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Lounais-Suomen Avustaja-
keskuksen vapaaehtoisil-
la on paljon töitä Salossa. 
Avustuskeikkojen määrä 
on peräti kolminkertaistu-
nut muutamassa vuodessa. 
Myös vapaaehtoisten avus-
tajien määrä on kasvanut 
joka vuosi.

Vapaaehtoiset avustajat 
tekivät Salossa viime vuon-
na reilut 1 200 avustuskeik-
kaa, kun vuonna 2010 keik-
koja oli vajaat 400. Vapaa-
ehtoisia avustajia oli viime 
vuonna 155 ja vuonna 2010 
heitä oli viitisenkymmentä.

Avustajakeskus aloitti toi-
mintansa Salossa vuonna 
2008. Avustajia oli alkuun 
vain muutama ja keikkoja-
kin vain vajaat kuusikym-
mentä.

– Kaikki rekisterissä olevat 
avustajat eivät tietenkään 
ole yhtä aktiivisia, mutta 
aktiivisimmat tekevät mon-
ta keikkaa viikossa, sanoo 
Avustajakeskuksen Salon 
vastaava Krista Suosaari.

Suosaaren mukaan keik-

kamäärien kasvu Salossa 
johtuu muun muassa Salon 
toimiston perustamisesta.

– Salon toimisto ja aluee-
seen keskittynyt alueoh-
jaaja aloittivat toimintansa 
kesäkuussa 2011. Olemme 
myös tiedottaneet toimin-
nastamme aktiivisesti. 
Esimerkiksi muistisairai-
den ihmisten omaiset ja 
omaishoitajat ovat löytä-
neet meidät hyvin.

Saattajana 
lääkärikäynnillä
Avustajakeskuksen vapaa-
ehtoiset avustavat liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisia, 
muistiongelmista kärsiviä ja 
muita vammaisia ja pitkäai-
kaissairaita. 

– Vapaaehtoisavustajat 
voivat esimerkiksi ulkoilla 
asiakkaan kanssa, käydä 
yhdessä kaupassa tai olla 
saattajana lääkärikäyn-
nillä. Vapaaehtoiset eivät 
kuitenkaan tee esimerkiksi 
kotitöitä, Suosaari sanoo. 
Avustajakeskus välittää va-
paaehtoistentyöntekijöiden 
lisäksi esimerkiksi palkalli-

sia henkilökohtaisia avusta-
jia ja tukihenkilöitä.

Suosaaren mukaan vapaa-
ehtoisavustaminen on kodin 
ulkopuolista toimintaa.

– Avustamiseen liittyy toi-
minnallinen tehtävä. Tämä 
ei ole niin sanottua ystävä-
palvelua, jota esimerkiksi 
seurakunta ja SPR tarjoa-
vat.

Vapaaehtoiselle avustajalle 

maksetaan työstä seitsemän 
euron kulukorvaus. Avus-
tajalle ei saa tulla työstä 
kuluja eli jos hän lähtee asi-
akkaan kanssa esimerkiksi 
teatteriin, asiakas maksaa 
myös avustajan lipun.

Erilaisia 
avustajia
Avustajakeskus ottaa yk-

sittäisiä keikkoja vastaan 
kolmen päivän varoitus-
ajalla. Moni vapaaehtoinen 
avustaja toimii kuitenkin 
niin sanotusti vakituisena 
avustajana joillekin asiak-
kaille.

– Avustajaksi voi hakea ku-
ka tahansa. Meillä on hyvin 
erilaisia avustajia, sekä nai-
sia että miehiä, opiskelijoita 
ja eläkeläisiä, Suosaari sa-
noo.

Avustajakeskus tarjoaa 
myös ohjausta ja neuvontaa 
avustamiseen liittyvissä asi-
oissa. Vapaaehtoiset saavat 
maksutonta koulutusta ja 
virkistystä sekä vertaistu-
kea.

– Avustajat tekevät niin 
paljon keikkoja kuin he itse 
haluavat. Me olemme tyy-
tyväisiä, jos joku on muka-
na vaikka yhdenkin kerran 
vuodessa.

Avustajakeskuksen pää-
paikka on Turussa, mutta 
sillä on toimitilat myös Sa-
lossa. Salon toimipiste si-
jaitsee Astrum-keskuksessa. 
Avustajakeskuksen toimi-
alue on Varsinais-Suomi ja 
Satakunta.
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Uutiset Salon seutu  – Kotimaa  –  Talous

Pukkila 
aikoo siirtää  
tuotannon 
Turusta  
Portugaliin

Keraamisia laattoja val-
mistava Pukkila suun-
nittelee tuotannon siir-
tämistä pois Suomesta. 
Yhtiö aloittaa kaikkia 
henkilöstöryhmiä koske-
vat yt-neuvottelut, joiden 
henkilövaikutusten arvi-
oidaan kohdistuvan 67 
työntekijään. 

Pukkila suunnittelee 
keskittävänsä Turun ny-
kyisen tuotannon emoyh-
tiö Ricchetti Groupin Por-
tugalin tehtaaseen, jossa 
tuotantokustannukset 
ovat matalammat.

Pukkilan laattojen 
myynti ja markkinointi 
jatkuu Suomessa entisel-
lään. 

Myös laattojen suun-
nittelu, laaduntestaus ja 
kehitystyö pysyvät Suo-
messa.

– Tuotannon siirtämisen 
tavoitteena on jatkossa 
laajentaa Pukkilan ny-
kyistä tuotevalikoimaa ja 
tarjota asiakkaille edel-
leen suomalaista desig-
nia, sanoo toimitusjohta-
ja Johan Westerlund.

Yt-neuvottelut alkavat 
20. huhtikuuta. Niiden 
piirissä on 105 työnteki-
jää. (STT)

Stockmann  
aloittaa  
uudet yt-
neuvottelut 

Stockmann aloittaa uu-
det yt-neuvottelut, jotka 
voivat johtaa Suomessa 
enintään 260 henkilön 
vähennykseen. Neuvot-
telujen piirissä on noin 
1 100 työntekijää Retail- 
ja Real Estate -yksiköissä 
sekä konsernihallinnos-
sa.

Yhtiön tavoitteena on 
karsia tukitoiminnois-
taan sekä Suomesta ja 
Venäjältä. Henkilöstö-
vähennysten arvioidaan 
koskettavan enintään 
420:tä henkilöä Suomes-
sa ja Venäjällä tänä ja en-
si vuonna. 

Toimitusjohtaja Per 
Thelin perustelee vä-
hennyksiä sillä, että tuki-
toiminnot on rakennettu 
palvelemaan laajempaa 
liiketoimintaa ja kasvu-
tavoitteita. Nyt tarkoitus 
on keskittyä ydinliiketoi-
mintaan. 

Stockmann kertoo myös 
Oulun tavaratalon sul-

kemisen varmistuneen. 
Tavaratalo suljetaan vii-
meistään vuoden 2017 
alussa. Myös Moskovassa 
suljetaan suunnitellusti 
kolme tappiollista tava-
rataloa. 

Yhtiö tavoittelee 50 mil-
joonan euron vuosittai-
sia kustannussäästöjä. 
(STT)

Nanso  
sulkee  
Tallinnan  
sukkatehtaan 

Vaatetusyhtiö Nanso lo-
pettaa Tallinnassa sijait-
sevan sukkatehtaansa. 
Yhtiön mukaan sukkien 
myynti on laskenut vii-
me vuosina kysynnän 
vähentymisen ja toimi-
alan rakennemuutosten 
vuoksi.

Nanson mukaan sukat 
säilyvät edelleen valikoi-
missa, mutta ne ostetaan 
ulkomaisilta yhteistyö-
kumppaneilta. 

Tuotanto Tallinnassa 
loppuu vaiheittain ensi 
syksyn aikana, mikä vai-
kuttaa 66 työntekijään. 
Tehtaan sulkeminen ei 
yhtiön mukaan aiheuta 
henkilöstövähennyksiä 
Suomen organisaatioon. 
(STT)

Kansalais- 
aloite 
rikollisten 
karkottamisesta 
tuli täyteen 

Kansalaisaloite ulkomaa-
laisten rikoksiin syyllis-
tyneiden karkottamises-
ta etenee eduskunnalle. 
Aloite on kerännyt vaadi-
tut 50 000 nimeä.

Aloitteen mukaan vaka-
viin rikoksiin syyllisty-
neet ulkomaalaiset kar-
kotettaisiin vankeusran-
gaistuksen pituudesta 
riippumatta. 

Poikkeus tehtäisiin 
vain, jos karkotus ”var-
muudella” rikkoisi kan-
sainvälisiä sopimuksia.

Aloitteen pani vireil-
le helsinkiläinen Jarno 
Rosvall. Nimiä on kerät-
ty marraskuusta lähtien. 
Helsingin Tapanilassa ta-
pahtunut raiskaus näyt-
tää tuoneen aloitteelle 
selvän kannattajapiikin, 
sillä allekirjoittaneiden 
määrä syöksähti maa-
liskuussa nopeaan nou-
suun.

 Vaaditun rajan ylittä-
misestä kertoi tiistaina 
Savon Sanomat. (STT)

Lyhyet

►Avustajakeskus välittää avustajia liikunta- ja näkövammaisille, muisti-
ongelmista kärsiville ja muille vammaisille ja pitkäaikaissairaille.

►Avustajakeskus aloitti toimintansa Turussa vuonna 1994.

►Keskuksella on nykyään oma toimipaikka myös Salossa.

►Toimintaa rahoittavat Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja kunnat.

►Vuonna 2014 RAY:ltä saatu tuki oli 130 000 euroa ja kunnilta keskus sai 
65 000 euroa.

►Toiminnassa on mukana yhteensä 36 kuntaa.

►Avustajakeskuksen vapaaehtoiset tekivät viime vuonna yhteensä 
9 301 avustuskeikkaa.

►Avustajia oli vuoden 2014 aikana mukana toiminnassa 842.

Lähde: Lounais-Suomen Avustajakeskus

SALOKIN RAHOITTAA TOIMINTAA

Keikkojen määrä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa.

Vapaaehtoisilla avustajilla  
riittää kysyntää Salossa

Salolainen Tuula Varvikko on käynyt avustettavien kanssa 
muun muassa kaupassa ja lääkärissä. Avustuskeikkoja on par-
haimmillaan useampia kertoja viikossa.

Salolaisella Tuula Varvikolla ei ole autoa, joten useimmiten hän pyöräilee avustettavan luokse.

Kuvat: SSS/Katri Henttonen

Salolainen Tuula Varvikko 
on aktiivinen vapaaehtois-
avustaja. Avustuskeikkoja on 
välillä monta kertaa viikossa.

– Olen yrittänyt, että avus-
tajakeikkoja olisi noin kerran 
viikossa, mutta välillä niitä 
kertyy enemmän, hän sanoo.

Varvikko lähti Avustaja-
keskuksen toimintaan mu-
kaan vuonna 2010 jäätyään 
eläkkeelle Salon sairaalasta, 
jossa hän ehti työskennel-
lä osastonsihteerinä liki 40 
vuotta.

– Eläkkeelle jäämisen jäl-
keen aloin miettiä, että jotain 
kivaa pitäisi keksiä. Näin 
ilmoituksen kurssista, jossa 
koulutettiin avustajia ja osal-
listuin sille. Vapaaehtoistyö 
on minulle mukava harras-
tus, hän kertoo.

Hän on tehnyt hyvin erilai-
sia vapaaehtoiskeikkoja. Täl-

lä hetkellä hän on avustajana 
erityisvesiliikuntaryhmässä, 
joka kokoontuu torstaisin. 
Kurssia on jäljellä vielä neljä 
kertaa.

Kurssien lisäksi hän on teh-
nyt lukuisia yksittäiskeikko-
ja. Avustettavat ovat yleensä 
vanhuksia, sairaita tai kehi-
tysvammaisia.

– Avustettavien kanssa käy-
dään yleensä kaupassa tai 
esimerkiksi lääkärissä. Olen 
tehnyt useita keikkoja muun 
muassa Salon terveyskes-
kukseen ja Tyksiin avustetta-
vien kanssa. Varsinkin Tyks 
on monelle ihan hyväkuntoi-
sellekin vanhukselle vieras ja 
pelottava paikka, hän tietää.

Välillä aikaa 
vievää työtä
Varvikolla on ollut vuosien 

varrella myös vakituisia 
avustettavia. Erään iäk-
kään miehen kanssa hän 
kävi kerran viikossa Hali-
kon Prismassa ostoksilla.

– Olen käynyt paljon myös 
ihan ulkoilemassa vanhus-
ten kanssa, hän kertoo.

Varvikon mukaan vapaa-
ehtoisavustajan työ on mie-
lenkiintoista, mutta välillä 
aikaa vievää.

– Välillä keikka vie vain 
puoli tuntia, mutta esimer-
kiksi lääkärikäynnillä voi 
vierähtää useampikin tun-
ti.

Yksi erikoisimmista avus-
tuskeikoista oli vähän ai-
kaa sitten, kun hän oli 
avustajana kehitysvam-
maisten diskossa, joka pi-
dettiin nuorisotila Steissis-
sä.

– Mietin, että mahtaako 

siellä tarvita korvatulppia, 
muttei niitä sitten tarvittu-
kaan, hän naurahtaa.

Mukavia 
muistoja
Varvikko on vuosien varrel-
la avustanut kymmeniä eri 
ihmisiä.

– Niin sanottuja hanka-
lia asiakkaita ei juurikaan 
ole ollut. Mieleen on jäänyt 
monta mukavaa muistoa. 
Esimerkiksi eräs yli 90-vuo-
tias sokea nainen oli niin 
elämäniloinen, että moni 
voisi ottaa hänestä oppia!

Avustuskeskus järjestää 
vapaaehtoisille joka vuosi 
yhteisiä tapahtumia, retkiä 
ja koulutuksia. Varvikko-
kin on osallistunut muun 
muassa uintiavustajakurs-
sille.

Avustajana lääkärikäynnillä tai vaikka diskossa

Avustajakeskuksen  
vapaaehtoisten  
keikkamäärät

Avustajakeskuksen 
salolaisavustajat

vuosi� vapaaehtoisia

2008� 9
2009� 22
2010� 52
2011� 52
2012� 60
2013� 140
2014� 155

SSS

vuosi� keikat

2008� 58
2009� 272�
2010� 373�
2011� 523�
2012� 1098�
2013� 975�
2014� 1255

►Kemiönsaari 33,6

►Koski 32,4

►Marttila  38,6

►Paimio 32,4

►Salo 33

►Sauvo 33,7

►Somero 32,9

►Koko Suomi 31,9

ENNAKKOÄÄNESTYS- 
PROSENTIT SALON SEUDULLA

Eduskuntavaaleissa äänes-
ti tiistaina ennakkoon noin 
294 000 kansalaista. Edel-
lisellä kerralla viimeisenä 
ennakkoäänestyspäivänä 
äänestäneitä oli yli 300 000.

Vaaleissa äänesti ennak-
koon yhteensä yli 1,3 mil-
joonaa kansalaista eli 31,9 
prosenttia äänioikeutetuis-
ta. Edellisellä kerralla luku 
oli vajaat 1,3 miljoonaa eli 
31,2 prosenttia.

Ennakkoäänestys on 
kasvattanut suosiotaan 
2000-luvun aikana. Vuoden 

2007 eduskuntavaaleissa 
ennakkoon äänesti reilut 
29 prosenttia äänioikeute-
tuista. Vuonna 2003 uurnil-
la kävi ennakkoon äänestä-
mässä 25 prosenttia äänioi-
keutetuista.

Naiset olivat tälläkin ker-
taa miehiä innokkaampia 
äänestämään ennakkoon. 
Naisäänestäjiä on tähän 
mennessä noin 125 000 
enemmän kuin miesäänes-
täjiä.

Varsinainen vaalipäivä on 
ensi sunnuntai. (STT)

Ennakkoäänestys 
aktiivisempaa kuin 
edellisissä vaaleissa


