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TOIMISTOLTA 

Tervehdys! 
 

Vuosi on alkanut uusilla ajatuksilla ja tuulilla.  Avustajakeskus on selkeyttänyt organisaatiotaan, niin, 
että vuoden alusta meillä on erikseen vapaaehtoistoimintaa ja palkalliseen toimintaan keskittyneet 
työntekijät. 
Vapaaehtoispuolella alueohjaajina toimivat Turussa Tanja-Maria Laakso ja muistiprojektin osalta 
osan vuotta Anne-Ly Trei, koko Satakunnan alueella Mirva Veneranta ja Loimaa/Salon seudulla Sonja 
Ovaskainen, kunnes Anna Salminen elokuussa palaa töihin.  Tiimivastavana toimii järjestösuunnittelija 
Pirjo Rissanen. 
Palkallisella puolella alueohjaajina toimivat Turussa Sari Nikula, Salo/Loimaan seudulla Krista Suo-
saari, Eteläsatakunta/VakkaSuomi alueella Krista Hellén ja Keski- ja Pohjoissatakunnan alueella Jenni 
Viljanen.  Tiimivastaavana toimii toiminnanohjaaja TarjaVasama. 
Tarkemmat kunnat näet kirjeen lopusta alueohjaajan omasta osiosta. 
 
Toimintaan mukaan palaa Säkylän kunta, johon Köyliö vuoden alusta liittyi. 
 

AVUSTAJATIEDOTTEET vuonna 2016 toimitetaan paperisena 2 kertaa.   

Muuten lähetämme sähköisen tiedotteen 1xkk maakunnittain, jossa ajankohtaista tietoa ja koulutukset. 
Kotisivut palvelevat kuten ennenkin.  Näin pyrimme parantamaan tiedotusta ja saavutettavuutta. 

 

Terveisin Sirke 
WWW.FACEBOOK.COM 

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

Voit kysyä ja esittää toiveita myös Avustajakeskuksen työntekijöille. 
 

 

 
Lounais-Suomen avustaja-
keskukselle myönnettiin 
Varsinais-Suomen Urheilu-
gaalassa Turun kaupungin 
liikuntatoimen  
VUODEN YHTEISTYÖ-
KUMPPANI 2015-
kunniakirja 
 
Palkintoa olivat vastaanotta-
massa alueohjaaja Kuu-
Katjaana Salonen ja toimin-
nanjohtaja Sirke Salmela.  
palkinnon luovutti kaupungin-
johtaja Aleksi Randell. 
 

 
Kiitämme huomionosoituksesta Turun liikuntatoimea, jonka kanssa yhteistyötä on tehty yli 20v 
 
 
 
PUHELINPALVELUA VENÄJÄKSI, EESTIKSI JA RUOTSIKSI 

 Vi svarar på svenska/Sirke Salmela ring 0414567071 

 Me teenindame teid eesti keeles/Anne-Ly Trei kõne 0400239806 

 Мы ответим на русском языке/Sergej Kushnir Вы можете связаться с нами по телефону 

0407051930 
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KOULUTUKSET 
 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville avustajille (vapaaehtoisille ja 
palkallisella puolella oleville), ellei erikseen mainita.   

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
Kevään kurssit: 
Salo 8.-11.2. Päiväkurssi  Turku 15.-18.2. Päiväkurssi  
Loimaa 7.-10.3. Päiväkurssi Pori 14.-17.3. Päiväkurssi  
Kankaanpäässä yhteiskurssi Kasevan ja seurakunnan kanssa huhti-toukokuussa 
 

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 puhelimestanne taksin asiakkaalle, voitte periä asiakkaalta 1,50 euroa 
kulujen 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 VIRKISTYSPÄIVÄ 28.5.2016 

 
Kauan toivottu piknik-risteily on nyt varattuna vapaaehtoisille avusta-
jillemme ensi kevääksi.  Ohjelmassa on koulutuksellisuutta vapaa-
ehtoisen hyvinvoinnista, mutta pääasiana on kuitenkin yhdessäolo 
ja virkistäytyminen. Risteilylle osallistuu kaikki Avustajakeskuksen 
työntekijät talousosastoa myöten, joten risteilyllä voit tavata meidät 
kaikki :)!  
Risteily lähtee Turusta aamulla 8.15 ja paluu satamaan illalla kahdek-
salta. Aamulla on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa ja kahdelta nautimme 
buffetpöydän antimista. Alueilta järjestetään kuljetus tuttuun tapaan. Risteilemme Tallink Silja M/S Ga-
laxylla. 
Ilmoittautuminen on sitova, peruutus on tultava viimeistään 25.4., muutoin joudumme veloitta-
maan risteilyn hinnan. Paikkoja olemme varanneet runsaasti, mutta varaa silti paikkasi hyvissä ajoin 
varmistaaksesi paikkasi risteilyltä :) 
Ilmoittaudu alueohjaajallesi tai ma-to kello 13-15 numeroon 02-2518549 

 

VAPAAEHTOISPUOLEN SALASANA KOTISIVUILLE VAIHTUU 15.2.2016 
ja tulee tämän kirjeen mukana 

Samassa tulevat myös vapaaehtoisavustaja-kortit vuodelle 2016 
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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.  
Tilaisuudet kaikille avoimia ja niihin voi osallistua vaikka työnantajan kanssa yhdessä. 
Tilaisuudet ovat myös info-tilaisuuksia avustajan työstä kiinnostuneille. 

 
 Rauma, Salo ja Turku joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16-17 (Rauma klo 15) 

Porissa ja Loimaalla poikkeukselliset ajankohdat, kts. alueohjaajan osio. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 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 ohjaus- ja neuvontapuhelimeen klo 13-15 välisenä aika-
na saadaksesi lisätietoja. 

 

ALUEOHJAAJAT TAVOITAT PARHAITEN MAANANTAISIN KLO 11-14, JOLLOIN HEILLÄ ON 
TOIMISTOPÄIVÄ.  Muina aikoina, jätä viesti! 

Paikkakyselyjä voit tehdä myös ma-to klo 13-15 puh. 022518549  
tai sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi  

 

NYT AVUSTAJILLE tarjolla 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 alueohjaajal-

tasi tai soittamalla päivystykseen. 
 

MUISTATTEHAN TOIMITTAA VEROKORTIT palkanlaskupaikkoihinne, ne tulevat voi-
maan 1.2.2016 alkaen. 

 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA kevään AIKANA 

 
Palkanlaskijamme Sergej Kushnir  tai Jaana Vikstedt tavattavissa aluetoimistoilla seuraavasti: 
Heille voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkanlasku järjestetty meidän kauttamme) tai 
tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. 

 Porissa:  ma 29.2,  ti 29.3,  ma 25.4,  ma 30.5. 

 Raumalla:  pe 26.2,  to 24.3,  pe 29.4,  pe 27.5. 

 Salossa:  pe 19.2, ke 30.3,  ti 26.4,  to 26.5. 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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  ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

VARSINAIS-SUOMI JA VAKKA-SUOMI    vapaaehtoistoiminta 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA Pöytyä, Loimaa, Somero, Salo, Sauvo, Salo, Paimio, Lieto ja Aura 
alueohjaaja Sonja Ovaskainen 
 

Hei taas kaikille!  
Pahin pimeys alkaa olla ohitse ja hurjaa vauhtia olemme matkalla kohti lämpöä ja valoa! 
Keväällä taas kaikenlaista tapahtumaa tiedossa, kurkatkaa ihmeessä ne alta ja ilmoittautu-

kaa sankoin joukoin mukaan!  
Muistakaahan vapaaehtoiset, että virkistysristeily on nyt keväällä tulossa! Yhteystiedot löytyvät sivun 
alaosasta. Saa soitella ja laitella viestiä asian kuin asian suhteen!  Lämpöistä ja aurinkoista alkavaa 
kevättä kaikille! Terveisin, Sonja  
 

LOIMAA: Vammaisavustajakurssi 7.-10.3 Tarkempi aika ja paikka varmistuu myöhemmin.  
 

LOIMAA: Tukiviittomailta ke 13.4. klo 17.30-19.30 

Paikkana Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 8.4. 

Ohjaaja Hanna Jalon terveiset tuleville kurssilaisille: tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytet-

täviä viittomia, tällä kurssilla ei opetella viittomakieltä mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen 

viittomia ja niitä me opetellaan. Muistiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, 

joten kurssi pohjautuu käytännön harjoitteisiin. Teemme siis itse, olemme tavallaan puuhakerhossa, 

rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kommunikoida. Jos on jotain mitä haluaisit ehdottomasti oppia, 

niin voit laittaa alueohjaajalle viestiä ennakkoon. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, 

mies, nainen, tyttö, poika, ruoka- hygienia- liikkumisvälineet... ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. 

Tämä kurssi on täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 
 

LOIMAA: Kaikuja kuolinvuoteelta –koulutus Tiistaina 5.4 klo 18-20.30 

Paikkana Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. 

Kuolemaan ei osaa varautua eikä sen kohtaamiseen voi välttämättä olla valmistautunutkaan, vaikka 

kuolemaa osaisi odottaakin. Koulutus on sinulle, mikäli olet kiinnostunut saaman lisätietoja kuoleman 

kohtaamisesta ja erilaisista näkökulmista siihen. 
 

LOIMAA: Avustajien vertaistapaaminen Torstaina 10.3 klo 17-19  ja  Torstaina 12.5 klo 17-19 

 Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 9.3 ja 11.5.  
 

SALO: Vertaistapaamisia kevään varrella klo 17-19 3.2., 2.3., 6.4., 1.6. Sytyn tiloissa, Helsingintie 6. 
 

SALO: Muistikaverikoulutus 

Ensimmäinen osa 30.3 klo 10-14 Salo-Uskelan seurakuntatalo, Kirkkokatu 6. 

Toinen osa 18.5 klo 9-12 Salo-Uskelan seurakuntatalo, Kirkkokatu 6.                                                     

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulusta!  
 

SALO: Tukiviittomailta to 19.5. klo 17.30-19.30 

Paikkana Sytyn toimisto, Helsingintie 6. Ilmoittautumiset viimeistään 16.5. 

(Katso ohjaajan terveiset ylempänä olevan Loimaan tukiviittomaillan kohdalta.) 
 

SOMERO: Vertaistapaamisia kevään varrella, klo 17-19  Keskiviikkoisin, 17.2., 16.3., 20.4.,18.5. 

Paikkana Someron uimahalli, Kiiruuntie 6. 

Ilmoittautuminen viimeistään edeltävänä maanantaina. Ilmoitathan myös, jos Sinulla on allergioita!  
 

Vapaaehtoisten virkistyspäivä 28.5.2016, Piknik –risteily 

Kurkkaa tarkemmat tiedot tiedotteen aikaisemmilta sivuilta!   

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi tai 041-4459332 tai                                     

päivystysnumeroomme 02-251 8549 ma-to klo 13-15 välisenä aikana.  

 

mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOISTOIMINTA Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Parainen, Mynämäki, Nousiainen, 

Masku, Laitila Uusikaupunki, Taivassalo ja Vehmaa 
Alueohjaaja Tanja-Maria Laakso 

 
Moi! 
Vuosi on alkanut mukavissa merkeissä.  Olen päässyt tutustumaan ihaniin avustajiin 

kiitoskaveilla ja tapahtumissa.  Tästä on hyvä jatkaa vuotta eteenpäin.   
Tule mukaan koulutuksiin tai käväisemään toimistolla!  Tanja 
 
Kaipaatko työyhteisöllisyyttä avustajan arkeen?  
Turun vertaistapaamiset jatkuvat keväällä pääsääntöisesti joka kuun viimeinen keskiviikko kello 
17.30-19.00 toimistolla 2.3., 30.3., 27.4., 25.5.  
Tapaamisten vetäjinä toimivat kaksi ihanaa pitkänlinjan avustajaa Terje ja Maritta. Kohtaat illoissa mui-
ta avustajia, tapaamisessa on mukana myös palkallisen puolen avustajia. Tapaamiset ovat vapaata 
keskustelua ja välillä alussa voi olla pieni info teidän toiveiden mukaisesta aiheesta.. Muistathan ilmoit-
tautua mukaan, niin tiedämme varata tarpeeksi tarjoilua. 
 
Tiedätkö toiminnastamme kiinnostuneen? Vielä mahtuu mukaan: 
Vammaisavustajakurssi 15.-18.2. (Päiväkurssi, maanantai-torstai) 

Mukana kokemuskouluttajia, käydään läpi suurimmat vammaisryhmät, tehdään käytännön harjoitteita, 
tutustutaan mm. pyörätuoliin, kokeillaan miltä tuntuu olla näkövammainen ja miten heitä opastetaan. 
Kurssi on ilmainen ja siitä saa todistuksen. 
Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku. 
 
TURKU: Kaikuja kuolinvuoteelta- koulutus ti 12.4. 
Klo 18.00 / kesto n.2,5h, paikka Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68. 
Kuolemaan ei osaa varautua eikä siihen voi olla välttämättä valmiskaan, vaikka kuolemaa osaisi odot-
taakin. Puhutaan, että kuoleman kohtaaminen kasvattaa, mutta se voi olla niin vaikea paikka, että siitä 
ei selviä yksin. Kaikuja kuolinvuoteelta on koulutus just sinulle, jos on kiinnostunut saaman lisätietoja 
kuolemaan kohtaamisesta ja erilaisista näkökulmista siihen. 
 
TURKU: Tukiviittomat ti 19.4. 
Ohjaaja Hanna Jalon terveiset tuleville kurssilaisille: tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytet-
täviä viittomia, tällä kurssilla ei opetella viittomakieltä mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen 
viittomia ja niitä me opetellaan. Muistiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, 
joten kurssi pohjautuu käytännön harjoitteisiin. Teemme siis itse, olemme tavallaan puuhakerhossa, 
rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kommunikoida. Jos on jotain mitä haluaisit ehdottomasti oppia, 
niin voit laittaa alueohjaajalle viestiä ennakkoon. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, 
mies, nainen, tyttö, poika, ruoka- hygienia- liikkumisvälineet... ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. 
Tämä kurssi on täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 
Pihlajasali, Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku. Klo 17.30-19.30.  
Sitova ilmoittautuminen 11.4. mennessä. 
 
Olethan muistanut ilmoittautua kevään virkistyspäivään 28.5. Tallink Silja M/S Galaxylla? 
Tarkemmat tiedot olivat jo edellä tiedotteessa ;)  
 
10.3.16 klo 17.30 Nuoren Itsetunnon tukeminen-koulutus Turun toimistolla. 
Miten itsetunto rakentuu? Mikä siihen vaikuttaa? Millainen on kehittyvän nuoren itsetunto ja miten ai-
kuinen voi sitä tukea? Muun muassa näistä asioista keskustellaan illan aikana 
Kouluttajana Tuulevi Larri.  Koulutus suunnattu nuorten parissa toimiville ja tehdään yhteistyössä VA-
PA-työryhmän kanssa (MLL, Kriiskeskus, PeLa, OMTLS, Katulähetys, Tyttöjen talo, ja me) 
Ilmoittaumiset 3.3. mennessä (samassa ilmoita mahdolliset ruoka-aine allergiat) 
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VARSINAIS-SUOMI  palkallinen toiminta 

 

 PALKALLINEN TOIMINTA  Salo, Sauvo, Paimio, Pöytyä, Loimaa ja Somero  
 Alueohjaaja Krista Suosaari 

 

Hei! 

Olemme jo vauhdilla askeltamassa talven pimeydestä kohti kevätaurinkoa!  

Alla löytyy tulevia tapahtumia, joihin toivottavasti mahdollisimman moni teistä innostuu 

osallistumaan. Toteuttamamme organisaatiomuutoksen (eriytyneet palkallinen- ja vapaa-

ehtoispuoli) lisäksi pientä muutosta on tulossa myös tiedottamiseemme. Tässä kertauksena vielä lai-

naus toiminnanjohtajamme osiosta: ”AVUSTAJATIEDOTTEET vuonna 2016 toimitetaan paperisena 2 

kertaa.  Muuten lähetämme sähköisen tiedotteen 1xkk maakunnittain, jossa ajankohtaista tietoa ja kou-

lutukset. Kotisivut palvelevat kuten ennenkin.  Näin pyrimme parantamaan tiedotusta ja saavutettavuut-

ta.” Paperinen avustajatiedote koskee siis heitä, joilla ei ole sähköpostia käytössä ja sen ilmesty-

misajankohta on kevät- ja syyskauden alussa. 

Avointen työpaikkojen yhteystietojen kyselyssä kannattaa nyt hyödyntää myös neuvontapuhelimemme 

päivystäjää ma-to klo 13-15 puh. 02 251 8549 tai sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi 

-Krista 

 

KEVÄÄN INFOTILAISUUDET  

Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneet – tilaisuuteen 

tullakseen ei siis tarvitse kuulua rekisteriimme. Tätä voi mainostaa ystäville ja tutuille!   
Ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen. 
 

LOIMAA: 

to 10.3. klo 16-17 
to 12.5. klo 16-17 

Paikkana Olohuone, Pekan-

kuja 4 
 

 

 

SOMERO: 

ke 17.2. klo 16-17 
ke 20.4. klo 16-17 

ke 18.5. klo 16-17 

Paikkana Someron uimahalli, 

kokoustila, Kiiruuntie 6 

 

 

SALO: 

ke 3.2. klo 16-17 

ke 2.3. klo 16-17 

ke 6.4. klo 16-17 

ti 3.5. klo 16-17 

ke 1.6. klo 16-17 

Paikkana Sytyn toimisto, 

Helsingintie 6

TURKU: Ergonomiapäivä, lauantai 19.3. klo 10-16 

Lihastautiliiton tiloissa, os. Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku. 
Ergonomiapäivän aikana käydään läpi avustamiseen liittyvien apuvälineiden käytännön harjoituksia, 
sekä teoriaosaa. Vetäjänä Lihastautiliiton fysioterapeutti Emma Velling. Kahvi/teetarjoilu. 
Sitova ilmoittautuminen 11.3. mennessä.     
 

LOIMAA: Vammaisavustajakurssi 7.-10.3  Päiväkurssi. Paikka varmistuu myöhemmin. 

 

LOIMAA: Tukiviittomailta ke 13.4. klo 17.30-19.30 

Paikkana Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 8.4. 

Ohjaaja Hanna Jalon terveiset tuleville kurssilaisille: tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytet-

täviä viittomia, tällä kurssilla ei opetella viittomakieltä mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen 

viittomia ja niitä me opetellaan. Muistiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, 

joten kurssi pohjautuu käytännön harjoitteisiin. Teemme siis itse, olemme tavallaan puuhakerhossa, 

rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kommunikoida. Jos on jotain mitä haluaisit ehdottomasti oppia, 

niin voit laittaa alueohjaajalle viestiä ennakkoon. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, 

mies, nainen, tyttö, poika, ruoka- hygienia- liikkumisvälineet... ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. 

Tämä kurssi on täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 
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LOIMAA: Kaikuja kuolinvuoteelta –koulutus ti 5.4 klo 18-20.30 

Paikkana Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. 

Kuolemaan ei osaa varautua eikä sen kohtaamiseen voi välttämättä olla valmistautunutkaan, vaikka 

kuolemaa osaisi odottaakin. Koulutus on sinulle, mikäli olet kiinnostunut saaman lisätietoja kuoleman 

kohtaamisesta ja erilaisista näkökulmista siihen. 

 

LOIMAA: Avustajien vertaistapaaminen Olohuone, Pekankuja 4  
to 10.3 klo 17-19 (ilm. viimeistään 9.3.) 
to 12.5 klo 17-19 (ilm. viimeistään 11.5.) 

Ilmoittautuminen (+mahdolliset ruoka-aineallergiat) viimeistään edeltävänä päivänä.  

 

SALO: Avustajien vertaistapaamiset Sytyn tilat, Helsingintie 6 
ke 3.2. klo 17-19  
ke 2.3. klo 17-19 Paikalla JHL:n edustaja Maarit Kulmala. 
ke 6.4. klo 17-19 
Ilmoittautuminen (+mahdolliset ruoka-aineallergiat) viimeistään edeltävänä maanantaina.  
 

SALO: Tukiviittomailta  to 19.5. klo 17.30-19.30  

Paikkana Sytyn tilat, Helsingintie 6. Ohjaajana Hanna Jalo. 

Ilmoittautumiset viimeistään16.5. 

(Katso ohjaajan terveiset ylempänä olevan Loimaan tukiviittomaillan kohdalta.) 

 

SALO: Kaikuja kuolivuoteelta –koulutus syksyllä 2016 

Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
SOMERO: Avustajien vertaistapaamiset Someron Uimahalli, kokoustila, Kiiruuntie 6 
ke 17.2. klo 17-19  
ke 16.3. klo 17-19 
ke 20.4. klo 17-19 
ke 18.5. klo 17-19 

Ilmoittautuminen (+mahdolliset ruoka-aineallergiat) viimeistään edeltävänä maanantaina.  

 

Palkanlaskijamme Jaana Vikstedt tavattavissa Salon toimipisteessä (katso päivät kirjeen alusta) 

Hänelle voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkan-lasku järjestetty meidän kauttamme) 

tai tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
sp. krista.suosaari@avustajakeskus.fi tai p.044 341 2007 
Päivystysnumeromme 02 251 8549 palvelee ma-to klo 13-15 välisenä aikana.  
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PALKALLINEN TOIMINTA 

Alueohjaaja Sari Nikula  
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Vehmaa, Taivassalo, Aura, Mynämäki, Nousiainen ja Mas-
ku 
Vuosi on lähtenyt reippaasti liikkeelle, ja reippaasti ja kovaa vauhtia askellamme kohti 
aurinkoista kevättä. Jälleen on tulossa kivoja lisäkoulutuksia, kannattaa tutustua, ja il-
moittautua ajoissa! 
Kannattaa jatkossa seurata myös kuukausitiedotettamme, siellä tiedotamme mahdollisis-

ta aikataulumuutoksista, kuin myös ajankohtaisista asioista. 
Olen jäämässä maaliskuun aikana neljän kuukauden vapaalle, jolloin sijaisenani toimii Satu Heinonen. 
Voitte soittaa edelleen samaan numeroon, sekä laittaa postia, kaikki menevät suoraan Satulle.  
Aurinkoista kevään odotusta kaikille, Terveisin, Sari 
 
Turun vertaistapaamiset jatkuvat keväällä:  
toimistollamme, os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku.   
ke 24.02.2016 klo 17.30-19.00 (ilm. viimeistään 22.2.2016 mennessä) HUOM. Aikataulu vahvistetaan 

kuukausitiedotteessamme!  

ke 30.03.2016 klo 17.30-19.00  (ilm. viimeistään 28.3.2016 mennessä) 
ke 27.04.2016 klo 17.30-19.00 (ilm. viimeistään 25.4.2016 mennessä) 
ke 25.05.2016 klo 17.30-19.00 (ilm. viimeistään 23.5.2016 mennessä) 
Mukana tapaamisissa on avustajat Terje Vainio ja Maritta Iivari. Tapaamiset ovat vapaata keskustelua 
ja välillä alussa voi olla pieni info teidän toiveiden mukaisesta aiheesta. Tapaamisessa on mukana 
myös vapaaehtoisia avustajia. Muistathan ilmoittautua mukaan, niin tiedämme varata tarpeeksi tarjoi-
lua. 
 
Palkka-infot  
Turun toimistolla Itäinen Pitkäkatu 68, Turku 
ti   3.02.16  klo 16-17 ke  2.03.16 klo 16-17  ke 6.04.16  klo 16-17  ma 9.05.16 klo 16-17  
Kerro ystävälle, naapurille tai opiskelukaverille infoista. Näin hän voi ilmoittautua ja päästä mukaan, jos 
myös häntä kiinnostaa henkilökohtaisen avustajan työ.  
 
Lauantaina 19.3.2016 Ergonomiapäivä klo 10-16 
Lihastautiliiton tiloissa, os. Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku. 
Ergonomiapäivän aikana käydään läpi avustamiseen liittyvien apuvälineiden käytännön harjoituksia, 
sekä teoriaosaa. Vetäjänä Lihastautiliiton fysioterapeutti Emma Velling. Kahvi/teetarjoilu. 
Sitova ilmoittautuminen 11.3. mennessä.     
 
Tiistaina 12.4.2016 Kaikuja kuolinvuoteelta klo 18.00 / kesto n.2,5h 
TSLY ry/ Avustajakeskus, Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku 
Kuolemaan ei osaa varautua eikä siihen voi olla välttämättä valmiskaan, vaikka kuolemaa osaisi odot-
taakin. Koulutus on sinulle, jos on kiinnostunut saaman lisätietoja kuolemaan kohtaamisesta ja erilaisis-
ta näkökulmista siihen. Ilmoittautuminen viikkoa ennen tapahtumaa. 
 
Tiistaina 19.4.2016 Tukiviittomat klo 17.30-19.30 Pihlajasali, Itäinen pitkäkatu 68, Turku 

Ohjaaja Hanna Jalon terveiset tuleville kurssilaisille: tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytet-

täviä viittomia, tällä kurssilla ei opetella viittomakieltä mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen 

viittomia ja niitä me opetellaan. Muistiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, 

joten kurssi pohjautuu käytännön harjoitteisiin. Teemme siis itse, olemme tavallaan puuhakerhossa, 

rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kommunikoida. Jos on jotain mitä haluaisit ehdottomasti oppia, 

niin voit laittaa alueohjaajalle viestiä ennakkoon. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, 

mies, nainen, tyttö, poika, ruoka- hygienia- liikkumisvälineet... ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. 

Tämä kurssi on täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 
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Sitova ilmoittautuminen 11.4. mennessä. 

 
Huom! Tapahtumien aikataulumuutokset mahdollisia. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja sari.nikula@avustajakeskus.fi , p. 044-3512007 tai päivystysnumeroomme 
02-251 8549 ma-to klo 13-15 välisenä aikana.  

SATAKUNTA ja VAKKA-SUOMI  palkallinen toiminta 

 
PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Laitila, Uusikaupunki, Eura ja Säkylä 
Alueohjaaja Krista Hellén    
 
Hei! 
Uusi vuosi on vierähtänyt mukavasti käyntiin ja organisaatiomuutoksemme – eli alueoh-
jaajien erikoistuminen joko palkallisen puolen tai vapaaehtoispuolen organisointiin – pala-

set tuntuvat loksahtelevan kohdilleen. Myös tiedotuksemme uudistuu siten että lähetämme sähköpos-
titse kuukausittain tiedotteen koulutuksistamme, tapahtumistamme ja muista ajankohtaisista asioista. 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille – tapaamisiin ja kuulumisiin!   
t. Krista 
  
AVUSTAJIEN VERTAISRYHMÄ RAUMALLA   
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), järjestötila 1  
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Tapaamisten 
sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan (esim. puhujavieraita, tekemistä, retkiä, rentoa 
yhdessäoloa). Vertaisryhmää vetää kaksi itsekin avustajana toimivaa henkilöä.   
Vertaisryhmä kokoontuu torstaisin klo 18 kevätkaudella 2016: 18.2., 31.3., 28.4. ja 26.5     
Voit tulla niihin tapaamisiin, jotka kalenteriisi sopivat - ilman ennakkoilmoittautumista.  
  
INFOTILAISUUDET henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille klo 15 alkaen  
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila  
Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme kiinnostuneet – tilaisuuteen tullak-
seen ei siis tarvitse kuulua rekisteriimme. Tätä voi mainostaa ystäville ja tutuille!    
ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen  
Kevätkauden 2016 infot: 3.2., 2.3., 6.4., 3.5. ja 1.6.   
  
SIRPA MONTONEN: "Rajaaminen- mihin annan avustajana luvan" 5.10.2016 KLO 17.30-19.30  
 Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila  
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen  
  
TUKIVIITTOMA-koulutus, kouluttajana Hanna Jalo  
RAUMALLA 16.3.2016 KLO 17.30-19 Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila    
LAITILASSA 27.4.2016 KLO 17.30-19 Laitilan kaupungintalo 
Ohjaaja Hanna Jalon terveiset tuleville kurssilaisille: tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytet-

täviä viittomia, tällä kurssilla ei opetella viittomakieltä mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen 

viittomia ja niitä me opetellaan. Muistiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, 

joten kurssi pohjautuu käytännön harjoitteisiin. Teemme siis itse, olemme tavallaan puuhakerhossa, 

rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kommunikoida. Jos on jotain mitä haluaisit ehdottomasti oppia, 

niin voit laittaa alueohjaajalle viestiä ennakkoon. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, 

mies, nainen, tyttö, poika, ruoka- hygienia- liikkumisvälineet... ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. 

Tämä kurssi on täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
  
Palkanlaskijamme Sergej Kushnir on tavattavissa Rauman toimipisteessä joka kuun viimeisellä 
viikolla (katso päivät kirjeen alusta) Hänelle voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkan-
lasku järjestetty meidän kauttamme) tai tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista.  
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PALKALLINEN TOIMINTA 
Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Luvia, Merikarvia Nakkila, Pomarkku, Pori, 
Siikainen 

 
Hei! 
Uusi vuosi on hienosti saatu käyntiin ja tästä on hyvä jatkaa. Keväällä meillä on monipuo-
lisesti tarjolla  hyödyllisiä koulutuksia. Palkkainfot pidetään kerran kuussa ja infoon ovat 
tervetulleita kaikki avustajan työstä kiinnostuneet. 

Pieniä muutoksia on tiedossa, koska Porin Avustajakeskuksen toimipisteessä on tapahtunut putkirikko 
ja siksi toimistotilat ovat nyt käyttökiellossa. Tulemme muuttamaan remontin ajaksi väliaikaisiin toimiti-
loihin, infoamme tilanteesta lisää mahdollisemman pian.  
Minut tavoitat puhelimitse ja sähköpostilla (yhteystiedot tiedotteen lopussa).  
Alueohjaaja Jenni Viljanen 
 
PORIN vammaisavustajakurssi 14.-17.3.2016 n. klo 10-15 Länsi-Suomen Diakonialaitos, Pikantin 
kokoustila. Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
ERGONOMIA-PÄIVÄ PORISSA . Paikka ja aika tarkentuu myöhemmin.Maks. 20 hlö. 
 
LAVIAN lyhyt-vammaisavustajakurssi 5.4.2016 klo 10-14.30 ja palkkainfo n. klo 14.30-15 Lavian 
POP-pankin kokoustila, Tampereentie 6, 38600 Lavia. Voit osallistua myös pelkkään palkkainfoon n. 
klo 14.30-15. Ilm. viimeistään viikkoa ennen kurssia 
 
TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS PORISSA ma 11.4. klo 17-18.30 . Satakunnan Yhteisökeskus (puuta-
lon Sali), Isolinnankatu 16, Pori. Kouluttajana Jalo Hanna. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. Maks.15 hlö 
Ohjaaja Hanna Jalon terveiset tuleville kurssilaisille: tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytet-

täviä viittomia, tällä kurssilla ei opetella viittomakieltä mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen 

viittomia ja niitä me opetellaan. Muistiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, 

joten kurssi pohjautuu käytännön harjoitteisiin. Teemme siis itse, olemme tavallaan puuhakerhossa, 

rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kommunikoida. Jos on jotain mitä haluaisit ehdottomasti oppia, 

niin voit laittaa alueohjaajalle viestiä ennakkoon. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, 

mies, nainen, tyttö, poika, ruoka- hygienia- liikkumisvälineet... ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. 

Tämä kurssi on täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 

 
KANKAANPÄÄN vammaisavustajakurssi huhti-toukokuussa 2016. Aika ja paikka tarkentuu myö-
hemmin. Kurssi järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Kasevan ja srk:n kanssa. 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET PORISSA joka kuukauden 3. torstai (18.2., 17.3., 21.4. ja 
19.5.) klo 17.30- HUOM! Putkirikon vuoksi paikka siirtyy muihin tiloihin. Lisätietoja Mirvalta tai Jenniltä 
Avustajatapaamisiin ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Ta-
paamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Vertaisryhmiä vetää kaksi itsekin avus-
tajana toimivaa henkilöä.  
 
PALKKAINFO: 4.2, 3.3, 6.4, 4.5.2016 klo: 15-16 Helmikuun palkkainfo pidetään Yhteisokeskuksen 
tiloissa, mutta kevään muut palkkainfo-tilat tarkentuu myöhemmin. 
 
KAIKUJA KUOLIVUOTEELTA –koulutus syksyllä 2016 PORISSA. Satakunnan Yhteisökeskus, Iso-
linnankatu 16, Pori. Kesto n. 2,5h. Aika tarkentuu myöhemmin. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse jenni.viljanen@avustajakeskus.fi tai 
soittamalla ma-to klo 13-15 p. 02-2518549.  
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Palkanlaskijamme on Porin toimistolla (Isolinnankatu 16, Pori) 29.2, 29.3, 25.4, 30.5 
Heille voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkanlasku järjestetty meidän kauttamme) tai 
tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. Sovi ennalta myös avustajakortin haku näinä 
päivinä 
 

SATAKUNTA  vapaaehtoistoiminta 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA   

alueohjaaja Mirva Veneranta 
 
Hei, 
on ollut mukavaa taas tutustua uusiin ihmisiin ja yhteistyökumppaneihin. Organisaation 

muutoksen myötä alueeni on kasvanut koko Satakunnan laajuiseksi. Liikun edelleen tarpeen mukaan 
koko alueella, mutta päätoimipisteeni ovat Porissa ja Raumalla. Porin toimipisteessämme on ollut putki-
rikko, joten joudumme väistymään remontin tieltä. Kivitalon puoli on tällä hetkellä käyttökiellossa. Tie-
dotamme väistötiloista myöhemmin. Tavoitat minut myös puhelimitse ja sähköpostilla (yhteystiedot 
tiedotteen lopussa). 
 
KIITOSKAHVIT EURASSA ti 8.3.2016 klo 16-18 Paikka tarkentuu myöhemmin. Laitan vielä tarkem-
man kutsun kaikille Euran ja lähikuntien avustajille. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
PORIN vammaisavustajakurssi 14.-17.3.2016 n. klo 10-15 Länsi-Suomen Diakonialaitos, Pikantin 
kokoustila. Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS RAUMALLA 16.3.2016 KLO 17.30-19 Palvelukeskus Mansikkapaikka, 
Ikäkeskuksen koulutustila. Kouluttajana Jalo Hanna. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. Maks. 15hlö. 
Ohjaaja Hanna Jalon terveiset tuleville kurssilaisille: tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytet-

täviä viittomia, tällä kurssilla ei opetella viittomakieltä mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen 

viittomia ja niitä me opetellaan. Muistiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, 

joten kurssi pohjautuu käytännön harjoitteisiin. Teemme siis itse, olemme tavallaan puuhakerhossa, 

rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kommunikoida. Jos on jotain mitä haluaisit ehdottomasti oppia, 

niin voit laittaa alueohjaajalle viestiä ennakkoon. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, 

mies, nainen, tyttö, poika, ruoka- hygienia- liikkumisvälineet... ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. 

Tämä kurssi on täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 

 
ERGONOMIA-PÄIVÄ PORISSA . Paikka ja aika tarkentuu myöhemmin.Maks. 20 hlö. 
 
LAVIAN lyhyt-vammaisavustajakurssi 5.4.2016 klo 10-14.30 ja palkkainfo n. klo 14.30-15 Lavian 
POP-pankin kokoustila, Tampereentie 6, 38600 Lavia. Voit osallistua myös pelkkään palkkainfoon n. 
klo 14.30-15. Ilm. viimeistään viikkoa ennen kurssia/palkkainfoa. 
 
TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS PORISSA ma 11.4. klo 17-18.30 . Satakunnan Yhteisökeskus (puuta-
lon Sali), Isolinnankatu 16, Pori. Kouluttajana Jalo Hanna. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. Maks.15 hlö. 
Katso terveiset Rauman tukiviittomien alta. 
 
KANKAANPÄÄN vammaisavustajakurssi huhti-toukokuussa 2016. Aika ja paikka tarkentuu myö-
hemmin. Kurssi järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Kasevan ja srk:n kanssa. 
 
Vapaaehtoisten avustajien virkistyspäivä 28.5.2016 piknik-risteilyn merkeissä. Ohjelmassa on 
koulutuksellisuutta vapaaehtoisen hyvinvoinnista, mutta pääasiana on kuitenkin yhdessäolo ja virkistäy-
tyminen. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet kirjeen alussa. 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET PORISSA joka kuukauden 3. torstai (18.2., 17.3., 21.4. ja 
19.5.) klo 17.30- HUOM! Putkirikon vuoksi paikka siirtyy muihin tiloihin. Lisätietoja Mirvalta tai Jenniltä. 
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AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET RAUMALLA joka kuukauden viimeinen torstai klo 18.00- 
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), järjestötila 1. Lisätietoja Mirvalta 
tai Kristalta. 
Avustajatapaamisiin ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Ta-
paamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Vertaisryhmiä vetää kaksi itsekin avus-
tajana toimivaa henkilöä.  
 
Loppusyksyn 2016 koulutuksia ja tapahtumia: 
 
KAIKUJA KUOLIVUOTEELTA –koulutus syksyllä 2016 PORISSA. Satakunnan Yhteisökeskus, Iso-
linnankatu 16, Pori. Kesto n. 2,5h. Aika tarkentuu myöhemmin. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai 
soittamalla ma-to klo 13-15 p. 02-2518549.  

 

  

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 

 

 

 
Kuvassa takaa vasemmalta Sirke Salmela, Sari Nikula, Anne-Ly Trei, Jenni Viljanen, Krista Hellén, Ulla-Maija Lind, Jasmin 

Toropainen (lihastautiyhdistyksen työntekijä), Sanna Hyrynsalmi ja Sergej Kushnir 
Edessä Jaana Vikstedt, Pirjo Rissanen, Olga Pukki, Mirva Veneranta, Tarja Vasama ja Krista Suosaari 

Kuvasta puuttuu Sonja Ovaskainen ja Tarja-Maria Laakso 
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 

PALKALLINEN TOIMINTA 

 
Toiminnanohjaaja, tiimivastaava Turun seutu tuetut, akuutti-palvelu, avustajien rekry, mark-
kinointi 
Tarja Vasama puh. 044 341 2006   tarja.vasama@avustajakeskus.fi 
 

Alueohjaajat  
Turun seutu, Aura, Taivassalo ja Vehmaa   
Sari Nikula puh. 044 351 2007  sari.nikula@avustajakeskus.fi 
Salo, Paimio, Sauvo, Pöytyä, Loimaa ja Somero 
Krista Suosaari puh. 044 341 2007  krista.suosaari@avustajakeskus.fi 
Rauma, Eura, Eurajoki, Laitila, Uusikaupunki, Pori, Ulvila, Merikarvia, Luvia, Nakkila, Kokemäki, Harja-
valta, Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia 
Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
Jenni Viljanen puh. 040 754 6166  jenni.viljanen@avustajakeskus.fi  
 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Järjestösuunnittelija, tiimivastaava   (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti, vapaaehtois-
toiminnan kehittäminen, ulkopuolinen koulutus)  
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135   pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi  
 

Alueohjaajat 
Turku, Raisio, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Parainen, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo, 
Vehmaa  Tanja-Maria Laakso puh. 041 445 9392  tanja-maria.laakso@avustajakeskus.fi    
Salo, Loimaa, Lieto, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä  
Sonja Ovaskainen puh. 041 445 9332 sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi  
Satakunta Mirva Veneranta p. 040 620 2217 mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  

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

TALOUSOSASTO, PALKANLASKENTA yleinen sp palkanlaskenta@tsly.fi 

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

 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä   
Jaana Vikstedt puh. 040 676 6005  jaana.vikstedt@avustajakeskus.fi  

 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä (palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir puh. 040 7051930  sergej.kushnir@avustajakeskus.fi  
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä  
Olga Pukki puh. 040701067 olga.pukki@avustajakeskus.fi 
 

HALLINTO 

mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:jenni.viljanen@avustajakeskus.fi
mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi
mailto:tanja-maria.laakso@avustajakeskus.fi
mailto:marie.lehto@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:anne-ly.trei@avustajakeskus.fi
mailto:palkanlaskenta@tsly.fi
mailto:ulla-maija.lind@avustajakeskus.fi
mailto:jaana.vikstedt@avustajakeskus.fi
mailto:sergej.kushnir@avustajakeskus.fi
mailto:olga.pukki@avustajakeskus.fi
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Toiminnanjohtaja   Sirke Salmela puh. 041 456 7071  sirke.salmela@avustajakeskus.fi   

mailto:sirke.salmela@avustajakeskus.fi

