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1.

YLEISTÄ TOIMINNASTA

1.1. TOIMINTAPERIAATTEET
Avustajakeskus on vuodesta 1993 alkaen välittänyt vapaaehtoisia avustajia ja oppaita liikunta-,
näkö- ja kehitysvammaisille henkilöille. Avustajia välitetään vapaa-ajantoimintoihin esimerkiksi
harrastuksiin ja asiointeihin. He eivät tee kodinhoidollisia tai sairaanhoidollisia tehtäviä eivätkä
toimi kuljettajina. Avustamiseen liittyy aina yhdessä, ei puolesta tekeminen. Vapaaehtoinen
mahdollistaa vammaisen henkilön osallistumisen ja omatoimisen tekemisen yhteiskunnassa.
Avustajalle tai oppaalle syntyvät kulut, esimerkiksi matkakulut, korvaa asiakas suoraan
vapaaehtoiselle.
Vapaaehtoiset avustajat tulevat mukaan toimintaan pääsääntöisesti avustajakurssien kautta.
Kursseilla käydään läpi erilaisuuden kohtaamista, eri sairauksia ja vammoja sekä opetellaan
avustamista ja opastamista käytännön harjoitusten avulla.
Avustajakeskus toimi vuoden 2009 aikana 15 eri kunnan alueella. Yhteistyökunnat olivat Eura,
Kaarina, Laitila, Lieto, Köyliö, Masku, Mynämäki, Naantali, Raisio, Rauma, Salo, Somero, Säkylä,
Turku ja Uusikaupunki.
Vuoden aikana Avustajakeskuksessa kehitettyä tietotaitoa ja verkostokanavia hyödynnettiin myös
Henkilökohtaisen avun keskus–projektissa, jonka yksi tavoitteista on myös kehittää koko
keskuksen toimintaa eteenpäin.
VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET
 Vapaaehtoistoiminta tuottaa vastavuoroista iloa kaikille osapuolille
 Toiminta on tasa-arvoista
 Jokainen tulee mukaan vapaaehtoisesti
 Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa (kulut korvataan)
 Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin eikä korvaa ammattityötä
 Vapaaehtoinen toimii tukea tarvitsevan ihmisen, hänen omaistensa ja ammattihenkilöiden
yhteistyökumppanina
 Toiminnassa kunnioitetaan jokaisen itsemääräämisoikeutta
 Vapaaehtoinen on luotettava
 Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen
 Vapaaehtoinen toimii puolueettomasti
 Vapaaehtoinen saa tukea ja rohkaisua toimintaansa

1.2. HENKILÖKUNTA ja HALLINTO
Toiminnasta vastaa Turun seudun lihastautiyhdistys ry. Toimintaa kehitetään ja arvioidaan
yhteistyöryhmissä, jotka koostuvat alueiden vammaisjärjestöistä, kuntien hallintokunnista sekä
seurakunnista.
Avustajakeskuksessa työskenteli vuoden 2009 aikana 6 työntekijää. Toiminnanjohtajana Sirke
Salmela. Alueohjaajan sijaisena Turussa toimi Mari Ingalsuo 31.8. asti ja 1.9. alkaen Kuu-Katjaana
Salonen. Vakka-Suomen sekä Etelä-Satakunnan alueella Krista Hellénin äitiysloman sijaisena oli
Eva Soininen kokopäiväisenä 8.9. asti ja sen jälkeen puolipäiväisenä. Toisena puolipäiväisenä
alueohjaajana aloitti Vakka-Suomen ja Etelä-Satakunnan alueella 22.9. Katariina Ranne.
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Turussa toimistosta ja taloushallinnosta vastasi Tarja Vasama.

Koko henkilökunta 12/2009

1.3. RAHOITUS
RAY:ltä saatiin kohdennettua toiminta-avustusta koko toimintaan ja hallinnointiin.
Mukana olevat kunnat maksoivat ostopalveluna tai avustuksena oman osuutensa toiminnasta.
Koulutustoimintaan saatiin tukea Opintotoiminnan keskusliitto ry:ltä ja lisäksi avustajakeskuksella
oli myös omaa varainhankintaa, joka koostui myydyistä koulutuksista sekä t-paitojen myynnistä.
Vuoden 2009 rahoitus koostui seuraavasti:
Ray 50 %, Ok- opintokeskus 4%, kunnat 41% ja muut tulot 5%.
Kulujen osalta jakauma oli seuraava: henkilöstökulut 64%, vuokrat 4%, matkakuluja 6%, posti- ja
puhelinkulut 4%, koulutuskulut 7% ja muut 15%.

Tulot

Menot
RAY
Kunnat
OK
Muut

Henkilöstö
Koulutus
Matkakulut
Muut
posti ja puhelin
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1.4. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA MUU YHTEISTYÖ
Avustajakeskuksen vahvoina yhteistyökumppaneina ovat eri toiminta-alueiden vammaisjärjestöt ja
yhteistyökunnat. Paikallisten toimintayksiköiden, seurakuntien ja eri tiedotusvälineiden kanssa oltiin myös
tiiviisti yhteistyössä.
Avustajakeskuksen paikalliset yhteistyöryhmät ovat yksi tärkeä toiminnan keskustelu- ja kehittämisfoorumi.
Nämä ryhmät kokoontuvat vähintään kerran vuodessa pohtimaan avustajatoiminnan tilannetta ja
kehittämään toimintaa eteenpäin. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on ollut sujuvaa ja välillä hyvin
vuorovaikutteista. Kumppanit tiedottavat toiminnastamme aktiivisesti jäsenille, joka on suuri etu ja apu
toiminnan eteenpäin viemiselle.
Palautetta ja kehittämiseen liittyviä kommentteja yhteistyökumppanit tuovat esille omatoimisesti ja
rakentavasti.
Vuoden aikana kokoonnuttiin hieman juhlavammissa merkeissä, 15v toiminnan juhlan vuoksi.
20.4. järjestettiin tilaisuus yhteistyökunnille Turussa, jossa esiteltiin Avustajakeskuksen toimintaa ja raportti
vuodelta 2008. Paikalla oli noin 30 henkeä eri toimialueen kunnasta.
Järjestöille järjestettiin alueelliset tilaisuudet Raumalla, Uudessakaupungissa, Turussa ja Salossa.

Yhteistyöryhmä Raumalla

Yhteistyöryhmä Turussa

Yhteistyötä tehtiin myös muilla alueilla. Raumalla avustajakeskus oli aktiivisesti mukana Koukkutyöryhmässä, joka koostui alueen vapaaehtoistoimintaa järjestävistä yhdistyksistä (liite).
Turun seudulla oltiin mukana Kansalaisareenan alueellisessa Valikko työryhmässä, jossa oli
mukana noin 20 alueen vapaaehtoisjärjestöistä. Salon seudulla oltiin mukana aktiivisesti
paikallisen Kumppari-työryhmän toiminnassa, jossa myös mukana noin 10 alueen vammais- ja
kansanterveysjärjestöistä.
Tiivistä yhteistyötä tehtiin vuoden aikana Turun liikuntatoimen kanssa mm. erityislasten
uimakoulujen yhteydessä sekä Raumalla erityisryhmien liikunnanohjaajan viran myötä alkoi myös
siellä yhteistyön kehittäminen.
Yhteistyötä aloitettiin myös uudella rintamalla. Maahanmuuttajia tukevien järjestöjen sekä
projektien kanssa aloitettiin keskustelut yhteistyön mahdollisuuksista niin Turussa kuin Salossakin.
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2. VÄLITYSTOIMINTA
Välitystoiminta jatkoi kasvuaan vuoden aikana. Keikkamäärät kasvoivat huikealla noin 1000
keikalla, joka osittain johtuu uusien kuntien mukaan tulosta, mutta myös muissa kunnissa
tapahtuneesta toiminnan tehostumisesta.
Välitystoimintaa kehitettiin vuoden aikana eteenpäin palvelemaan paremmin niin asiakkaita kuin
avustajiakin. Selkeästi myös työntekijöiden vakiintuminen ja sitä kautta toiminnan selkiytyminen
toi lisäetua ja resurssia. Yhteistyötä tehtiin palkallisen puolen välityksen kanssa ja etsittiin laajasti
toimintoja, joista kumpikin puoli hyötyisi ja resurssit tulisivat paremmin käyttöön. Välitysaika
pysyi samana, mutta päivystysvastuuta jaettiin työntekijöiden kesken niin, että yksi päivystäjä
vastasi puheluihin keskitetysti ja vapautti näin muut tekemään välitystyötä. Tämä koettiin
selkeästi hyväksi käytännöksi ja positiivista palautetta tuli asiakkailtakin. Tämä toiminta tietenkin
edellytti, että kaikilla välitystyöhön osallistuvilla oli samat tiedot ja että välitystyö oli selkeästi
mallinnettu. Tähän vastauksena tehtiin välitysten prosessikuvaus yhden työntekijän
Tuotekehittelijän erikoisammattitutkinnon koulutuksen osana. Työn tueksi perustettiin myös
välitystyöryhmä, joka säännöllisesti kokoontui ja kävi välitykseen liittyviä asioita läpi. Ryhmä uusi
mm. välityksen lomakkeita ja rekisteröintilomakkeita vastaamaan paremmin tarpeita. Ryhmä
aloitti myös vapaaehtoistoiminnan rajojen tarkistamisen ja selkiyttämisen, tätä työtä jatketaan
myös seuraavana vuonna.
Välitystä alettiin myös tuotteistaa toiminnanjohtajan osallistuessa tuotekehittelijän
erikoisammattitutkinnon koulutukseen. Tätä kautta välitykseen kiinnitettiin enemmän huomiota
ja sen kehittämiseen luotiin tilaa ja mahdollisuuksia enemmän kuin ennen. Palkallisen
avunvälityksen myös kasvaessa oli löydettävä yhteisiä malleja ja työn muotoja, jotta resurssit
riittäisivät ja toimintaa voitaisiin kehittää jatkumaan myös projektin jälkeenkin.

2.1.

ASIAKKAAT

Asiakkaita oli vuoden aikana melkein 500, näistä ryhmiä n. 50. Ryhmissä asiakkaita oli
muutamasta aina useaan kymmeneen, mutta näitä ei erikseen tilastoitu, vaan ryhmä on tilastoitu
aina yhdeksi asiakkaaksi.
Asiakasmäärä putosi edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtuu hienoisesta tilastoinnin
muuttumisesta sekä siitä, että työntekijävaihdosten yhteydessä tilastointitavat olivat erilaiset
eivätkä ne täysin olleet ajan tasalla. Asiakasmäärän putoaminen on kuitenkin pieni ja jatkoa
ajatellen on tilastointi mallinnettu, joten vastaavanlaisia tilanteita ei tilastoinnin suhteen enää
pääse tapahtumaan.
Asiakkaiden keski-ikä oli keskimäärin 60 vuotta, mikä kertoo iäkkäiden vammaisten
avustajatarpeesta. Iäkkäiden asiakkaiden määrä onkin kasvanut viime vuosina, mikä on tuonut
mukanaan myös ongelmatilanteita mm. muistiongelmat. Rajanvetoa joudutaan tekemään
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päivittäin, kenen esim. muistiongelmat ovat sellaisia, että vapaaehtoinen voi avustajana toimia ja
kenen kohdalla joudutaan miettimään muita ratkaisuja.
Asiakkaita on ohjattu palkallisen avun pariin, jos vapaaehtoistoiminta ei ole ollut ratkaisu tai jos
asiakas selkeästi hyötyisi myös palkallisen avustajan avusta. On myös kartoitettu muita asiakkaan
asuinkunnassa olevia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja kerrottu niistä asiakkaille.

Asiakasmäärät
Asikasmäärät
606

293

595

528

524

288

288

298

2003

2004

2005

497

189

2000

2001

2.2.

2002

2006

2007

2008

2009

AVUSTAJAT

Avustajien määrä kasvoi vuoden aikana hieman. Avustajia oli vuoden vaihteessa 440. Suurin osa
tuli peruskurssien kautta, jotkut löysivät toiminnan ns. puskaradion kautta tai alan koulutuksen
kautta. Vapaaehtoistoiminnasta kerrottiin myös palkkatyötä hakeville avustajille, joista osa oli
kiinnostunut toimimaan myös vapaaehtoisena. Varsinkin opiskelijat löysivät

Avustajamäärät
avustajamäärät
406
267

270

267

260

246

260

2000

2001

2002

2003

2004

2005

316

325

2006

2007

2008

436

2009
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vapaaehtoistoiminnasta mielekästä tekemistä palkkatyön ohella.
Avustajien keski-ikä oli noin 40 vuotta, mikä kertoo siitä, että toimintamme on kiinnostavaa myös
nuorille ihmisille. Avustajat ovat mukana keskimäärin 2-4 vuotta, mikä johtuu paljon siitä, että
mukana on paljon nuoria ihmisiä, joiden elämäntilanteet muuttuvat paljon; muutetaan
paikkakuntaa, hankitaan perhe, haetaan uusia haasteita. Mukana on kuitenkin myös avustajia,
jotka ovat olleet mukana 10-15 vuotta ja silti jaksavat aina innostua toiminnasta.
Tärkeää on avustajien jaksamisen kannalta tietenkin tukeminen ja ohjaus sekä koulutukset, joita
ilman ei suurin osa haluasi eikä jaksaisi tehdä vapaaehtoistoimintaa aktiivisesti. Näihin olemme
alusta asti panostaneet, eikä niistä ensimmäisenä luovuta. Olemme pitäneet tärkeänä myös
loppuvuoden yhteydenottoa kaikkiin avustajiin. Tällöin vaihdetaan kuulumisia, päivitetään tietoja
ja kerätään keikkamäärät tilastointiin. Näin saamme yhteyden avustajaan ja voimme osoittaa, että
hän ei ole yksin, vaan me olemme häntä varten.

2.3.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEIKKAMÄÄRÄ

Keikkamäärä kasvoi vuoden aikana hienosti. Uusien kuntien alueella toiminta löysi paikkaansa ja
asiakkaat löysivät palvelun pariin. Tässä työssä kuntien viranomaisilla oli tärkeä rooli
tiedottamisella. He pystyivät tiedottamaan palvelusta juuri oikeille asiakasryhmille omien
väyliensä kautta. Kunnissa, joissa tällaista yhteyttä ei saatu luotua esim. työntekijävaihdosten tai
organisaatiomuutosten takia, huomattiin selkeästi keikkamäärien lasku ja uusien asiakkaiden
puuttuminen. Kuntaliitoksia tehtiin vuoden aikana useita ja sillä oli myös vaikutuksia välitykseen ja
tiedottamiseen.

Keikkamäärät
Keikkamäärät
5671
4663

3037

3307

2895

2854

2003

2004

2400

2000

2001

2002

3134

2005

3590

3740

2006

2007

2008

2009
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Myös vammaispalvelulain muutos ja sen voimaantulon esilläolo vei huomiota pois
vapaaehtoistoiminnalta. Kuntien työntekijät olivat myös uuden tilanteen edessä eikä aikaa
tietenkään riittänyt aina vapaaehtoistoiminnan esilläpitoon.
Omaa tiedotusta alettiin lisätä kohdennetuksi syksyn aikana suoraan ja yhteistyötä järjestöjen
kanssa myös tehostettiin. Järjestöt olivatkin aktiivisia toiminnastamme tiedottajia ja avustajien
käyttäjiä.

3. KOULUTUSTOIMINTA
Koulutustoiminta on yksi tärkeimmistä toimintamme osa-alueista. Olemme panostaneet
laadukkaisiin perus- ja lisäkoulutuksiin. Koulutusten tulee tarjota vapaaehtoisille juuri heidän
tarpeitaan vastaavaa tietoa ja taitoa. Koulutuksen järjestämisessä on yhteistyö järjestöjen kanssa
ollut ensiarvoisen tärkeää. Heidän kauttaan olemme saaneet niin peruskursseille kuin
lisäkoulutuksiinkin hyviä puhujia ja luennoijia, jotka ovat tuoneet asiakkaiden elämän lähemmäs
vapaaehtoisia ymmärrettävällä tavalla. Heidän kauttaan on tullut myös hyviä
lisäkoulutusehdotuksia ja muita koulutusideoita.

Peruskursseja järjestettiin koko toimialueella kattavasti.
24.-28.1., Raisio kurssilaisia 11
31.1.-4.2. Uusikaupunki, kurssilaisia 12
14.-18.2. Salo kurssilaisia 9, yhteistyönä Salo-Uskelan seurakuntayhtymän kanssa
14.-16.3. Köyliö kurssilaisia 7
2.-5.3. Lieto kurssilaisia 8
5.-6.9. Rauma vapaaehtoistoiminnan kurssi yhteistyötä Koukku ryhmän kanssa, kurssilaisia 30
19.-23.9. Kaarina kurssilaisia 7
26.-30.9. Salo kurssilaisia 7, yhteistyönä Salo-Uskelan seurakuntayhtymän kanssa
3.-7.10. Masku, kurssilaisia 11
10.-14.10. Laitila kurssilaisia 5
19.-21.10. Turku kurssilaisia 21, toteutettiin päiväkurssina
24.-26.10. Salo Uintiavustajakurssi, kurssilaisia 14
Kurssilaisista lähes 90% jäi mukaan toimintaan. Vapaaehtoistoimintaan avustajat tulevatkin
pääsääntöisesti juuri kurssien kautta. Kursseista tiedotetaan lehdissä ja kotisivuilla ja
”puskaradion” kautta mukaan tulee kursseille myöskin jonkin verran vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneita. Viime aikoina on myös tullut mukaan kursseille avustajan työstä kiinnostuneita,
jotka haluavat kokeilla avustamista ensin vapaaehtoisina kun aiempaa kokemusta ei alalta ole.
Lisäksi on mukana esim. opiskelijoita, jotka tekevät rinnakkain kumpaakin puolta, saaden näin
kokemusta erilaisista avustajan töistä.
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Lisäkoulutuksia järjestettiin seuraavasti
1/09 kynttiläkahvit toimistoilla
10.2. Hygieniapassi yhdessä projektin kanssa
23.3. Epilepsia, Rauma
25.3. Epilepsia, Turku
13.4. Kuoleman kohtaaminen Turku
18.4. vapaaehtoisten virkistystapahtuma Rauma yhdessä Koukku ryhmän kanssa
9.5. Pyörätuolitanssi Turku
17.10. Tukiviittomat Salo
19.-21.10. EA1 Rauma yhdessä projektin kanssa
24.10. Seksuaalisuus ja vammaisuus Turku
24.-26.10. Uintiavustajakurssi Salo
28.10. Etiikkaja avustaminen Turku (projektin järjestämä)
5.12. Tukiviittomat Laitila
Avustajakurssien luennot olivat avoimia lisäkoulutuksia rekisteröityneille vapaaehtoisavustajille.

Koulutusten arviointi
Koulutuksista osallistujilta on aina pyydetty arviointi kurssin onnistumisesta ja sisällöistä. Vuoden
2009 arviointi muutettiin numeraaliseksi entisen sanallisen arvioinnin sijaan.
Kurssiarvioinnit peruskursseista olivat hyviä. Keskiarvo (asteikko 1-4) oli kaikkien kurssien osalta
3,4. Lisäkoulutuksista keskiarvo oli 3,7.
Nämä arvioinnit antavat suuntaa sille, että koulutuksissa on onnistuttu ja että tarjonta on ollut
sopivaa ja osuvaa. Kehittämistä kuitenkin on aina. Tiedottamista tulee tarkentaa ja materiaalien
osalta tulee päivitystä tehdä.

Vertaistukitoimintaa kehitettiin vuoden aikana. Vertaistukiryhmät yhdistettiin kevään ajaksi ja
niitä vetivät työntekijät. Ryhmät kuitenkin hiipuivat ja toimintaa oli suunniteltava ja arvioitava
uudelleen. Syksyllä ryhmiä ei järjestetty ollenkaan, vaan kehitettiin uutta muotoa ja avustajia
kiinnostavaa tapaa. Lisäkoulutusten yhteydessä oli tilaisuus vertaistukitapaamiseen.
Keväällä kokoonnuttiin Turun seudulla ja Rauman seudulla 4 kertaa. Aiheet koskettelivat
avustajan arkisia tilanteita ja vuorovaikutusta.

Muu koulutus
Avustajakeskus vastasi jo toistamiseen
viittomakielenohjaajien koulutuksessa avustamisen
osakurssin Turun kristillisellä
opistolla.
Työntekijä kävi kouluttamassa myös Lihastautiliiton
kurssityöntekijöitä sekä Uudenkaupungin omaishoitajat ry:n
jäseniä avustamisasioissa.
Harjoituksen tuoksinassa VO 07 opiskelijat
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4. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Tiedotus on yksi tärkeistä toiminnan osa-alueista. Sitä pitää tehdä aktiivisesti ja säännöllisesti.
Tiedotuksen osalta tehtiin paljon yhteistyötä henkilökohtaisen avun aluetukikeskus-projektin
kanssa. Hyödynnettiin olemassa olevia kanavia ja etsittiin uusia. Selkiytettiin materiaaleja ja
esitteitä palvelemaan paremmin erilaisia kohderyhmiä.
Kotisivut olivat jääneet pahasti jälkeen ajasta ja ne eivät enää palvelleet kunnolla ketään. Niiden
uusimiseen tartuttiin loppuvuodesta ja uudet sivut julkaistiin juuri joulun kynnyksellä. Niitä
kehitetään edelleen palvelemaan paremmin kaikkia siellä vierailevia. Kotisivujen suunnittelussa
otettiin huomioon niiden saavutettavuus mm. näkövammaisten asiakkaiden osalta. Samalla
huomioitiin niiden helppokäyttöisyys kaikilta osin ja se, että niiden päivittäminen olisi myös
helppoa, jotta asiat olisivat ajan tasalla. Rekisteröityneille avustajille luotiin omat sivut, joilla
voidaan tiedottaa heille tärkeistä asioista ja joiden kautta mm. avustajatiedote on luettavissa.
Sivuilla on asiakkaita ajateltu helppokäyttöisen yhteydenottolomakkeen osalta. Näin sivujen
kautta voi lähettää viestin, kysymyksen, pyynnön tai vaikka kommentin ja saada siihen vastauksen
ilman, että täytyy miettiä kenelle asia mahtaisi kuulua tai kehen tulisi ottaa yhteyttä.
Avustajakeskus tiedotti toiminnastaan lähes 40:ssä erilaisessa tilaisuudessa. Vuoden aikana
avustajakeskus oli esillä myös tiedotusvälineissä ja tapahtumissa.
Syksyn aikana esiinnyttiin myös Akuutti ohjelmassa TV2:ssa.
Kesällä Turussa toteutettiin uudenlaisena yhteistyötä saavutettavuutta Tall Ship´s Racen
yhteydessä. Vapaaehtoiset avustajat päivystivät tapahtumassa mahdollistamassa
saavutettavuuden. Tätä kautta tietoa meistä meni Tall Ship´s Racen organisaation kanavien kautta
ympäri maata ja maailmaa.
Toiminnasta käytiin kertomassa myös eri oppilaitoksissa ja järjestöissä sekä palveluyksiköissä.
Markkinointiin saatiin koulutusta työntekijöille maaliskuussa ja kaksi Turun AMK:n opiskelijaa
aloitti lopputyönsä tekemisen markkinoinnista vapaaehtoispuolelle ja projektille.
Lehtijutut
1/09 Uudenkaupungin Sanomat
2/09 Polioliehti
6/09 Kulmakunta
7/09 Turun Sanomat Extra-liite
7/09 Laitilan Sanomat
7/09 Uusi Rauma
Muu tiedotus
6/09 Turun Radio
7/09 Radio Ramona
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10/09 TV2 Akuutti ohjelma

Toiminnan esittelyt
Ajankohta Tilaisuus
7.1.
2.3.
9.3.
11.3.
12.3.
12.3.
7.4.
8.4.
7.5.
7.5.
15.5.
25.5.
27.5.
28.5.
16.5.
2.6.
16.6.
16.6.
25.8.
26.8.
1.9.
4.9.
8.9.
19.-20.9.
15.-16.9.
25.9.
29.9.
29.9.
6.10.
12.10.
15.10.
7.11.
11.11.
16.11.

Toiminnan esittely Uudenkaupungin seudun omaishoitajat ry:lle
Toiminnan esittely toimintakeskus Somero
Toiminnan esittely koulunkäyntiavustajaopiskelijoille Turun kristillinen opisto
Toiminnan esittely koulunkäyntiavustajaopiskelijoille, Turun AMK
Toiminnan esittely Kaarinan Visiitti
Toiminnan esittely Kaarinan Tikli
Toiminnan esittely Salon sosiaalitoimi
Toiminnan esittely Rauman reumayhdistys
Toiminnan esittely Raision työttömät
Toiminnan esittely Aistipäivillä Ruusukorttelissa Turussa
Toiminnan esittely Salon kotipalvelu
Toiminnan esittely Laitilan kotipalvelu
Toiminnan esittely Studio Heideken-luento sarjassa Turku
Toiminnan esittely Salon seudun omaiset ja läheiset ry
Toiminnan esittely Lihastautiliitto ry:n koulutuspäivä
Toiminnan esittely Turku2011-säätiölle
Toiminnan esittely Porin hankkeelle
Toiminnan esittely V-S lastensuojelujärjestöille
Uudistuva VPL-seminaari Turku
Toiminnan esittely Ilpoisten seinioriklubi Turku
Toiminnan esittely Laitilan MS-kerho
Toiminnan esittely Porin lihastautiklubi
Toiminnan esittely Vakka-Suomen Invalidit ry
Rauman Silakkamarkkinat
Henkilökohtaisen avun päivät Helsinki
Toiminnan esittely Turun Kristillisen opiston opiskelijoille
Toiminnan esittely Kansalaisareenan alueellisen Valikko työryhmän seminaari Turku
Toiminnan esittely Innova Rauma henkilökohtaisen avustajan koulutus
Toiminnan esittely HAKAT-seminaarissa Turussa
Toiminnan esittely Vasso oy
Toiminnan esittely Aistipäivä-messut Saga Turku
Toiminnan esittely Apuvälinemessut
Toiminnan esittely Vaasan projektin ohjausryhmälle
Toiminnan esittely Kaarinan omaishoidon vastaavalle

Kuulijoiden
määrä
10
20
20

5
10
4
100
4
20
6
15
32
20
2
9
89
2
16
8
30
300
150
17
87
20
24
8
n. 200
6
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5. ARVIOINTI
Toiminnan arviointi on kehittynyt ja kehittyy edelleen. Arvioinnin tarkoitus on selvittää miten
toimintaa toteutetaan ja noudattaako se asetettuja tavoitteita.
Vuoden aikana etsittiin uusia tapoja saada toiminnasta palautetta ja arvioida toiminnan vaikutusta.
Avustajakeskus toteutti kyselyn sidosryhmilleen (kunnat, järjestöt, palvelukeskukset, asumisyksiköt ym.)
keväällä. Vastaukset antoivat suuntaviivoja siihen miten toiminta palvelee ja onnistuu. Tulokset olivat
positiivisia ja kannustavia. Kyselyyn vastasi n. 80 eri alan ammattilaisia kaikista toimintakunnista.
Muutamia poimintoja vastauksista:


Vastaajista 84 % oli sitä mieltä että vapaaehtoisten avustajien välityspalvelun käyttö oli säästänyt
heidän työaikaansa ja heistä 18 % koki ajansäästön olevan merkittävää.



Vastaajista 92 % uskoi Avustajakeskuksen vapaaehtoisten avustajien välityksen parantaneen
asiakkaiden osallistumis- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Vastaajista 10 % uskoi osallistumis- ja
vapaa-ajan mahdollisuuksien parantuneen merkittävästi.



Vastaajista 99 % uskoi Avustajakeskuksen roolin työkuntansa sosiaalipalveluiden täydentäjänä
olevan merkityksellinen ja merkittävänä sitä piti 24 % vastaajista.



Vastaajista 97 % koki yhteistyön Avustajakeskuksen kanssa sujuvaksi.



Avustajakeskuksen tarjoaman palvelun laadukkuuden kriteereiksi mainittiin mm. toiminnan
vakiintuneisuus, tunnettavuus ja tottumus palvelun käyttöön sekä avustajien hyvä saatavuus ja
osaavat, ns. tilannetajuiset, avustajat.

Toimintaa arvioitiin yhteistyöryhmissä, työntekijöiden tiimissä sekä Turun seudun
lihastautiyhdistyksen hallituksessa säännöllisesti.
Palautteet kerättiin yhteen ja niitä käsiteltiin erilaisissa ryhmissä ja niihin vastattiin ja tarvittaessa
tehtiin toimintamuutokset.
Syksyn aikana suunniteltiin yhteisiä arviointimalleja projektin kanssa mm. avustajakyselyn
tuottamiseksi.

6. AVUSTAJAKESKUKSEN TOIMINTA KUNNITTAIN
Alueen kunnat ovat toiminnan osalta erilaisia ja kaikissa on omia erityispiirteitä, joista seuraavaksi
esitykset kunnittain. Osioon on kerätty kunnan osalta vapaaehtoistoiminnan keikkamäärät,
asiakkaat ja avustajat, palkallisten avustajien välitystoiminnan, rekisteröityneet työnantajamäärät
sekä työnhakijat, koulutustoiminnan ja muut erityispiirteet.
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EURA
Eurassa Avustajakeskuksen toiminta on ollut vuonna 2009 erittäin vireää,
avustajakeikkojen määrä oli huimat 453, joka on eniten koko Vakka-suomen ja EteläSatakunnan alueella. Edellisvuoteen verrattuna keikkamäärä nousi yli sadalla
avustajakeikalla. Euran avustajakeikoista valtaosa oli vakituisen asiakkaan kanssa tehtyjä,
eli avustuskeikat on sovittu suoraan asiakkaan ja avustajan kesken. Ryhmistä
Avustajakeskuksen palveluja käyttivät Palvelukoti Kotirinne, vanhainkoti Osmanrinne sekä Euran
Seurakunta keskuksen erityislasten perheryhmä. Toteutumattomia välityksiä Eurassa ei ollut vuoden
aikana ja jokainen asiakas sai avustajan halutessaan.

Yksittäisistä asiakkaista suurin osa eli 73 % oli liikuntavammaisia, 18 % näkövammaisia sekä 9% muita
diagnooseja. Euran erityispiirteenä on, suurten keikkamäärien lisäksi se, että asiakkaiden keski-ikä on
muita alueen kuntia selvästi korkeampi. Asiakkaiden keski-ikä oli 79 vuotta. Avustajia kunnassa oli 22 ja
asiakkaita 15. Läheinen toimi avustajan tilaajana 25 % tapauksista ja 75 % avustajan tilaamisista hoiti
kotipalvelu, kotisairaanhoito tai asumisyksikön henkilökunta.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
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RYHMÄT
Kotirinne
Osmanrinne
Erityislasten perheryhmä

KOULUTUS JA TUKI
Avustajat olivat mukana Raumalla ja Turussa järjestetyissä koulutuksissa vertaistukiryhmissä.
Avustajia tuettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimitse.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Vuoden aikana haettiin kauttamme kunnassa avustajaa palkalliseksi avustajaksi 2 kertaa. Toiseen
löydettiin avustaja kauttamme ja toisen haun keskeytti asiakas itse muuttuneen tilanteen vuoksi.

TYÖNANTAJIEN TUKI
Tukea työnantajille ennettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla.

15
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KAARINA
Kaarinassa toiminta alkoi kuluvana vuonna. Toiminta lähti hyvin käyntiin, yhtenä
syynä se, että koulutettuja avustajia oli heti käytettävissä. Samalla kun
vapaaehtoistoiminta lähti käyntiin, myös palkallisten avustajien välitys kasvoi.
Kaarinassa tunnusomaista oli tukihenkilöiden tarve ja välitykset tähän tarpeeseen.
Asiakkaista puolet oli liikuntavammaisia ja puolet kehitysvammaisia. Tilaukset tulivat tasaisesti
kotipalvelulta, asiakkaalta itseltään tai läheiseltä.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
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KOULUTUS
Kaarinassa järjestettiin avustajakurssi (30oh) ja kurssilaisia oli 7.
Avustajat osallistuivat Turussa järjestettyihin lisäkoulutuksiin ja vertaistukiryhmiin.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 14 kertaa henkilökohtaisen avustajan tehtäviin.
Työnhakijoita rekisteröityneenä alueella 21

TYÖNANTAJIEN TUKI JA KOULUTUS
Tukea työnantajille annettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla sekä järjestettiin koulutuksia
Turussa, johon työnantajat osallistuivat.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 22

17
AVUSTAJAKESKUS raportti vuodelta 2009

KÖYLIÖ
Köyliössä tehtiin vuonna 2009 yhteensä 20 avustajakeikkaa, joka on enemmän kuin
kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.
Asiakkaista 75% diagnoosi oli liikuntavamma ja 25% kehitysvamma.
Kaikki avustajakeikat tilattiin joko kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai muun
ammattihenkilöstön kautta.
Köyliössä asiakkaiden keski-ikä oli 45 vuotta.

AVUSTAJIEN TEKEMÄT KEIKAT 20
Toteutumattomia 0
Eli kaikkiin pyyntöihin pystyttiin vastaamaan

25
20
15

2008

10

2009

5
0

AVUSTAJIA
Köyliössä asui avustajista 1, mutta lähialueen kunnissa (Säkylä, Eura) asuvia avustajia teki keikkoja myös
Köyliöön, sillä välimatkat olivat lyhyitä.

ASIAKKAAT
Asiakkaita oli kunnassa 5, joka on sama määrä kuin edellisenäkin vuonna.

KOULUTUS JA TUKI
Kunnassa järjestettiin avustajakurssi 14.-16.3., osallistujia oli 7
Lisäkoulutuksia ei kunnassa järjestetty, mutta alueen vapaaehtoiset osallistuivat muualla olleisiin
koulutuksiin.
Avustajia tuettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimitse.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Kunnan alueella ei haettu avustajia palkkatyöhön, eikä välityksiä tehty.

TYÖNANTAJIEN TUKI
Tukea työnantajille ennettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla.
18
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LAITILA
Laitilassa avustajakeikkojen määrä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2009 avustajakeikkoja
tehtiin yhteensä 279. Suurin osa Laitilan avustajakeikoista tehtiin vakituisessa
asiakas-avustajasuhteessa.

Avustajakeskuksen rekisterissä vuonna 2009 oli avustajia Laitilassa 28. Asiakkaita oli 16 ja heidän keskiikä oli 66 vuotta. Asiakkaista 50 % oli liikuntavammaisia, 21% näkövammaisia ja 29 %
kehitysvammaisia henkilöitä. Avustustehtävistä 30 % tilasi asiakas itse, 30% kotipalvelu,
kotisairaanhoito tai muu ammattihenkilöstö ja 40 % avustajan tilasi läheinen.
Toteutumattomia välityksiä Laitilassa ei vuonna 2009 ollut.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
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KOULUTUS JA TUKI
Laitilassa järjestettiin avustajakurssi, jossa mukana oli 6 kurssilaista.
Avustajat olivat mukana Raumalla ja Turussa järjestetyissä koulutuksissa ja vertaistukiryhmissä.
Avustajia tuettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimitse.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.
Näiden lisäksi toiminnasta kerrottiin MS-kerhon tilaisuudessa sekä kotipalvelulle.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Kunnan alueella haettiin avustajaa kahdelle työnantajalle.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 0
Rekisteröityneitä työnhakijoita oli 13

TYÖNANTAJIEN TUKI
Tukea työnantajille ennettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla
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LIETO
Liedossa jatkettiin edelleen toiminnan tunnetuksi tekemistä. Osa keikoista oli
yksittäisiä saattoja tms., mutta suurin osa keikoista tuli vakituisista avustajaasiakassuhteista, joita oli vuoden aikana muodostunut.
Liedossa on hyvin pystytty vastaamaan tarpeeseen. Jatkossa on edelleen keskityttävä
toiminnasta tiedottamiseen ja löydettävä kanavia joiden kautta saadaan esille avuntarvitsijoita.
Yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa pitää jatkaa ja lisätä.

AVUSTAJIEN TEKEMÄT KEIKAT 125
140

Kaikki keikat yksittäisille asiakkaille

120
100

Toteutumattomia keikkoja ei ollut. Kaikkiin
saatiin välitettyä avustaja.

80

2008

60

2009

40
20
0

AVUSTAJIA 8

ASIAKKAITA 10
14

9

12
10
8

8
2008
2009

7

2008

6

2009

4
2
0

6
Asiakkaat

Asiakkaat

21
AVUSTAJAKESKUS raportti vuodelta 2009

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 13 kertaa erilaisiin avustajatehtäviin. Eniten haettiin sijaisia henkilökohtaisen avustajan
työhön.

KOULUTUS
Liedossa järjestettiin vuoden aikana avustajakurssi (30oh), jossa oli mukana 10 kurssilaista.
Avustajat osallistuivat Turussa järjestettyihin lisäkoulutuksiin ja vertaistukiryhmiin.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.
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MASKU
Maskussa toiminta haki vielä paikkaansa. Pyyntöjä tuli harvakseltaan, mutta
keikkamäärät pysyivät lähes ennallaan vakituisten avustajasuhteiden vuoksi.
Haasteena on tulevana vuonna toiminnan markkinointi avun tarvitsijoille ja eri
toimijoille sekä järjestöille.
Asiakkaita oli kaikista vammaryhmistä ja kaikenikäisiä.
Vammaispalvelulain muutoksen myötä asiakkaita välitykseen tuli palkallisten avustajien hakuun.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
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KOULUTUS
Maskussa järjestettiin vuoden aikana avustajakurssi (30oh), jossa oli mukana 11 kurssilaista.
Avustajat osallistuivat Turussa järjestettyihin lisäkoulutuksiin ja vertaistukiryhmiin.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 3 kertaa henkilökohtaisen avustajan tehtäviin.
Työnhakijoita rekisteröityneenä alueella 8

TYÖNANTAJIEN TUKI JA KOULUTUS
Tukea työnantajille annettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla sekä järjestettiin koulutuksia
Turussa, johon työnantajat osallistuivat.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 2
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MYNÄMÄKI
Mynämäellä keikat perustuivat lähinnä vakituiseen avustussuhteeseen.
Lähes kaikki avustajat tekevät säännöllisiä avustuksia ja sopivat asioista suoraan
asiakkaiden kanssa. Myös yksittäisiä saattokeikkoja tuli muutama kotipalvelun
kautta. Tätä toimintaa tulee kasvattaa jatkossakin.
Keikkojen määrä kasvoi hienosti vuoden aikana.
300
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KOULUTUS
Avustajat osallistuivat Turussa järjestettyihin lisäkoulutuksiin ja vertaistukiryhmiin.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 2 kertaa henkilökohtaisen avustajan tehtäviin.
Työnhakijoita rekisteröityneenä alueella 5

TYÖNANTAJIEN TUKI JA KOULUTUS
Tukea työnantajille annettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla sekä järjestettiin koulutuksia
Turussa, johon työnantajat osallistuivat.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 1
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NAANTALI
Naantalin toiminta pysyi viime vuoteen verrattuna samanlaisena.
Avustuspyyntöjä tuli monilta eri tahoilta ja myös vakituisia avustaja-asiakas suhteita
muodostui. Kunnan puolelta yhteydet kasvoivat ja yhteistyö löysi uomiaan.
Pääosa asiakkaista oli liikuntavammaisia ja keski-ikä asiakkailla oli 62 vuotta.
Tulevana vuonna on jatkettava tiedotusta laajasti.
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KOULUTUS
Avustajat osallistuivat Turussa järjestettyihin lisäkoulutuksiin ja vertaistukiryhmiin.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 10 kertaa henkilökohtaisen avustajan tehtäviin.
Työnhakijoita rekisteröityneenä alueella 12

TYÖNANTAJIEN TUKI JA KOULUTUS
Tukea työnantajille annettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla sekä järjestettiin koulutuksia
Turussa, johon työnantajat osallistuivat.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 11
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RAISIO
Raisiossa toiminta jatkoi kehittymistään. Asiakkaista lähes puolet oli
liikuntavammaisia ja puolet kehitysvammaisia. Keski-ikä oli noin 60 vuotta.
Suurin osa keikoista koostui vakituisen vapaaehtoissuhteen kautta tulleista
keikoista.
Vammaispalvelulain muutos vaikutti varmasti yhtenä vapaaehtoispuolen keikkojen hienoiseen
vähenemiseen, mutta muutoksen kautta työnantajia käytti välityspalvelua entistä enemmän.
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KOULUTUS
Raisiossa järjestettiin avustajakurssi (30oh) ja kurssilaisia oli 11.
Avustajat osallistuivat Turussa järjestettyihin lisäkoulutuksiin ja vertaistukiryhmiin.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 14 kertaa henkilökohtaisen avustajan tehtäviin.
Työnhakijoita rekisteröityneenä alueella 28

TYÖNANTAJIEN TUKI JA KOULUTUS
Tukea työnantajille annettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla sekä järjestettiin koulutuksia
Turussa, johon työnantajat osallistuivat.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 14
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RAUMA
Vuonna 2009 Raumalla tehtiin avustajatehtäviä 354 kappaletta, joka on jonkin
verran vähemmän kuin viime vuonna. Raumalla palkallisten avustajien päätökset
näkyvät vapaaehtoispuolen tilastoissa avustajakeikkoja vähentävänä tekijänä.
Vakituisen asiakkaan kanssa avustajakeikoista tehtiin 203 kappaletta ja yksittäisiä
avustajakeikkoja 96. Kertaluonteiset avustukset ovatkin Raumalla huomattavasti
yleisempi muihin alueen kuntiin verrattuna. Ryhmät käyttivät Avustajakeskuksen
palveluja 25 kertaa.
Avustajakeskuksen rekisterissä olevia avustajia oli Raumalla 59 vuonna 2009. Asiakkaita oli 61,
joista 66 % oli liikuntavammaisia, 9 % näkövammaisia ja 11 % kehitysvammaisia sekä 14 % muita
diagnooseja. Asiakkaiden keski-ikä oli 70 vuotta. Raumalla 67 % avustajakeikoista tilasi kotipalvelu,
kotisairaanhoito tms., 18% keikoista tilasi asiakas itse ja 16 % tilaajana oli läheinen. Raumalla oli
kolme toteutumatonta avustuskeikkaa vuoden aikana, jotka kaikki asiakas perui itse.
Avustajakeskus organisoi oman toimintansa ohella vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyöryhmän
toimintaa. Toiminnasta tehty oma yhteenveto, joka liitteenä.
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RYHMÄT
Rauman Liikuntatoimi/Näkövammaisten sporttiskerho
Turun seudun lihastautiyhdistys ry
Rauman Invalidit ry
Rauman kotipalvelu
Marttilanmäen vanhainkoti
Palvelukoti Kokkila
Rauman seudun CP-yhdistys ry

KOULUTUS JA TUKI
Avustajat osallistuivat alueen koulutuksiin aktiivisesti ja olivat mukana myös Turussa järjestetyissä
isommissa koulutuksissa.
Avustajia tuettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimitse.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.
Lisäksi toimintaa esiteltiin kolmessa tapahtumassa ja toiminnasta oli juttua paikallislehdessä ja –
radiossa.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Kauttamme välitettiin 15 avustajaa vuoden aikana henkilökohtaisiksi avustajiksi.
Rekisteröityneitä työnhakijoita oli 69

TYÖNANTAJIEN TUKI
Tukea työnantajille ennettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla sekä vertaistukiryhmissä, joita
vuoden aikana järjestettiin 2 kertaa. Lisäksi Raumalla järjestettiin koulutus henkilökohtaisesta
avustaja-järjestelmästä.
Raumalla aloitettiin kokeiluna henkilökohtaisen avun aluetuki-projektin kanssa työsuhteen tukeen
kohdistettu palvelu. Vuoden 2009 loppuvuonna siinä mukana oli 5 työnantajaa.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 12
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SALO
Salossa toiminta on saanut hyvän vastaanoton ja lähtenyt liikkeelle hyvin.
Salossa keikat on lisäntyneet huomattavasti. Etenkin liikuntavammaisten erilaiset
ryhmät ovat löytäneet Avustajakeskuksen palvelut. Vakituisia avustajiakin on jo
useampia. Yhteistyö seurakunnan kanssa on poikinut myös lukuisia
ryhmäavustuksia. Myös kotisairaanhoito ja kotipalvelu ovat loppuvuodesta käyttäneet avustajia.
Yksittäisistä asiakkaista 90% liikuntavammaisia, loput 10% näkövammaisia ja kehitysvammaisia.
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RYHMÄT
Syty ry
Kumppari-työryhmä
Salon liikuntatoimi
33
AVUSTAJAKESKUS raportti vuodelta 2009

KOULUTUS
Salossa järjestettiin avustajakursseja kaksi, ne toteutettiin yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön
kanssa.
Avustajat osallistuivat lisäkoulutuksiin ja koulutuksiin myös Turussa.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin alueen lehdissä, tapahtumissa, koulutuksissa ja tapaamisissa.
Lisäksi lähetettiin materiaalia eri yksiköihin ja palvelutaloihin

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 9 kertaa henkilökohtaisiksi avustajiksi, vapaa-ajan avustajiksi tai sijaisiksi
Työnhakijoita alueella oli rekisteröityneenä meille 15.

TYÖNANTAJIEN KOULUTUS JA TUKI
Tukea annettiin puhelimitse ja kirjallisilla materiaaleilla sekä järjestettiin koulutuksia.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 5.
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SOMERO
Somerolla toiminta tulee tutuksi käyttäjille pikku hiljaa. Ryhmät ovat nyt ensin
löytäneet meidät ja sitä kautta myös yksittäiset käyttäjät uskaltautuvat mukaan.
Ryhmistä käyttäjiä ovat sotaveteraanit, palvelukeskus ja yhdistykset. Erityisen hyvin
kehitysvammaisten palveluasumisen henkilökunta on löytänyt palvelumme.
Yksittäisistä asiakkaista 90% kehitysvamma, joista osalla myös lv. Muut liikuntavammaisia.
Avustettavien keski-ikä on 59v.
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KOULUTUS JA TUKI
Avustajat olivat Salossa ja Turussa järjestetyissä koulutuksissa ja vertaistukiryhmissä.
Avustajia tuettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimitse.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Rekisteröityneitä työnhakijoita oli 13.

TYÖNANTAJIEN TUKI
Tukea työnantajille ennettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla
Rekisteröityneitä työnantajia oli 2.
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SÄKYLÄ
Vuonna 2009 Säkylässä tehtiin 83 avustajakeikkaa, joista valtaosa vakituisessa
avustaja-asiakassuhteessa. Säkylän avustajakeikkojen määrän kasvu liittyykin
vakituiseen avustaja-asiakas suhteeseen. Asiakkaita kunnassa oli 6 ja avustajia 9.
Säkylässä asiakkaiden keski-ikä oli vuonna 2009 55 vuotta.

Asiakkaista 60 % oli liikuntavammaisia ja 40 % kehitysvammaisia. Asiakkaista 60 % oli
liikuntavammaisia ja 40 % kehitysvammaisia ja asiakkaiden keski-ikä oli 51 vuotta.
Säkylässä 40 % avustajapyynnöistä tilasi läheinen ja 60 % tilaajana oli ammattihenkilöstö.
Toteutumattomia keikkoja ei Säkylässä vuoden aikana tullut.
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KOULUTUS JA TUKI
Lisäkoulutuksia ei kunnassa järjestetty, mutta alueen vapaaehtoiset osallistuivat muualla olleisiin
koulutuksiin.
Avustajia tuettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimitse.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Kunnan alueella ei haettu avustajia palkkatyöhön, eikä välityksiä tehty.
Rekisteröityneitä työnhakijoita oli 4

TYÖNANTAJIEN TUKI
Tukea työnantajille annettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 7
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TURKU
Turussa kysyntä kasvoi vuoden aikana ennätysmäisesti ja tarpeeseen pystyttiin
vastaamaan. Avustajatehtävistä edelleen suuri osa on vakituisia asiakasavustajasuhteessa tehtyjä, mutta vuonna 2009 keikka-avustukset saattoihin
kasvoivat paljon. Avustajakeikkojen määrää kasvatti myös lisääntynyt yhteistyö
erilaisten ryhmien kanssa. Yhteistyö liikuntapalvelukeskuksen kanssa jatkoi
kehittymistään.
Avustajat ovat hyvin erilaisia. On työssä käyviä, opiskelijoita, työttömiä, eläkeläisiä ym. Tämä
avustajien moninaisuus mahdollistaa sen, että avustajia löytyy erilaisiin tehtäviin ja eri aikoihin.
Huomattavaa on myös se, että toteutumattomien keikkojen määrä laski lähes 10%:lla.
Koska alkuvuonna huomattiin päiväsaattojen ja –pyyntöjen määrän kasvu, toteutettiin syksyn
kurssi päiväkurssina, tavoitteena saada juuri arkipäivisin käytettävissä olevia avustajia ja tässä
onnistuttiin.
Liikuntavammaiset ovat yhä suurempi asiakasryhmä (62%), kehitysvammaisten määrä kasvoi viime
vuodesta ollen nyt 10% asiakkaista, näkövammaisia asiakkaita oli 10%. Muuhun vammaryhmään
kuuluvia esim. iäkkäitä, epilepsiaa sairastavia, autisteja ym. oli 18 % asiakkaista.
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AVUSTAJIA 167
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RYHMÄT
Aivohalvaus ja dysfasialiitto ry
Aivovammaliitto ry
Kynnys ry
Lounais-Suomen MS-yhdistys ry
NV-järjestöt
Parkinsonliitto ry
Polioinvalidit ry Varsinais-Suomen os.
Suomen CP-liitto ry
Tall Ship´s race organisaatio
TPS sateenkaari
Trojans/pt-rugby
Turku 2011-säätiö
Turun liikuntapalvelukeskus
Turun Parkinsonyhdistys ry
Turun reumayhdistys ry
Turun seudun CP-yhdistys ry
Turun seudun Invalidit ry
Turun seudun lihastautiyhdistys ry
Turun seudun Omaiset ja läheiset ry
TVJ ry
Validiapalvelut
Vammaisjärjestöjen perheryhmä
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Åbo Akademi
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KOULUTUS
Turussa järjestettiin avustajakurssi päiväkurssimuotoisena. Kurssille osallistui 21 kurssilaista.
Avustajat osallistuivat lisäkoulutuksiin ja vertaistukiryhmiin aktiivisesti.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin alueen lehdissä, tapahtumissa, koulutuksissa ja tapaamisissa.
Lisäksi lähetettiin materiaalia eri yksiköihin ja palvelutaloihin

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Avustajia välitettiin 87 kertaa henkilökohtaisiksi avustajiksi, vapaa-ajan avustajiksi tai sijaisiksi
Työnhakijoita alueella oli rekisteröityneenä meille 171

TYÖNANTAJIEN KOULUTUS JA TUKI
Tukea annettiin puhelimitse ja kirjallisilla materiaaleilla sekä järjestettiin koulutuksia. Lisäksi
Turussa kokeiltiin työnantajien työnohjausta vuoden aikana.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 97
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UUSIKAUPUNKI
Uudessakaupungissa tehtiin vuonna 2009 yhteensä 172 avustajakeikkaa, joista
suurin osa tehtiin vakituisessa avustaja-asiakassuhteessa. Ryhmistä
Avustajakeskuksen palveluja käyttivät Uudessakaupungissa Vakka-suomen Invalidit
sekä Salmen Kartanon Palvelukeskus.
Avustajia vuonna 2009 Uudessakaupungissa oli 22 ja asiakkaita 8. Kuten edellisinäkin
vuosina, myös vuonna 2009 näkövammaiset henkilöt käyttivät Uudessakaupungissa
Avustajakeskuksen palveluja muita alueen kuntia enemmän.
Ensisijaisen diagnoosina 60 % asiakkaista oli näkövamma, ja 40 % liikuntavamma.
Asiakkaiden keski-ikä oli 53 vuotta.
Uudessakaupungissa oli vuoden aikana 2 toteutumatonta avustuskeikkaa, joista kummankin
asiakas perui.
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RYHMÄT
Uudenkaupungin KVT ry
Salmen kartanon palvelukeskus
Vakka-Suomen Invalidit ry

KOULUTUS JA TUKI
Uudessakaupungissa järjestettiin avustajakurssi, jossa mukana oli 12 kurssilaista.
Avustajat osallistuivat alueen koulutuksiin aktiivisesti ja olivat mukana myös Turussa järjestetyissä
isommissa koulutuksissa.
Avustajia tuettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimitse.

TIEDOTUS
Toiminnasta tiedotettiin kirjallisella materiaalilla niin viranomaisille kuin järjestöillekin.
Lisäksi toimintaa esiteltiin kahdessa tapahtumassa ja toiminnasta oli juttua paikallislehdissä

PALKALLISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS
Kauttamme välitettiin 10 avustajaa vuoden aikana henkilökohtaisiksi avustajiksi ja sijaisiksi.
Rekisteröityneitä työnantajia oli 11
Rekisteröityneitä työnhakijoita oli 33

TYÖNANTAJIEN TUKI
Tukea työnantajille annettiin puhelimitse ja kirjallisella materiaalilla
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