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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 

 

4/2014 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
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TOIMISTOLTA 

 
Hyvää joulun odotusta kaikille! 
 
20v juhlavuosi huipentuu alueilla kakkukahveihin, jonne ovat tervetulleet niin vapaaeh-
toiset, palkalliset avustajat sekä yhteistyökumppanit ja työnantajat. 
Tilaisuuksiin toivotaan ilmoittautumista ja kaikki ovat klo 14-16.  Paikat ilmoitetaan myö-
hemmin.  Tervetuloa yksin tai yhdessä vaikka oman työnantajan tai asiakkaan kanssa. 

 

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 
 

 20.11. klockan 11-12 Vi svarar på svenska/Sirke Salmela ring 0414567071 

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

0407546242 

 13.11. klo 12 Мы ответим на русском языке/Sergej Kushnir Вы можете связаться с 

нами по телефону 0407546242 

 
 

 
Palkanlaskija/toimistyöntekijä esittäytyy: 

 
Heippa!  
 
Minun työkuvaani kuuluu palkanlasku ja erilaiset toimistotyöt. Olen ollut tässä yhteisössä 
töissä kesästä lähtien, mutta olen ollut aikaisemminkin tällä harjoittelussa. Ehdin jo kah-
den vuoden aikana oppia tykkäämään työskentelemisestä hyvähenkisessä tiimissä. Joka 
päivä näen työntekijöiden auttavan toisia ihmisiä mielellään ja sitä kautta tulee ymmär-
rys, että oman tehtävän suorittaminen ei ole pelkästään työtä, mutta tärkeä osa ihmisyyt-

tä. Lämmintä ja valoisaa syksyä toivoen,  

 
Sergej 
 

 

WWW.FACEBOOK.COM 
Avustajien oma ryhmä. Klikkaa itsesi sisälle! Täällä voit keskustella toisten kanssa turvallisesti 
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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  
17.-20.11.  Naantali, Aurinkosäätiön Palvelutalo  
24.-27.11.     Paimio, Paimion Neste  
 
 

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. 
 
 

VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLEVAT AVUSTAJAT! 
 

VUODENVAIHTEEN TIETOJEN KERUU ON KÄYNNISSÄ! 
 
Olet ehkä jo saanut puhelun jossa on kyselty kuulumisia sekä rekisteritietojen päivityksiä varten tämän 
hetkistä tilannettasi. Puhelu on voinut tulla jo kesällä eli kaikille emme soita loppuvuonna, jos yhteydes-
sä on oltu vuoden aikana ja tiedot päivitetty. 
Tarkoituksena on muokata rekisterimme ajan tasalle, tarkistaa osoitteen sekä tilanteiden muutokset. 
Ne jotka tavoitamme, saavat helmikuussa uuden salasanana sivuillemme ja loput saavat kirjeen jossa 
kysellään halukkuutta jatkaa. 
 
Tällä hetkellä meillä on koko alueella 882 vapaaehtoista. 
Osa aktiivisia, osa ei ja näin on sovittu, että jokainen tekee vapaaehtoistyötä oman jaksamisen sekä 
halunsa mukaan. Mutta jos sinusta tuntuu, että vapaaehtoistyö ei ole nyt  sinulle sopiva vaihtoehto, 
laita siitäkin pieni ilmoitus alueohjaajallesi, niin tiedämme poistaa sinut rekisteristä ”kummittelemasta”. 
 
Kaikille joilla on ollut vakituisia avustettavia, soitamme kyselläksemme lukumääriä ja saamme näin ti-
lastoinnin kuntoon. Näistä vakituisista avustuskeikoista voi tuoda tietoja vaikka (nimi, kunta, kuinka 
monta kertaa) loppuvuoden 20v. kakkukahveille!  
Katso alueesi kahvit kirjeen alusta kohdasta ”Toimistolta”. 
 

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ! 

 
Jos et halua olla enää mukana toiminnassamme tai yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä meil-
le mahdollisimman pian. 
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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. 
 
 

VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN KEHITTÄMISTYÖPAJA  

 
 
Vietimme vapaaehtoisten avustajien kehittämistyöpäivää vanhalla 
kyläkoululla lokakuussa. Vapaaehtoisemme pääsivät parhaina asian-
tuntijoina pohtimaan Avustajakeskuksen vapaaehtoistyön kehittämis-
tä erilaisin menetelmin. Ja tulostahan syntyi! Nyt meidän tehtäväk-
semme jää viedä ideoimianne asioita eteenpäin.  
 

 
 

 
Päivän aikana pohdimme mm. tiedotusta, välityksen 
kehittämistä, vertaistukea, yhteydenpitoa avustajien 
ja Avustajakeskuksen välillä, avustajien koulutusta, 
virkistystä, sääntöjä ja ohjeita jne. Keskustelu oli erit-
täin vilkasta ja ensimmäinen päivä tällä tavalla toteu-
tettuna ylitti odotuksemme! Tuhannet kiitokset osal-
listujille! 
 
Terveisin Pirjo, Krista, Anna ja Kuu-Katjaana 
 
P.s. Omenavarkaista ei ole tullut rikosilmoitusta  
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VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI  
TIEDOTTAA 

 
 
 
Tapasimme yhteistyön merkeissä Löytävä-hankkeen työntekijöitä. Yhteisenä asianamme on löytää 
palveluitamme tarvitsevat asiakkaat, ja täten estää mahdollisimman monen ihmisen syrjäytyminen ja 
yksinäisyys. Vapaaehtoisemme ovat aktiivisia ja pyrkivät olemaan mahdollisimman tehokkaasti avuksi 
jos huomaavat apua tarvitsevia ihmisiä, siksi pyysinkin heitä kirjoittamaan hieman toiminnastaan va-
paaehtoisillemme. Toivottavasti hankkeesta on apua niissä tilanteissa, joissa avustaja huomaa esimer-
kiksi haitallista päihteiden käyttöä asiakkaallaan tms tilanteissa, joissa vapaaehtoisen omat keinot taik-
ka Avustajakeskuksen tuki ei asiassa riitä.  
 
Fingerroosin säätiö, Löytävä-hanke: ”Jokainen meistä haluaa tulla löydetyksi” 
 
Kenenkään meidän toiveissamme ei ole, että jonain päivänä olisimme yksin, vailla omaisia ja vailla 
tukea. Löytävä-hanke on 1.4.2014 alkanut etsivän vanhustyön toimintamalli Turun seudulla, jonka koh-
deryhmänä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ikääntyneet. Hankkeen elinkaaren aikana, 
2014-2017, tavoitteena on kehittää ja vakinaistaa etsivän vanhustyön työn toimintamalli Turun seudul-
le.  
 
Tarve luo tavoitteet 
 
Turun kaupungin ikärakenne oli vuonna 2012 Suomen kuuden suurimman kaupungin vanhin (Kuusik-
ko-työryhmän julkaisuja. 2013). Ikääntyneiden palvelutarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan palveluiden 
järjestämiseen ja uudelleenmuotoiluun määrätietoista kehittämistoimintaa. Palveluiden vaatimukset 
muuttuvat tarpeiden lisääntyessä sekä kuntatalouden kiristyessä. Jalkautuvien palveluiden kehittämi-
sessä sekä ihmislähtöisessä kohtaamisessa järjestöjen vahvuudet tulevat esiin.  
 
Löytävä-hanke pyrkii tukemaan ikääntyneitä haasteellisissa tilanteissa. Yksinäisyys, omaisten puute, 
pelkotilat, turvattomuus, masennus sekä päihdeongelmat ovat esimerkkisisältöjä ikääntyneen elämäs-
sä, joihin löytävätyö pyrkii vastaamaan ammatillisen tuen avulla. Hankkeen avulla tuetaan myös omai-
sia sekä ikääntyneiden parissa työskenteleviä tiedottamisen avulla.  
 
Löytävätyö tapahtuu ikääntyneen omassa asuinympäristössä. Kotikäynneillä ja asiakastapaamisissa 
kartoitetaan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Asiakasprosessin tavoitteena on ikääntyneen voimaan-
tuminen ja ohjaaminen hänen tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Kiinnipitävä työote turvaa ikääntyneen 
kiinnittymisen tarvittaviin palveluihin. 
 
Löytävätyölle ominaista on asiakaslähtöisyys. Työtä tehdään ikääntyneen ehdoilla. Asiakkaan kunnioi-
tus, työn kiireettömyys ja suunnitelmallisuus luovat luottamusta ja turvallisuutta voimaannuttavaan vuo-
rovaikutussuhteeseen. Yksilöllisen asiakastyön lisäksi Löytävä-hanke on aloittamassa alueellisen ver-
taistuellisen Pilkeryhmätoiminnan ikääntyneille päihdeongelmaisille.   
 
 
Yhteistyöllä laadukkaampaa arkea 
 
Hankeen käynnistämisvaiheessa tavoitteena on ollut luoda asiakaslähtöiset sekä aidosti toimivat 
kumppanuussopimukset. Aktiivinen yhteistyöverkosto asiakkaiden löytämiseksi kunnallisen, yksityisen 
sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toimii työn pohjana.  Hankkeen alkuvaiheen virallisten 
tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä on lähdetty kehittämään muun muassa alueellisten isännöitsijöi-
den, asumisneuvojien kanssa, Turun kaupungin kotihoidon, geriatrian poliklinikan, kotiutushoitajien 
sekä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen. 
 
Löytävä-hanke pyrkii työssään keskeisenä osana hyödyntämään virallisen verkostoyhteistyön ohella 
myös epävirallisia verkostoja, kuten esimerkiksi alueellista korttelityötä hiljaisen tiedon hyödyntämisek-
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si. Jalkautuminen ikääntyneiden asuinympäristöön antaa mahdollisuuden huolen ilmaisuun tukea tar-
vitsevan lähiympäristössä, kuten esimerkiksi omaisten, ystävien tai naapureiden toimesta. 
 
Löytävä-hankkeen esite pyrkii toimimaan työvälineenä huolen ilmetessä ikääntyneestä. Esitteessä ole-
van tiedonantolomakkeen käyttö mahdollistaa asiakkaan suostumuksella yhteystietojen luovuttamisen 
Löytävä-hankkeen työntekijöille. Yhteydenoton jälkeen löytävä-työntekijät aloittavat asiakasprosessin 
ikääntyneen arkeen jalkautuvien kotikäyntien avulla. 
 
Olemme myös löydettävissä. Toimipisteemme sijaitsee Turun keskustassa, osoitteessa Brahenkatu 7, 
20100 Turku. Ikääntyneiden korttelikahvit Löytävän vanhustyön toimipisteessä, osoitteessa Brahenkatu 
7, perjantaisin klo 10–12.  
 
Lisätietoa hankkeesta löydän osoitteesta www.fingerroos.net/loytava. Sivuiltamme löydät myös tulos-
tettavissa olevan ikääntyneille suunnatun esitteemme. (Teksti: Löytävä-hanke) 
 
 

Missä vapaaehtoisavustajat muistiasiakkaille- projektissa mennään? 
 
Vapaaehtoiset avustajat tekevät muistiasiakkaidenkin kanssa kahdentyyppistä vapaaehtoistyötä: vaki-
tuisia ja yksittäisiä keikkoja. Yksittäisiä keikkoja vuositasolla on ollut n. 2000 (n. 25-30% Avustajakes-
kuksen asiakkaista). Yksittäiset keikat on usein saattoja lääkäriin, asiointiapua, kulttuuria, liikuntaa, 
omaishoitajan asiointien aikainen yhteinen ajanvietto asiakkaan kanssa ym mukavaa yhdessä tekemis-
tä.  
Vakituiset avustajat tekevät yleisimmin noin kerran viikossa tapahtuvaa ulkoilua, liikuntaa tms. Vakituis-
ten avustajasuhteiden alussa toteutetaan yhteinen tapaaminen kotihoidon, asiakkaan, avustajan, 
omaisten ym läheisten kanssa. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua ja sopia käytännön asioista.  
Projektissa on tähän mennessä tehty 130 kotikäyntiä, tänä vuonna kotikäyntejä on tehty 44 ja tällä het-
kellä on meneillään 50 aktiivista vakituista avustaja/muistiasiakassuhdetta. Muistiasiakkaana on 88 
naista ja 40 miestä, joiden ikäjakauma on 63-92v. 
Aika ensimmäisen yhteydenoton ja kotikäynnin välillä on ollut n. 36 päivää. Alkuvuonna oli haasteita 
löytää niin paljon vapaaehtoisia kuin mitä tarvetta olisi ollut,  mutta toukokuusta lähtien tilanne on ollut 
hyvä ja  välitysaika on parhaimmillaan ollut vain pari päivää.  
 
Mahtavaa työtä avustajat! 
 
Vakituisia muistiasiakkaiden avustajia kiitetään Logomossa 13.10. Kvartetti- näytelmällä.  
 
Syksyllä jatkuu taas muistikoulutukset, seuraathan tiedotteitamme ja sivujamme. Koulutuksista on hyvä 
infota myös kaveria .  

 
 

Terveisin Pirjo ja Anne-ly       
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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! 
 

Joulu jo kovasti kolkuttelee ovella. Vuoden viimeinen avustajatapaaminen Loimaalla järjestetäänkin 

pikkujoulu-tunnelmissa 16.12. Tervetuloa kaikki vapaaehtoiset ja palkkatyössä olevat avustajat. 

Lisäksi ennen tapaamista on oiva tilaisuus osallistua alueella järjestettäviin koulutuksiin. Niistä tarkem-

paa tietoa alla. Esimerkiksi alueella kovasti odotettu ergonomia-koulutus järjestetään Loimaalla 24.11. 

Vuodenvaihde lähteekin sitten mukavasti liikkeelle vapaaehtoisten kiitoskahvilla. Kahvittelua luvassa 

Eurassa, Loimaalla ja Somerolla. 

Iloista loppuvuotta kaikille! 

 

Toivotellen Anna 

 

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. Kauan odotettu koulutus! Kouluttajana Anne 

Levomäki. Koulutuspaikkana Kartanonmäen palvelukeskus, Juvantie 1, 32200 Loimaa 

 

20V KAKKUKAHVIT 10.12.2014 klo 14.30-16.30 Maatalousmuseo Sarkan ravintolasalissa, Vanhan-

kirkontie 383, 32200 Loimaa. Mukana myös toiminnanjohtaja Sirke Salmela. Tilaisuus on avoin avusta-

jille, työnantajille ja yhteistyökumppaneilla. Ilmoittautumiset viikkoa ennen. 

 

AVUSTAJATAPAAMINEN 16.11. KLO 18-19.30  Tavataan pikkujoulujen merkeissä. Osoite tuttu Käsi-

työläiskatu 10, 32200 Loimaa. Paikkana 1.krs, kahviotila.  

 

VAPAAEHTOISTEN KIITOSKAHVIT ALUEELLA: 

 

EURASSA 21.1.2015 

LOIMAALLA 28.1.2015 

SOMEROLLA 30.1.2015 

 

Kiitoskahvit klo 17.00 alkaen. Paikat tarkentuvat myöhemmin. 

 

HENKILÖKOHTAISETEN AVUSTAJIEN KOULUTUS- JA VIRKISTYSPÄIVÄ la 16.5.2015 

Lisää tietoa asiasta tulossa myöhemmin. 

 

VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ la 23.5.2015 

Lisää tietoa asiasta tulossa myöhemmin. 

 

 
 
Voit ilmoittautua koulutuksiin joko sähköpostitse anna.salminen@avustajakeskus.fi tai puheli-
mitse 041-445 9332, 02-2518549. 

 
 

mailto:anna.salminen@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Uusikaupunki, Laitila ja Vehmaa   
Alueohjaaja Krista Hellén 
 

Hyvää talven alkua! 
 

Avustajakeskuksen 20-v juhlavuoden loppua kohden tapahtuma- ja koulutustarjontamme muuttuu taas 
viihteellisempään ja rennompaan suuntaan. Tarjolla on vielä mm. synttärikakkukahveja kaikille ja glögi-
juhla vapaaehtoisille. Vuoden 2015 avaamme myös jälleen perinteisesti vapaaehtoisten avustajien kii-
toskahvien merkeissä. Ja siis kiitoskahvit on tarkoitettu KAIKILLE vapaaehtoistoimintaan rekisteröity-
neille avustajille, vaikka ei sitten olisi sitä ensimmäistäkään vapaaehtoiskeikkaa vielä tehtynä Terve-
tuloa mukaan Avustajakeskuksen toimintaan Laitilan kurssilaiset! 
    
 
ERGONOMIA-ILTA Laitilassa 20.11.2014 klo 18-20 
Laitilan Kuntokeskus, os. Vihtorinkatu 1, 23800 Laitila (2.krs)  
Koulutuksessa harjoitellaan liikuntarajoitteisen henkilön avustamista ergonomisten työtapojen avulla.   
 
GLÖGIJUHLA VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE! 
KE 19.11.2014 klo 18 – n.20 
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma)  
Ikäkeskuksen koulutustila 
 
                     MUSIIKKIA, LAULUA, JOULUISIA HERKKUJA  
                                                                 JA LÄMMINTÄ YHDESSÄOLOA 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.11.2014 

       
GLÖGIJUHLAN järjestää  KOUKKU-TYÖRYHMÄ 

 
 
 
AVUSTAJAKESKUKSEN 20-VUOTISJUHLAVUODEN KAKKUKAHVIT 
Raumalla 15.12 klo 14-16 ja Uudessakaupungissa 17.12 klo 14-16  Paikat tarkentuvat myöhemmin 
Mukana toiminnanjohtaja Sirke ja Ugissa myös järjestösuunnittelija Pirjo sekä Raumalla talousvastaava 
Ulla-Maija 
 
INFOTILAISUUS henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille  
Raumalla to 4.12.2014 klo 15-16   Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila  
Infotilaisuuksiin ovat siis kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita!   Ilmoittautumiset viimeistään päivää 
aikaisemmin. 
 
Palvelukeskus Mansikkapaikassa kokoontuu myös HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNOH-
JAUSRYHMÄ, työnohjaajana Eeva.Maija Salo  
Kysy lisää, mikäli olet kiinnostunut työnohjauksesta! 
 
KIITOSKAHVIT  vapaaehtoisille avustajille 
Laitilassa 5.2.2015 klo 17 alkaen, mukana myös projektiohjaaja Anne-Ly 
Raumalla 12.2.2015 klo 17 alkaen, mukana myös toiminnanohjaaja Tarja 
Ilmoittautumiset viim. viikkoa ennen. Paikat tarkentuvat myöhemmin 
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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 
 
Loppuvuodelle riittää vielä yksi koulutus ja muutama tapaaminen. Ensi vuotta ja kevään 

koulutuksia suunnitellaan jo kovasti. Toivotan omalta osaltani mukavaa loppu vuotta! 
 
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, Pori. Tule viettämään kanssamme 
vapaaehtoisten päivää. Tule tapaamaan toimistolleni minua glögi ja piparitarjoilun merkeissä. Yhteisö-
keskuksessa myös kahvitarjoilu ja joulumyyjäiset. Tervetuloa! 
 
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. Tervetuloa! 
 
Vuoden 2015 koulutuksia ja tapahtumia: 
KIITOSKAHVIT VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE 4.2.2015 klo 16-18, paikka avoin. Mukana myös 
projektiohjaaja Trei Anne-Ly, Turusta. Ilm. viikkoa ennen. 
 
HARJAVALLAN KURSSI 9.-12.2.2015 päiväkurssi n. klo 10-15, paikka avoin, Harjavalta. 
 
PORIN KURSSI 9.-12.3.2015 päiväkurssi n. klo 10-15, Isolinnankatu 16 (puutalon Sali), Pori. 
 
ERGONOMIA-PÄIVÄ 21.3.2015 klo 10-15, Ft Voluntas, Teljänkatu 8 C 4, 28130 Pori (päivä varmistuu 
vielä). Kuljetukset alueilta (min. 30km). 
 
Lisäksi keväällä 2015 on suunnitteilla paljon toivottu uima-avustajakurssi ja hätäensiapu. 
 
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. Tavoitat minut parhaiten maanantaisin klo 9-15. 
 
Huom! Vuoden viimeinen palkka-info Porin toimipisteessä, Isolinnankatu 16 (puutalon sali),  3.12. klo 
15-16. Tervetuloa! 
 

Hei,  sinä joka teet vapaaehtoistyötä itsenäisesti tai jossakin vapaaehtoisorganisaatiossa 
Olet tervetullut seuraaviin kulttuuritapahtumiin : 

Ke 3.12 klo 13 Satakunnan Museossa tutustutaan Porin kaupungin historiaan opastetulla kierroksella. 
Kierroksen kesto on noin tunnin ja mukaan mahtuu 25 henkeä. Kierroksella pääsee kuulemaan ja ko-
kemaan oman kotikaupungin historiaa sen perustamisesta lähes nykypäivään asti. Oppaana museo-
lehtori Carita Tulkki. Ilmoittautuminen museolehtorille: 
p. 044 701 1054, carita.tulkki@pori.fi. 
Pe 5.12 klo 13 Näyttelyesittely vapaaehtoistyötä tekeville Porin taidemuseossa NYKYTAITEEN MO-
NET KASVOT. Tule, katso ja kosketa taidetta.  Oppaana on museolehtori Mirja Ramstedt-Salonen. 
Vapaa pääsy! 
 

            Avustajan ABC-kirja luettavissa kotisivuilla sekä lainattavissa Porin toimistolta! 
 

Iloista Joulun odotusta!   Mirva 

mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:carita.tulkki@pori.fi
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VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Salo 

Alueohjaaja Krista Suosaari-Vihiniemi  
 

Hei! 

 

Tämän vuoden viimeinen avustajakirje on jälleen luettavanasi. Kuluva vuosi tuntuu taas vierähtäneen 
uskomattoman nopeasti, joulunaika lähestyy jo... Ja vaikka elämänviisautena korostetaankin läsnäolon 
taitoa tässä hetkessä, käännämme siitä huolimatta katseet jo uuden vuoden puolelle!  
 
Eli nyt ensi vuoden kalenterit käteen ja merkitsemään mielenkiintoisia tapahtumia muistiin. Kaikkiin 
tapahtumiin ei valitettasti vielä ole tiedossa tarkkaa ajankohtaa, mutta ne tarkentunevat lähemmin ensi 
vuoden avustajakirjeissä. 
 

Valoisaa loppuvuotta kaikille!     

Krista 

 
AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMINEN   ke 3.12. klo 17-19, Syty, os. Helsingintie 6 
Toivon, että paikalla olisi paljon avustajia niin vapaaehtois- kuin palkkatyötä tekevien puolelta. Nyt on 
tilaisuus vaikuttaa ensi vuoden tapaamisiin, sisältöihin ja ajankohtiin. Tapaamisiin tarvitaan myös ns. 
vertaisohjaajia, joten voit jo etukäteen makustella ajatusta omasta innostuneisuudestasi tällaiseen pa-
nostukseen. Toki alueohjaaja on taustatukena mm. tilavarauksissa sekä tarjoilujen järjestämisessä. 
Ilmoittautumiset tapaamiseen alueohjaajalle. 
 
AVUSTAJAKESKUKSEN 20 V. KAKKUKAHVIT  ma 8.12. klo 14-16, Kahvila Kultainen Tuoksu, 
os. Inkerinkatu 22, Salo   Paikalla tilaisuutta juhlistamassa myös toiminnanjohtaja Sirke Salmela. Ti-
laisuus on avoin avustajille, työnantajille ja yhteistyökumppaneille. Työnantaja sekä avustaja voivat 
tulla paikalle mainiosti yhdessä, joten vinkatkaa työnantajillenne! Ilmoittautuminen viikkoa ennen 
alueohjaajalle. 
 
SYKSYN -14 AVUSTAJAKURSSIN TAPAAMINEN ti 13.1. klo 17-18.30, Salon srk-talo, Kirkkok. 6 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki kurssille osallistuneet! Tavataan tutuksi tullut kurssiporukka ja vaihde-
taan kuulumisia muutama kuukausi kurssin jälkeen.  
 
VAPAAEHTOISAVUSTAJIEN KIITOSKAHVIT ti 27.1. klo 17-19, Astrum-keskus 
Juodaan yhdessä kahvit/teet hyvän syötävän kera, jutellaan kuulumisia ja jaetaan sattumuksia kulu-
neen vuoden ajalta. Lämpimästi kaikki vapaaehtoisavustajat mukaan! Ilmoita tulostasi mielellään vii-
meistään viikkoa ennen alueohjaajalle. 
 
AVUSTAJAKURSSI päiväkurssina 2.-5.3. Salon srk-talo, Kirkkokatu 6 
Kurssilla tarjotaan monipuolisesti perustietoa avustamiseen liittyvistä asioista. Kurssi on avoin kaikille, 
mukaan otetaan max. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi pidetään yhteisyössä Salon 
seurakunnan vapaaehtoistyön kanssa. Ilmoittautumiset alueohjaajalle 22.2. mennessä. 
 
ERGONOMIA-PÄIVÄ la 21.3. Turussa 
Koulutus on tarkoitettu kaikille koko toimintalueeme avustajille. Tarvittaessa alueilta järjestetään kyydit. 
Ilmoittaudu alueohjaajalle ajoissa, paikkoja on rajoitetusti! 
 
Keväällä 2015:  
 
SIRPA MONTOSEN TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUSILTA ke 22.4. klo 17.30-19.20, 
Sytyssä, Helsingintie 6  Jälleen on luvassa innostava, keskustelua herättävä ja voimaannuttava ilta 
niin vapaaehtois- kuin palkallisellakin puolella toimiville avustajille. 
 
HENKILÖKOHTAISETEN AVUSTAJIEN KOULUTUS- JA VIRKISTYSPÄIVÄ la 16.5. 
Lisää tietoa asiasta tulossa myöhemmin. 
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VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ la 23.5. 
Lisää tietoa asiasta tulossa myöhemmin. 
 
MUITA KEVÄÄLLÄ TULOSSA OLEVIA KOULUTUKSIA: 
 

 Uintiavustajakurssi 

 Hätäensiapu-kurssi 

 Epilepsia-ilta 

 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi tai p. 044-341 
2007 (ellet saa vastausta, jätä viesti vastaajaan tai tekstarilla), päivystyspuhelin ma-to klo 13-15 p. 02-
2518549 
 
 
 

 
PALKALLINEN TOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki Nousiainen ja Masku 

 

Alueohjaaja Sari Nikula 

 
Mahdottoman upea syksy takana, ja toivottavasti vielä upeampi talvi edessä! 

Olen saanut tavata vanhoja "konkareita", kuin myös uusia, juuri mukaan toimintaamme 
tulleita avustajia.  
On ollut ilo nähdä, miten innokkaasti ja aktiivisesti avustajat ovat mukana. Kiitos siitä! 
Jatketaan samaan malliin, ja muistetaan nauttia talvesta ja sen mukanaan tuomasta lumesta,  
ja ennen kaikkea Joulusta! 
 

Jouluiloa kaikille,    Sari 

 

"VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYKSELLISYYS AVUSTUSTYÖSSÄ" -koulutus 
 25.11. klo 18.00- noin 20.30 Turun toimistollamme.   Vetäjänä Sirpa Montonen. 
 
PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÖOPASTUS-kurssi 2.12. klo 16.30-18.30 Turun toimistollamme. 
Vetäjänä toiminnanjohtajamme Sirke Salmela.  
 
VERTAISTUESSA "SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN"- luento  
ke 26.11.2014 klo 17.00-18.30. 
Tästä jatkuu vertaistuki jonka aiheena on pikkujoulut, kesto 19.30 asti.   Vetäjänä Pirjo Rissanen. 
 
ERGONOMIA-ilta ma 8.12.2014 alkaen klo 17.30 kesto 2-3h   
Palkallisen puolen avustajille!  Vetäjänä Eveliina Nieminen. 
 
AVUSTAJAKESKUKSEN 20-VUOTISJUHLAVUODEN KAKKUKAHVIT 
ti 16.12.2014 klo 14.00-18.00 Turun toimistollamme. Toivotaan ilmoittautumista 
Tarjolla myös joulupuuroa!  

 
Mahdolliset ilmoittautumiset viikkoa ennen sähköpostitse sari.nikula@avustajakeskus.fi tai  
044-351 2007, 02-251 8549. 
 

Tulossa ensi vuoden puolella mm. 
HÄTÄENSIAPU-koulutukset Turussa ja Raisiossa. 
EPILEPSIA- tietoisku Turussa. 
ERGONOMIA- päivä Turussa. 
Paikat ja ajat vahvistuvat myöhemmin. 

mailto:krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi


 

13 

 
 

VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 

Alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen 

  
Loppuvuosi on vierähtänyt käyntiin. Siitä isona merkkinä vuodenvaihteen avustajien tieto-
jen päivitykset. Katsothan lisätietoa kohdasta ” Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat 

avustajat”. Jos tiedot eivät ole muuttuneet ja haluat jatkaa samaan malliin, kuin vuonna 2014 – laita 
vaikka sähköpostilla siitä tietoa, niin päivitämme sinut vuoteen 2015 automaattisesti. 
 
Tällä hetkellä meillä on minun alueellani 352 vapaaehtoista. 
Ja tietojen päivittäminen on oma aikaa vievä prosessinsa. 
Siksi olenkin toivonut joustavuutta sekä ymmärrystä ja tähän hetkeen niitä ”joululahjakeikkojen” nap-
paamisia. Aktivoitua voi vaikka loppu vuonna  . 
 
Jos sinä olet tähän asti saanut paperisen avustajakirjeen, mutta omistat myös sähköpostin: 
lämpimästi suosittelen muuttamaan sen sähköiseksi. Näin saat myös kuukauden aikana sähköpostia 
keikoista yms. meiltä. Muistutukset vertaistapaamisista ja koulutuksista tulee myös kätevästi sähköpos-
tiin! 
 

Nyt toivotan sinulle vielä aivan ihastuttavaa loppuvuotta. 
…pilkettä silmäkulmaan ja menoksi! 

Kuu-Katjaana 

 
Avustajien VERTAISTAPAAMISET ovat aina kuun viimeinen keskiviikko, jos ei toisin mainita.  

Vuoden 2015 ensimmäinenvertaistuki on tammikuun 28. päivä klo. 17.30-19.00 
26.11. klo 18.30-19.30 pikkujoulut vertaistuessa!!! 

 
SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN luento 26.11. toimistolla klo 17.00-18.30.  
Tästä jatkuu vertaistuki jonka aiheena enteilevästi pikkujoulut!  
Ilmoittautumiset luennolle viimeistään pe 21.11. 
 
PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÖOPASTUS-kurssi 2.12. klo 16.30-18.30 Turun toimistollamme. 
Vetäjänä toiminnanjohtajamme Sirke Salmela. 
 
ERGONOMIA-ilta ma 8.12.2014 alkaen klo 17.30 kesto 2-3h   
Palkallisen puolen avustajille!  Vetäjänä Eveliina Nieminen. Ilm. viikkoa ennen 
 
AVUSTAJAKESKUKSEN 20-VUOTISJUHLAVUODEN KAKKUKAHVIT 
ti 16.12.2014 klo 14.00-18.00 Turun toimistollamme. Tarjolla myös joulupuuroa!  Toivotaan ilm. tarjoilu-
jen vuoksi 

  

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, Sauvo, Somero ja Pöytyä vapaaehtoiset ja 
palkalliset) 
Anna Salminen puh. 041 445 9332 anna.salminen@avustajakeskus.fi  
 

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

Alueohjaaja (Salo vapaaehtoiset ja palkalliset)  
Krista Suosaari-Vihiniemi puh. 044 341 2007  krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
 

Alueohjaaja (Pori, Ulvila, Merikarvia, Luvia, Nakkila, Kokemäki, Harjavalta, Kankaanpää, Pomarkku, 
Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia, vapaaehtoiset ja palkalliset) 
Mirva Veneranta puh. 040 754 6166  mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 

Järjestösuunnittelija   (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti, 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/toimistotyöntekijä (palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir puh. 040 7051930  sergej.kushnir@tsly.fi  
 
 

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

AVUSTAJAKESKUS SULJETTU 22.12.14-6.1.15 
 
 

mailto:kuu-katjaana.salonen@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:anna.salminen@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 Joulunodotusta! 
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