi kerran viikossa tai vaikkapa joka toinen viikko. Haastan myös jokaisen puhumaan omil-
le ystävilleen toiminnastamme, jokainen vapaaehtoinen on meille erittäin tervetullut ja tärkeä! Ystävän-
sä mukaan houkutelleelle lupaan pienen muistamisen kevään ajan !  
 
Keväällä järjestämme jälleen koulutuksia muistiasioista kiinnostuneille: 
 

 25.1 Uusikaupunki 

 26.2. Turku  

 
Lisäksi kursseja järjestetään niille alueille, joille muistiasiakkaiden kysyntä osoittautuu suurimmaksi, 
seuraa nettisivujamme ! 
 
Joulun aikaan olen lomalla jouluviikon, eli 23.-29.12.2013. 

 
Mukavaa talven odotusta!  

Pirjo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Cathedral_of_Turku.jpg
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ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 
 
 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA VAKKA-SUOMEN, PÖYTYÄN, 
LOIMAAN JA AURAN ALUEELLA 
Alueohjaaja Sari Kinnunen 
 
Syksyn pitäisi olla lopuillaan ja talven tehdä tuloaan, ehkä hetken päästä saamme jo nauttia 

valkoisesta, valoa tuovasta lumivaipasta! Katse on kuitenkin jo kevään kursseissa ja muissa tilaisuuk-
sissamme, joita järjestämme Avustajakeskuksen 20-vuotisjuhlavuodelle. 
 
Tammikuussa aloitamme vapaaehtoisten kiitoskahveilla, joita seuraavilla paikkakunnilla: 
 

 Loimaalla torstaina 30.1.2014 Cafe Greenway, Kauppalankatu 13 klo 16-18 

 Laitilassa keskiviikkona 15.1.2014 Laitilan Kievarin kokoushuone, klo 16-18 

 
Löydä itseäsi lähinnä oleva paikka ja muista ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen kahvitusta, kerrot-
han mahdolliset allergiat! sari.kinnunen@avustajakeskus.fi tai 041-4459 3332 (myös txt-viestit) 
 
Muistikoulutus 25.1.14  Avustajakeskuksen ja Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen järjestämä muisti-
koulutus avustajille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: anita.elfving@muistiturku.fi tai mar-

jo.silvander@muistiturku.fi tai puhelimitse 0400-391 965/Marjo 
 
Uudet vammaisavustajakurssit alkavat: 

 Aurassa 4.-7.2 päiväkurssina, paikasta myöhemmin lisätietoa 

 Mynämäellä 8.-12.2.2014 viikonloppu- ja iltakurssina, paikasta myöhemmin lisää tietoa 

 Loimaalla 10.3.-13.3. päiväkurssina, paikka vielä avoin 

 
Muita kevään koulutuksia 
 

 Suvi-Tuuli Porkan pitämä, myös ulkopuolisille avoin luento muistiasioista  

 Uudenkaupungin uintiavustajakurssi maaliskuussa 

 Tukiviittomat Uudessakaupungissa ja Loimaalla keväällä  

 

Kevään koulutuksista tarkempaa tietoa seuraavassa avustajakirjeessä, joka ilmestyy tammi-helmikuun 
vaihteessa. 
 
 
 

Tunnelmia syksyn kursseilta 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
mailto:anita.elfving@muistiturku.fi
mailto:marjo.silvander@muistiturku.fi
mailto:marjo.silvander@muistiturku.fi
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VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen ja Masku 

Alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen 

  

 Hei, 

Äitiysloma loppu ja taas sorvin ääressä. Trygve Svahnströmiä sekä Pirjo-Riitta Katajaa kiitän kovasti, 
että sain palata edelleen hyvin toimivaan avustajaverkkoon.   Jokaisella meistä on ollut varmaan oma 
tapa hoitaa tehtäväämme ja ihanaa, että olette ottaneet muutokset lunkisti vastaan. Sitä sen elämän 
tuleekin nykyään tässä muutoksien maailmassa olla. Ei saa liikaa pysähtyä muutosten kourissa - tuk-
kena ei kehitys etene, mutta kyseenalaistaa tulee ja saa kunhan on myös ratkaisunavaimia tarjota. 
  
Toimintaan on tullut paljon uusia ja osan näinkin tervetuliaiskaffeissa 17.10. Jos et paikalle ehtinyt ja 
haluat tulla käsipäivää sanomaan, niin ota yhteyttä ja laitetaan almanakkaan sopiva hetki. Pidempään 
toiminnassa mukanaolijoille samat sanat eli yhteydessä saa olla ja vähän kertoa missä mennään. 
Olen nyt ottanut sen politiikan, että uusille toimintaan tulleille tehostetusti tarjoan keikkoja, unohtamatta 
heitä jotka ovat aktiivisesti tehneet vapaaehtoistyötä viimeaikoina. En 2,5 vuoden tauon jälkeen ole 
ihan kartalla siitä ketä haluaa tehdä enemmin keikkaa ja ketä haluavat pysyä taka-alalla. Siihen tarvit-
sen teidän apuanne ja sitä olen sähköpostiosoitteen meille antaneille jo pyytänytkin. Kyselin ihan nimiä 
ketkä kaipaavat lisää keikkaa ja haluavat ottaa nopeastikin vastaan lääkärisaattoja, uinnintuurauksia 
jne. Sen mukaan nyt olen yhteydessä sähköpostitse, tekstiviestein sekä puheluin. 
Jos tuntuu, että haluat aktivoitua vapaaehtoistyössä ja en ole sinua kyselyilläni jostain syystä 
tavoittanut, niin ilmoita tilanne minulle! 
  
Tammikuun alussa alkaa eri ryhmien uudet liikunta-avustukset! 
Jos olet kiinnostunut ottamaan itsellesi vakituisen avustusryhmän kevätkaudeksi tai toimia tuuraajana 
tarvittaessa, ilmoittauduthan minulle! Syyskauden ryhmiä vakituisena avustaneihin olen yhteydessä 
suoraan ja katsotaan kevätkauden tilanne.  Ryhmiä on mm. Kupittaalla/Impivaarassa: 6 eri tasapaino-
kuntosaliryhmään (ma-to), 6 uintiryhmää Esikossa/Impivaarassa, 5 erityisryhmien boccia-, pelailu-, 
curlingryhmää jne. 
  
Vakituinen talvikaudeksi 2013-2014? 

Oletko kiinnostunut auttamaan liikuntarajoitteista, muistisairasta tai vaikka kehitysvammaista vakitui-
sesti mm. ulkoilun (n.1h/vko) merkeissä? Kaikki asiasta edes hieman kiinnostuneet voisivat ottaa mi-
nuun akuutisti heti yhteyttä eli meillä on toistakymmentä ulkoiluun avustajaa tarvitsevaa ikäihmistä 
odottamassa tukevaa kättä etenkin liukkaiden tultua! Yhteydenotto ei tarkoita asiakassuhdetta, mutta 
voisimme keskustella hieman lisää siitä mitä se vakituisena vapaaehtoistyössä tarkoittaa. Eli *hus pois* 
pelko siitä, että se sitoo liikaa, meidän asiakkaat ovat tosi joustavia ja kiitollisia pienestäkin avusta. 
  
AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄT kokoontuvat joka kuun viimeinen keskiviikko toimistolla (Itäinen 
Pitkäkatu 68) klo. 17.30-19.00. Vuoden 2013 viimeinen kokoontuminen on 27.11. 
Aiheena tällä kertaa on mikäs muukaan kuin joulu! Askartelua sekä yhdessäoloa glögimuki kourassa. 
Lokakuun vertaistuki-illassa vietettiin yhteistä aikaa elokuvan merkeissä ja osallistujia oli todella paljon! 
Vuoden 2014 vertaistuki alkaa heti tammikuussa ja ensimmäinen tapaaminen on 29.1. aiheena muisti. 
Vertaistuki toiminta koskee kaikkia avustajakeskuksen avustajia ja kaikki ovat sinne lämpimästi 
tervetulleita! 
 

PUUROJUHLA KUTSUU 10.12. klo.12-18 avoimet ovet periaatteella! Ken löytää sen mantelin… 

KIITOS VUODESTA 2013 Kiitoskahvit hörpitään Turun toimistolla  14.1. klo.17-18.30! 
KOULUTUKSET: Katsothan sinulle sopivat kurssit ja koulutukset kirjeen alussa olevasta ”koulutukset” 
ja ”avustajakurssit” –osioista! Paljon on taas tulossa uutta johon voi osallistua. 
 

PALKALLISTA TYÖTÄ: Löytyisikö kiinnostusta ja mahdollisuutta tehdä palkallista avustajantyötä ly-
hyillä tuntimäärillä mm. 15h/kk? Kaikille pienet tunnit eivät ole mahdollisia jo kela/työvoimatoimiston 
kanssa ilmaantuvien ”paperisotien” vuoksi, mutta tarve asiakkailla on suuri. Jos siis sinulla on sellainen 
tilanne, että pienet työmäärät on hyvä juttu, niin kokeile. Asiakkaat tarvitsevat avustajia harrastuksiin, 
ulkoiluihin ja mm. ihan henkiseen aktivointiin kovin ulkopuolella usein.  Näistä voi lisää kysellä alueem-
me palkallisen puolen ohjaajalta Saana Keräseltä! 

 

Ihanaa joulunodotusta kaikille!                         Nähdään ja kuullaan,  

     Kuu-Katjaana 
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PALKALLINEN TOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen ja Masku 

Alueohjaaja Saana Keränen 
 
 
 

 
Hei! 
Syksy on jo pitkällä vaikka ilmat ovat pysyneetkin ihmeen lämpiminä. Toivottavasti kuitenkin saisimme 
valkean joulun, kolmen noutajarotuisen, kuraa rakastavan ja keräävän koiran omistajana sitä kaipaisi 
lunta jo ihan senkin takia ettei menisi niin paljon aikaa niiden pesemiseen. Joulu onneksi tulee oli sitä 
lunta tai ei. Ihanaa joulunaikaa kaikille avustajille! 
 
Muistahan ilmoittaa meille jos tilanteesi on muuttunut etkä enää halua olla mukana toiminnassamme. 
Ilmoitathan myös mahdolliset muuttuneet yhteystietosi niin tavoitamme sinut myös ensi vuonna ja saat 
käyttäjätunnukset ja salasanat Avustajakeskuksen nettisivuille. 
 
Syksyn koulutukset ovat jo melkein lopuillaan ja nyt on hyvä aika suunnata hiukan katsetta jo kevään 
suunnitelmiin. Ensi vuonna vietetäänkin Avustajakeskuksen 20-vuotisjuhlavuotta! 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄT kokoontuvat kevään aikana joka kuukauden viimeisenä keski-
viikkona toimistollamme kello 17.30-19.00. Tämän syksyn viimeinen vertaistukiryhmä kokoontuu 
27.11. ja silloin ollaan jo pikkujoulutunnelmissa, luvassa pientä joulupurtavaa ja jouluaiheista askarte-
lua. Ilmoittauduthan mukaan s-postilla tai viestillä minulle viimeistään 25.11.2013. 
 
JOULUPUURO TARJOLLA Turun toimistolla 10.12. klo.12-18 avoimet ovet periaatteella! Ken löytää 
sen mantelin… 

 
ERGONOMIA-KOULUTUS järjestetään Turussa 22.3.2014. Päivän aikana tutustumme erilaisiin apu-
välineisiin ja käymme läpi erilaisia siirto- ja nostotekniikoita fysioterapeutin johdolla. Koulutuksen kesto 
on n. 5 tuntia ja tarkemmat tiedot tulevat lähempänä kurssia. Muistathan ilmoittautua ajoissa mukaan! 
 
KAARINAN  VAMMAISAVUSTAJAKURSSI järjestetään Kaarinassa ilta- ja viikonloppukurssina ajalla  
12.4.-16.4.2014.  Ilmoittaudu mukaan hyvissä ajoin. 
 
UINTIAVUSTAJAKURSSI järjestetään Turussa 26.-27.4.2014. Ilmoittaudu mukaan hyvissä ajoin, tar-
kemmat tiedot toimitetaan lähempänä kurssia. 
 
TUKIVIITTOMAT KOULUTUS keväällä Turussa.  Ajankohta tarkentuu myöhemmin.  Seuraa ilmoitte-
luamme. 
 
TURUN ALUEELLA ON PALJON TARJOLLA OSA-AIKAISIA TYÖPAIKKOJA. Kannattaa käydä 
sivuillamme www.avustajakeskus.fi katsomassa josko sieltä löytyisi juuri sopiva paikka sinulle. Muista-
han katsoa myös tukihenkilönpaikkoja! 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 harras-
tusten merkeissä. Ota yhteyttä jos kiinnostuit, kerron mielelläni lisää!  
 
TURUSSA TOIMISTOLLA KÄYTETTÄVISSÄ TIETOKONE nettiyhteydellä ja kopiointimahdollisuudel-
la.  Kone käytettävissä ma-to klo 10-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.avustajakeskus.fi/
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Köyliö ja Eura   

Alueohjaaja Krista Hellén 
 
 
TERVEHDYS! 

Toivotan Köyliön ja Eurajoen kurssien uudet avustajat lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme! 
Tämä vuosi lähenee loppuaan mutta vielä vuoteen mahtuu ergonomia-koulutusta Eurajoella. Ensi 
vuonna vietämme Avustajakeskuksen 20-vuotisjuhlaa ja tarjolla on monenmoista tapahtumaa ja koulu-
tusta juhlavuoden kunniaksi. Osa näistä löytyy jo tästä avustajakirjeestä kalenteriin laitettavaksi – osas-
ta tulee lisää informaatiota myöhemmissä kirjeissä. Tervetuloa koulutuksiin, tapahtumiin ja juhlimaan 
kanssamme! 
    
ERGONOMIA-KOULUTUS 27.11.2013 klo 17.30-19.30 
Eurajoen kristillisellä opistolla os. Koulutie 4, 27100 Eurajoki 
Koulutuksessa perehdytään liikuntarajoitteisen henkilön avustamiseen arkisissa tilanteissa. 
Ilmoittautumiset viimeistään 25.11.2013 
 
Huom! Kevätkaudella-14 Porissa järjestetään myös laajempi ergonomia-koulutuspäivä. koulu-
tuspäivään järjestetään tarpeen mukaan kuljetuksia muualta Satakunnasta. Tästä lisää myöhemmissä 
avustajakirjeissä! 
 
KIITOSKAHVIT VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE 
Tule tapaamaan muita avustajia ja Avustajakeskuksen henkilökuntaa, vaihtamaan kuulumisia, rupatte-
lemaan mukavia sekä nauttimaan jotain herkullista!   

 Eurassa ke 22.1.2014 klo 17.00 

 Raumalla ke 29.1.2014 klo 17.00 
Tarkemmat kahvittelupaikat varmistuvat myöhemmin ja kerrotaan esim. ilmoittautumisen yhteydessä 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.  
 
VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT  

 Eurassa 3.-6.2.2014 

 Raumalla 3.-6.3.2014 
Kaikille avoimia vammaisavustajakursseja voi mainostaa asiasta kiinnostuneille! Kursseista ilmoitetaan 
myös paikallislehdissä. 
 
UINTIAVUSTAJAKURSSI Uudessakaupungissa  maaliskuussa 
Raumalta sekä Eura-Köyliö -alueelta järjestetään tarpeen mukaan kuljetus 
Tästä lisää myöhemmissä avustajakirjeissä! 
 
TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS Raumalla 3.3.2014 klo 17.30-19.30 
Palvelukeskus Mansikkapaikassa, os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
KUULON ONGELMAT JA KUULOVAMMAISEN AVUSTAMINEN -KOULUTUS Raumalla 2.4.2014 
klo 17.30-19.00 Palvelukeskus Mansikkapaikassa, os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 
Koulutuksessa käsitellään kuulon ongelmia, kommunikaatiota ja sen helpottamista sekä kuulovammai-
sille tarkoitettuja apuvälineitä. 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
HYVÄ MIELI –treenit Raumalla 22.5.2014 Latumajan esteettömällä reitillä 
Tule liikkumaan ja liikuttamaan apua tarvitsevia keväiselle kuntopolulle!   
Järjestäjinä: Rauman Invalidit ry, Rauman Seudun Mielenterveysseura ry ja Avustajakeskus 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Merikarvia, Pori, Harjavalta, Nakkila, Kokemäki, Luvia ja Ulvila     

alueohjaaja Mirva Veneranta 

 

    Hei! 
 
Loppuvuotta kohden käännämme katseemme jo ensi vuoden tapahtumiin ja koulutuksiin. Vietämme 
ensi vuonna 20-vuotisjuhlaa, mikä tulee varmasti näkymään tapahtumissamme. Porin ja Keski-
Satakunnan toiminta on aktivoitunut entisestään. Porissa on tällä hetkellä paljon henkilökohtaisille 
avustajille osa- ja kokopäivätöitä tarjolla.  
 
Vertaistukiryhmä toimii aktiivisesti, mutta ryhmä toivottaa kaikki uudetkin avustajat tervetulleeksi mu-
kaan ryhmään. Vammaisavustajakurssi Porissa oli suosittu, joten pidämme seuraavan kurssin jo tam-
mikuussa. Järjestämme kurssin maaliskuussa myös Kokemäellä. Muistathan mainostaa kursseja myös 
ystävillesi! Järjestämme keväällä 2014 ergonomia-päivän (22.3.), tästä koulutuspäivästä tulee infoa 
myöhemmin.  
 
Järjestämme kiitoskakkukahvit vapaaehtoisille avustajille uudella Porin toimistolla tammikuussa. Tu-
lemme kevään aikana järjestämään avustajatapaamisia myös muiden kuntien alueille. Vuodenvaih-
teessa Porin toimipiste muuttaa uusiin tiloihin, Satakunnan Yhteisökeskukseen: Isolinnankatu 16, 
28100 Pori. Tervetuloa tutustumaan uuteen toimistoon!! 
 
PORIN VAMMAISAVUSTAJAKURSSI ma-to 20.-23.1.2014 järjestetään päiväkurssina Porissa, Met-
sämiehenkatu 2, 28500 Pori. Tervetuloa mukaan! Ilm. päivystysnumeroomme p. 02-2518549 tai mir-
va.veneranta@avustajakeskus.fi  
 
KOKEMÄEN VAMMAISAVUSTAJAKURSSI la-ke 8.-12.3.2014 järjestetään viikonloppu- ja iltakurssi-
na Kokemäellä. Paikka tarkentuu myöhemmin. Tervetuloa mukaan!  
Ilm. mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 
KIITOSKAHVIT VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE ti 28.1.2014 klo 13-15, Isolinnankatu 16, 28100 
Pori. Ilm. ja erityisruokavaliot viikkoa ennen: mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai Mirva p. 040-
7546166. 
 
TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS ti 8.4.2014 klo 18.00-20.00. Paikka tarkentuu myöhemmin. Tervetuloa 
mukaan! Ilm. viikkoa ennen: mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai Mirva p. 040-7546166.  
 
AVUSTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ kokoontuu joka kuukauden viimeinen lauantai (ei joulukuu). 
Avustajat tapaavat kaiken mukavan yhdessä tekemisen merkeissä. Vertaistukiryhmää vetää itsekin 
henkilökohtaisena avustajana toimiva Anne Vuolukka. Lisätietoja: mirva.veneranta@avustajakeskus.fi 
tai Mirva p. 040-7546166. 
 
 

Hyvää loppuvuotta!    Mirva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 12 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Salo, Somero ja Paimio 

Alueohjaaja Krista Suosaari-Vihiniemi 
 
Heipä hei! 
 
Tuntuu oikeastaan aika uskomattomalta, että käsillä on taas jo vuoden viimeinen Avus-

tajatiedote, jonka myötä ollaan siirtymässä kohti loppuvuoden juhlakautta ja uutta vuotta! Toivottavasti 
vuotesi on ollut täynnä mielenkiintoisia tapahtumia, voitettuja haasteita ja onnen hetkiä… 
Oma vuoteni on ollut tasapainoilua työn ja opiskelun välillä (toki siinä ”sivussa” huomiota ovat vaatineet 
myös lapset, mies ja koira!). Urakkani tulee jatkumaan vielä ensi vuoden toukokuun loppuun asti, jolloin 
toivottavasti lopussa kiitos seisoo eli saan tutkintopaperin käteeni! Onnekseni työnantaja näytti vihreää 
valoa pyynnölleni siirtyä osa-aikaiseksi työntekijäksi lokakuun alusta lähtien, opintojen päätökseen 
saakka. Sijaisekseni tuota toista työviikonpuolikasta tuli tekemään Anna, joka kertoo itsestään vähän 
enemmän omassa tervehdyksessään.  
 
Vuonna 2014 tulee täyteen 20 vuotta Avustajakeskuksen toimintaa, erityisesti vapaaehtoisavustuksen 
puolella! Juhlavuoden kunniaksi tiedossa mm. ”historiikki” kuluneista toimintavuosista ja ripauksen ver-
ran juhlavampia tilaisuuksia vuoden mittaan! Listasimme loppuvuoden ja kevätkauden tiedossa olevaa 
ohjelmaa alueellamme. Huomioithan tapaamismahdollisuudet vielä ennen joulua Somerniemen torilla 
ja Sytyssä! Sytyssä 9.12. tarjolla olevan joulupuuron ääressä kuulisimme mielellään avustajien toiveita 
ja ideoita, miten vertaistukitoiminta jatkuisi ensi vuonna… 
 
 Oikein ihanaa ja tunnelmallista loppuvuotta Sinulle toivottaen, Krista 
     
Tervehdys uudelta aluetyöntekijältä! 
 
Olet ehkä Kristaa tavoitellessasi hämmästynyt, kun puhelimesta on vastannut Anna-nimeä käyttävä, 
vieras ääni. Samainen ääni on myös saattanut tulla joillekin tutuksi viime keväänä, jolloin tein harjoitte-
lua Avustajakeskuksessa. Tapasit minut ehkä opinnäytetyön merkeissä palkallisten avustajien vertais-
tapaamisissa. Onpa minut voinut nähdä kesällä avustajanakin.  
 
Olen lokakuussa aloittanut toisena aluetyöntekijänä Avustajakeskuksen Salon toimipisteessä. Viikon 
työtuntijako Kristan kanssa hakee vielä selkeyttä. Aluetyöntekijän tavoitettavuus pyritään kuitenkin ta-
kaamaan jokaiselle arkipäivälle. Ohjaan ja neuvon luottamuksellisesti työsuhde- ja vapaaehtoisasiois-
sa. Tarvittaessa saan konsultaatioapua Kristalta ja muilta Avustajakeskuksen työntekijöiltä.  
 
Tapaamisiin siis, mukavissa yhteistyömerkeissä 
Anna Kemppainen 
 
SOMERNIEMEN JOULUTORI, su 1.12. klo 9-14. Jos olet tulossa fiilistelemään lähestyvän joulun tun-
nelmaa suositulle Somerniemen torille, poikkeahan vaihtamaan kuulumisia ja nauttimaan kupponen 
glögiä Avustajakeskuksen ”osastolla”! 
 
AVUSTAJIEN JOULUPUURO-ILTA, ma 9.12. klo 17-19, Syty. Tule riisipuurolle ja tapaamaan muita 

avustajia! Suunnitellaan samalla vertaistapaamisten järjestämistä ensi vuonna. Ilmoitathan tulostasi 

viimeistään 5.12. sähköpostilla krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi  

KIITOSKAHVIT VAPAAEHTOISAVUSTAJILLE: 

Salo & Paimio, ti 21.1.-14 klo 17-19, ravintola Planet Pluto, Salorankatu 5-7, Astrum-keskus. Ilmoitathan 

osallistumisesi (+mahd. allergiat) viimeistään 17.1. sp krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi  

PS. Viime tammikuussa paikalla olleet; tällä kertaa kahvin kanssa on ihan oikeasti tarjolla täytekakkua ;) 

Somero, to 23.1.-14 klo 17-19, Someron Seurahuone, Vanhatie 9. Ilmoitathan osallistumisesi (+mahd. 

allergiat) viimeistään 20.1. sähköpostilla krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 

AVUSTAJAKURSSIT: 

Muurla /Salo, päiväkurssina 10.–13.2.-14, klo 9.30-n.15, Muurlan srk-talo, os. Uotilantie 1 

Somero, vkl- ja iltakurssina 22.-26.3.-14, la-su klo 10-15, ma-ke illat klo 17.30-20.30.  

mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
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LISÄKOULUTUKSET: 

Uintiavustajakurssi, Salo 25.-27.1.-14, la+su klo 9-15 ja ma ilta n.3h, Salon uimahalli 

Tukiviittoma-ilta, Salo ti 11.3.-14, klo 17.30-21, Syty, Helsingintie 6 

Ergonomia-ilta, Paimio to 6.2.-14, klo 17.30-21, Palvelukeskus Paltanpuisto, Paltantie 4 

Kaikkiin koulutuksiin voi ilmoittautua jo nyt, sähköpostitse krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi . 

 
 

TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 
 

Alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen (Turun seutu vapaaehtoiset)  
puh. 041 445 9392  kuu-katjaana.salonen@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 
Anna Kemppainen puh. 044 341 2007 krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi  
 
Alueohjaaja (Pori, Merikarvia, Luvia, Ulvila, Nakkila, Kokemäki, Harjavalta vapaaehtoiset ja palkalliset) 
Mirva Veneranta puh. 040 7546166  mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 
Järjestösuunnittelija   (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti, laatutyö, koulutukset, tiedotus, va-
paaehtoistoiminnan kehittäminen)               
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135   pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi 
lomalla 23.-29.12.2013 
 

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

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

mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:kuu-katjaana.salonen@avustajakeskus.fi
mailto:saana.keranen@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.kinnunen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi
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Talvi  
 

Lunta tulla tupruttaa,  
nietoksia kasvattaa.  

 
Kintaat käteen ja ulos meen,  
luudalla pienen polun teen.  

 
Lumilyhdynkin rakentelen,  
kynttilät lumeen asettelen.  

 
Pimeys jo illan täyttää,  
ihanalta piha näyttää. 

 
 
 
 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014 
 

 
 
 

T:   Avustajakeskuksen väki 
 

http://www.google.com/imgres?start=151&sa=X&hl=en&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=tJlkhmP4PqmMTM:&imgrefurl=http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/suomen-talvi-kauneimmillaan---katso-lukijoiden-kuvat/1851858&docid=MELDNBSwBzLh9M&imgurl=http://im.mtv.fi/image/657832/landscape/542/325/614745ff69fea196cf41ecd30dcf00d9/kT/865457.jpg&w=542&h=325&ei=CfGKUvP6FqjE4gS1g4DYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:59,s:100,i:181&iact=rc&page=9&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=17&tx=101&ty=78

