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AVUSTAJAKESKUS 
 - yhteistyötä yli rajojen – 

 
Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kaarina, Kankaanpää, 

Karvia, Kokemäki, Laitila, Lieto, Loimaa, Luvia, Masku, Merikarvia, Mynämäki, 
Naantali, Nakkila, Nousiainen, Paimio, Pomarkku, Pori, Pöytyä, Raisio, Rauma, 
Salo, Sauvo, Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo,Turku, Ulvila, Uusikaupunki 

ja Vehmaa 
 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
TIEDOTE 

 

 

2/2016  
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 
 

Keitä ne on ne avustajat Sävel Keitä ne on ne sankarit… 
 

Keitä ne on ne avustajat, 
sellaset avustajasankarit, 

joita kaikki, koko jengi arvostaa. 
Keitä ne on ne apurit, 

sellaset jokapaikan apurit, 
jotka pienestä hymystä ilonsa saa. 

Me ollaan enkeleitä kaikki, 
kun oikein silmin katsotaan, 
me ollaan apuna elämään 

ihan jokainen. 
Vapaaehtoisten risteilyn ryhmätyö satoa 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

Tervehdys! 
 

Mukavaa syksyn alkua kaikille! 
Kurssit ja lisäkoulutukset alkavat pikkuhiljaa, joten katso kirjeestä lisää ja ilmoittaudu.  Uutena kokeilu-
na meillä etäkoulutukset, joissa voidaan kaikilta aluetoimistoilta osallistua mukaan luennoille, joka pide-
tään yhdessä toimipisteessä. 
 
Muutoksia työntekijöissä: 
Hoitovapaalla ollut alueohjaaja Anna Salminen siirtyy opiskelemaan ja lopettaa meillä.  Hänen sijaise-
naan ollut Sonja Ovaskainen ei omien suunnitelmiensa vuoksi pysty jatkamaan sijaisena, joten olemme 
saaneet nyt joukkoomme uuden työntekijän Monika Nurmen Salosta.  Hän esittäytyy myöhemmin pa-
remmin kun on aloittanut meillä. 
 

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. 

 

 
 
 

PALVELUNEUVOJAMME JASMIN TOROPAINEN ESITTÄYTYY 

 
Hei kaikille ja mukavaa syksyn alkua! Puolivuotta olen nyt palvellut teitä Avustajakeskuk-
sen palvelunumerossa, ja ajattelin esitellä teille itseni täällä. Olen siis Jasmin Toropai-
nen, 22-vuotias neitonen ja asustelen Piikkiössä. Turun seudun lihastautiyhdistyksen 
löysin 2015 keväällä, kun yhdistykseen haettiin nuorta lihastautia sairastavaa yhdistys-
työntekijää. Onnekseni sain paikan, ja työskentelin yhdistyksen parissa vuoden verran. 
Osalle olen varmasti tuttu myös sitä kautta, sillä joitakin tapahtumia pidimme yhdessä 
Avustajakeskuksen kanssa. Keväällä 2016, minulta kysyttiin, kiinnostaisiko minua jatkaa 
töitä tässä työyhteisössä Avustajakeskuksen palveluohjaajana. Sen kummempaa mietti-

mättä suostuin välittömästi, sillä tästä työyhteisöstä ja teistä ihanista avustajista ja asiakkaista on vai-
keaa luopua. Palvelen teitä siis jatkossakin ma-to klo 9-12 ja klo 13-15 puhelimessa vielä ainakin vuo-
den verran. Ihanaa! 
Sitten muutama virallisempi asia tai toive, jotta saadaan kaikki sujumaan mukavasti palvelunumerossa. 
Avoimien työpaikkojen yhteystietoja voi kysellä joko puhelimitse numerosta 02-2518549 ma-to klo 13-
15 (Ohjaus ja neuvonta), tai sähköpostitse osoitteesta avustajakeskus@avustajakeskus.fi. Muistatte-
han, että sähköposteihin vastataan viikon sisällä. Muistakaa laittaa sähköpostiviestiinne aina koko ni-
menne näkyviin, sillä teitä on niin paljon, etten voi millään muistaa kaikkia, vaikka kovasti haluaisinkin 
:). Jos ilmoittaudutte tapahtumiin tai kursseille sähköpostitse, muistakaa mainita viestissä myös paikka-
kunta/kaupunki, jonka tapahtumaan/kurssille olette tulossa, onhan alueemme melko laaja, ja tapahtu-
maa monissa eri paikoissa. 
Toivottavasti pääsen näkemään mahdollisimman monia teistä. Minulta saa tulla kyselemään lisää, jos 
jotain jäi mietityttämään. Nähdään! 
 
 
 
 
 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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PUHELINPALVELUA VENÄJÄKSI JA RUOTSIKSI 

 Vi svarar på svenska/Sirke Salmela ring 0414567071 

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

0407051930 

 
Leijonaemot ry myönsi kunniakirjan alueohjaaja Krista Suosaarelle.   
Kiitämme huomionosoituksesta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
 
SYKSYN AVUSTAJAKURSSIT JA LISÄKOULUTUKSET 
  
Syksyllä pyörähtää jälleen käyntiin avustajakurssimme. Kurssin käyminen ei sido mihinkään. 
Kerro kaverille myös!  
Koulutuksiin voit ilmoittautua palveluohjaajalle palvelunumeroon 02 251 8549 tai avustajakes-
kus@avustajakeskus.fi  tai alueohjaajille (yhteystiedot lopussa).  
 

 7.9.16 klo 10-15 Merikarvia, lyhyt-kurssi.  

 17-21.9 Turku, ilta- ja viikonloppukurssi 

 28-29.9. Kaarina, 2xilta lyhytkurssi avustamisesta kiinnostuneille.  

 3.-6.10. Salo päiväkurssi 

 5-6.10. Naantali, 2xilta lyhytkurssi avustamisesta kiinnostuneille.  

 8.-12.10. Uusikaupunki, ilta- ja viikonloppukurssi. 

 12.10.16 klo 10-15 Kankaanpää, lyhyt-kurssi.  

 29.10.-2.11. Loimaa, ilta- ja viikonloppukurssi. 

 
 

 

 

  

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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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 allas-/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. 

 
 
 

TUNNELMIA VAPAAEHTOISTEN RISTEILYLTÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kiitos kaikille osanotosta!  Lisää kuvia kotisivuilla ja Facebookissa. 
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AVUSTAJAINFOT 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, Pori, Salo ja Turku joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16-17 

 (Rauma ja Pori klo 15) 
HUOM! Joitakin muutoksia päivissä saattaa olla ja infoon pitää ilmoittautua. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 02-2518549 tai  
laittamalla sähköpostia palveluohjaajalle avustajakeskus@avustajakeskus.fi  

 

 

PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT! 
 

TYÖPAIKKOJA PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   
Löydä nyt itsellesi sopiva työ kauttamme! 

  Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne melkeinpä 
päivittäin.  Ota ylös työpaikan koodi ja soita palveluohjaajallemme saadaksesi lisätietoja sekä asiak-

kaan yhteystiedot. Jos salasanasi ovat unohtuneet, saat ne omalta alueohjaajaltasi tai soittamalla päi-

vystykseen. 
Palveluohjaajamme vastaa paikkakyselyihin ma-to klo 13-15 puh. 02 2518549  

tai sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
 

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

 

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. 
 

 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA syksyn 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:  ti 4.10.,  ma 31.10., ma 28.11.2016 klo 11.00-14.00 

 Raumalla: ma 3.10.,  pe 28.10., pe 25.11.2016 klo 10.30-14.00  

 Salossa: ti 27.9., ke 26.10., ti 29.11.  

 
 
 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi


 

6 

  ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

VARSINAIS-SUOMI JA VAKKA-SUOMI    vapaaehtoistoiminta 

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

Moikka kaikille avustajille! Minulla alkoi nyt viimeinen kuukausi Avustajakeskuksen ja 
teidän kaikkien ihanien ihmisten kanssa. Palailen nyt siis takaisin Helsinkiin ja jatkan töitä 
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa. Tämä vuosi ollut hurjaa aikaa, mutta en vaih-

taisi tätä mihinkään! Olen tavannut ja saanut kunnian tutustua aivan mahtaviin persooniin ja ihmisiin! 
Otitte minut hyvin vastaan ja tunsin oloni erittäin tervetulleeksi. Kiitän kaikkia kuluneesta vuodesta. Il-
man teitä, meitä ei olisi. Pitäkää sama tahti päällä, olette korvaamattomia! Suuren suuri kiitos kaikille! 
  
Ihanaa syksyä Teille kaikille! 
Haikein terveisin, Sonja  
 
 
LOIMAALLA tapahtuu, paikassa Olohuone, Pekankuja 4:  

 to 18.8. Vertaistapaaminen & luontopolku.  Kaikki tervetulleita! 

 29.10.-2.11. Avustajakurssi, ilta- ja viikonloppukurssi. Tarkemmat tiedot ilmoittautuessa. 

 ke 9.11. klo 17.00-19.30. Työnohjauksellinen koulutusilta 

Sirpa Montonen aiheenaan: ”Rajaaminen – Mihin annan avustajana luvan?” 
Kahvihetki illan alussa klo 17-17.30. 

 ti 13.12. klo 17.00-19.00. Vertaistapaaminen.  Kaikki tervetulleita! 

Ilmoittautumiset aina viimeistään viikkoa ennen minulle tai palvelunumeroon 02-2518549 tai avus-
tajakeskus@avustajakeskus.fi  
 
SALOSSA tapahtuu, paikassa Syty, Helsingintie 6: 

 ke 7.9. klo 17-19. Vertaistapaaminen.  Vierailijana Maarit Kulmala ammattiliitto JHL:stä. 

 ke 28.9. klo 18.00-20.30. ”Kaikuja kuolinvuoteelta” –koulutusilta 

Illan vetäjänä sairaalapastori Harri Heinonen. 

 3.-6.10. Avustajakurssi, päiväkurssi. Tarkemmat tiedot ilmoittautuessa. 

 ti 11.10. klo 17.00-20.20 Ergonomia-ilta  HUOMAA PAIKKA!! Paukkulakoti, Salaistentie 1. 

Kouluttajana fysioterapeutti Kristiina Sarmiala.  Käydään läpi yleisimpiä avustamisen asentoja. 

 13.10. klo 17.30-20.00 Skypenä Turusta.  ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen.” Yhteis-

työssä Bovalliuksen kanssa. Saadaan tietoa miten toimia autistisen tai kehitysvammaisen asi-

akkaan kanssa eri tilanteissa.  Paikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 to 20.10. klo 17.00-19.30. ”Toiminnanohjauksen ongelmat ja ratkaisut”  

Koulutus livenä Turun toimistolta Skype-yhteyden kautta. 

Pohditaan yhdessä ongelmatilanteita ja ratkaisuja, esim. miten voisi tukea omatoimisuutta?  

 ti 15.11. klo 16.30-19.30. Työnohjauksellinen koulutusilta 

Sirpa Montonen aiheenaan: ”Rajaaminen – Mihin annan avustajana luvan?” 
Kahvihetki + vertaistapaaminen illan alussa klo 16.30-17.30. 

Ilmoittautumiset aina viimeistään viikkoa ennen minulle tai palvelunumeroon 02-2518549 tai avus-
tajakeskus@avustajakeskus.fi  
 
SOMEROLLA tapahtuu: 

 ke 31.8. klo 17.00-19.00. Vertaistapaaminen Uimahalli Loiskeen kokoustila. 

 ma 17.10 klo 17-20 Muistikaveri –koulutus (Paikka varmistuu myöhemmin) 

 ke 23.11. klo 17.00-19.00. Vertaistapaaminen  (Paikka varmistuu myöhemmin.) 

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

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

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOISTOIMINTA Turku  
 
 
Aurinkoinen tervehdys kaikille iloisille avustajille ja se on totta, ettei joka päivä aurinko 
paista, eikä ilo kupli sydämestä. 
Itse olen onnellisessa asemassa, sillä minulla on tälläkin hetkellä ikkuna avoinna upeaan 
maailmaan, jossa kulkee paljon ihmisiä, joihin myös sinä kuulut, ihmisiä joiden sydän ja 

mieli ovat täynnä niin paljon hyvää, ettei sitä monikaan käsitä. Lämmin kiitos sinulle, sinä teet työstäni 
mahdollisen ja sinä tuot auringon ja ilon niin monen ihmisen elämään, eikä sinulla ole siitä aavistusta-
kaan. Kiitos sinulle kohtaamisesta. Moni vakituista kanssakulkijaa kaipaava odottaa sinua vapaaehtoi-
nen avustaja kanssaan kävelylle, kahville, kaupungin iloja ihmettelemään. Sinä, joka haluat ja pystyt 
antamaan hetken, jos toisenkin viikoittain yksinäiselle ja  tukea kaipaavalle kulkijalle, laitappa minulle 
viestiä: tanja-maria.laakso@avustajakeskus.fi tai soita: 041-445 9392 ja jaetaan onneamme. Lämmin 
kiitos sinulle ja iloista syksyä!  

Alueohjaaja Tanja-Maria Laakso 

 
TURUN KOULUTUKSIA: 
17-21.9. Turku, ilta- ja viikonloppukurssi, vammaisavustaminen uusille avustajille. ”Vanhat voivat 
tulla mukaan kertaamaan eri luentoja, lisätiedot sisällöstä ja ilmoittautumiset Tanjalle viimeistään viik-
koa ennen! 
19.9. Ergonomia-ilta Turussa. Käydään läpi yleisempiä avustamiseen ja siirtymisiin liittyviä otteita. 
Kouluttajana Lihastautiliiton fysioterapian kouluttaja 
13.10. klo 17.30-20.00 Skypenä Turusta.  ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen.” Yhteistyössä 
Bovalliuksen kanssa. Saadaan tietoa miten toimia autistisen tai kehitysvammaisen asiakkaan kanssa 
eri tilanteissa. 
26.10. klo 17.30-19.30 Turku. Montonen Sirpa: ”Rajaaminen - mihin annan avustajana luvan?” Koulu-
tus-sarjan jatkoa avustajille. Pohditaan yhdessä omia rajoja niin vapaaehtoisena kuin palkallisena 
avustajana. 
20.10. klo 17.00-19.30 Turku paikan päällä ja Skypenä. Tuula Ahtela: ”Toiminnanohjauksen ongelmat 
ja ratkaisut.” Pohditaan yhdessä ongelmatilanteita ja ratkaisuja, esim. miten voisi tukea omatoimisuut-
ta? Kannustaa ja tsempata. 
13.12. klo 14-17 Joulupuuro perinteisesti Avustajakeskuksen toimistolla  
Voit tulla yksin, kaksin kaverin kanssa, ottaa mukaan avustettavasi... Tule mukaan juhlistamaan pientä 
jouluista hetkeä kanssamme ! 
 
Koulutuksiin voit ilmoittautua palveluohjaajalle palvelunumeroon 02 251 8549 tai avustajakes-
kus@avustajakeskus.fi   tai alueohjaajille.  
 
VERTAISTAPAAMISET 
Vertaistapaamiset ovat vapaamuotoisia tilaisuuksia palkallisen ja vapaaehtoispuolen avustajille. Yleen-
sä tapaamisen alussa on pieni puheenvuoro joltain yhteistyötaholta tms. tai jotain muuta pientä puu-
haa. Kahvitarjoilu kuuluu tietenkin asiaan. Loppuaika käytetään yleiseen jutusteluun ja tapaamisen ta-
voite onkin, että avustajilla on mahdollisuus tavata itsensä kaltaisia ihania ihmisiä, joille toisten autta-
minen ja hyvän eteenpäin lähettäminen ovat tärkeäitä asioita. Näissä tilaisuuksissa huomaa, että teitä 
on monta. Näihin tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki avustajat, riippumatta siitä onko avustaminen si-
nulle tuttu juttu vaiko ihan uusi elämäntapa. Kahvitarjoilun takia haluamme ilmoittautumiset mieluiten 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi (mainitse myös erityisruokavalio). 
Turussa:  
Keskiviikko 28.9. klo 17.30-19.00, Pihlajasali, Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68. Liikuntapalvelu-
keskuksen puheenvuoro. 
Torstai 27.10. klo 17.30-19.00, Pihlajasali, Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68. Fölin tarjonta, Turun 
paikallisliikenne laajenee. 
Keskiviikko 30.11.  klo 17.30-19.00, Pihlajasali, Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68. Pikkujoulut, 
luvassa perinteitä ja ehkä jotain uuttakin. 
 
Huom. Vakkareiden vapaaehtoiset avustajat, muistathan kirjata ylös itsellesi kuinka usein tapaat 
asiakkaasi. Joulukuussa laitan tiedustelun tekstiviestinä, kuinka monta kertaa vuoden aikana tapasitte 
ja näin saan kirjattua tiedon vuositilastointia varten. 

 

mailto:tanja-maria.laakso@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOISTOIMINTA Raisio, Naantali, Kaarina, Parainen, Mynämäki, Nousiainen, Masku, Laiti-

la, Uusikaupunki, Taivassalo ja Vehmaa 
 

Tervehdys kaikille ihanille avustajille! Pikkuhiljaa olen päässyt työssäni vauhtiin. Ääneni on 
tullut tutuksi joillekin ja muutamia olen tavannutkin. Olisi hienoa nähdä teitä enemmän ja 
kysellä kuulumisia. Tämä ajatus mielessäni olen suunnitellut vertaistapaamisia alueille ja 
näissä tapaan teitä ihanaiset avustajat.Vertaistapaamisten aikataulu ja paikat tässä tiedot-

teessa. Lisää vertaistapaamisia järjestän tarpeen mukaan ja tavoitteena olisikin, että  niistä tulisi sään-
nöllinen tapaamispaikka.  
Olen saanut useita ilahduttavia yhteydenottoja asiakkailta ja omaisilta. Kiitos siitä teille ihanaiset avus-
tajat. Avustajan löytyminen ja hänen tekemä toiminta yhdessä asiakkaan kanssa on poikinut monelle 
ihmiselle hymyn huulille. Yhdessä vietetty aika voi poikia mielihyvää monelle päivälle. Vapaaehtoisille 
avustajille on tarvetta. Viikoittain saan uusia asiakkaita, jotka etsivät/hakevat/kaipaavat avustajaa aut-
tamaa, seuraksi ja mahdollistajaksi.  
 
Tällä hetkellä haetaan vakituisempia avustajia Raisioon (3), Kaarinaan (3), Ruskolle (1), Paraisille 
(2), Lietoon (2) ja Uuteenkaupunkiin (1). Lisätietoa löytyy www.avustajakeskus.fi -sivuilta ja allekirjoitta-
neelta. 
 
SYKSYN KOULUTUKSIA 
17-21.9. Turku, ilta- ja viikonloppukurssi, vammaisavustaminen uusille avustajille. ”Vanhat voivat 
tulla mukaan kertaamaan eri luentoja, lisätiedot sisällöstä ja ilmoittautumiset Tanjalle viimeistään viik-
koa ennen! 
19.9. Ergonomia-ilta Turussa. Käydään läpi yleisempiä avustamiseen ja siirtymisiin liittyviä otteita. 
Kouluttajana Lihastautiliiton fysioterapian kouluttaja 
13.10. klo 17.30-20.00 Skypenä Turusta.  ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen.” Yhteistyössä 
Bovalliuksen kanssa. Saadaan tietoa miten toimia autistisen tai kehitysvammaisen asiakkaan kanssa 
eri tilanteissa. 
26.10. klo 17.30-19.30 Turku. Montonen Sirpa: ”Rajaaminen - mihin annan avustajana luvan?” Koulu-
tus-sarjan jatkoa avustajille. Pohditaan yhdessä omia rajoja niin vapaaehtoisena kuin palkallisena 
avustajana. 
20.10. klo 17.00-19.30 Turku paikan päällä ja Skypenä. Tuula Ahtela: ”Toiminnanohjauksen ongelmat 
ja ratkaisut.” Pohditaan yhdessä ongelmatilanteita ja ratkaisuja, esim. miten voisi tukea omatoimisuut-
ta? Kannustaa ja tsempata. 
13.12. klo 14-17 Joulupuuro perinteisesti Avustajakeskuksen toimistolla  
Voit tulla yksin, kaksin kaverin kanssa, ottaa mukaan avustettavasi... Tule mukaan juhlistamaan pientä 
jouluista hetkeä kanssamme ! 
 
 

VERTAISTAPAAMISET 

 
ovat vapaamuotoisia tilaisuuksia palkallisen ja vapaaehtoispuolen avustajille. Yleensä tapaamisen 
alussa on pieni puheenvuoro joltain yhteistyötaholta tms. tai jotain muuta pientä puuhaa tai ohjelmaa. 
Loppuaika käytetään yleiseen jutusteluun ja tapaamisen tavoite onkin, että avustajilla on mahdollisuus 
tavata itsensä kaltaisia ihania ihmisiä, joille toisten auttaminen ja hyvän eteenpäin lähettäminen ovat 
tärkeäitä asioita. Näissä tilaisuuksissa huomaa, että teitä on monta. Näihin tapaamisiin ovat tervetullei-
ta kaikki avustajat. Kahvitarjoilu. 
 
TURKU 
Keskiviikko 28.9. klo 17.30-19 Pihlajasali/Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. 
Liikuntapalvelukeskuksen puheenvuoro. 
Torstai 27.10. klo 17.30-19 Pihlajasali/Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku.  
Fölin tarjonta, Turun paikallisliikenne laajenee. 
Keskiviikko 30.11.  klo 17.30-19 Pihlajasali/Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. 
Pikkujoulut, luvassa perinteitä ja ehkä jotain uuttakin. 
RAISIO:  
Tiistaina 8.11.16  klo 17.00-18.30 vertaistapaaminen Raision kaupungintalolla, Kingset-huone. Alueoh-
jaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta Muistelun työkaluja.  

http://www.avustajakeskus.fi/
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LIETO 
Keskiviikkona 9.11.16 klo 17.00-18.30 vertaistapaaminen Liedossa Ruskan palvelukeskuksessa ker-
hohuoneessa (Hyvättyläntie 9). Alueohjaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta Muistelun 
työkaluja.  
UUSIKAUPUNKI 
Keskiviikkona 23.11.16 klo 14.00-16.00 vertaistapaaminen Uudessakaupungissa. Paikka ilmoitetaan 
kotisivuilla myöhemmin. Alueohjaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta Muistelun työkalu-
ja.  
LAITILA 
Maanantaina 28.11.16 klo 16-17.30 vertaistapaaminen Laitilassa Tiihosen kahvilan yläkerrassa (Kes-
kuskatu 13). Alueohjaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta Muistelun työkaluja. 
 
Huom! Tapahtumien aikataulumuutokset mahdollisia. 
Ilmoittautumiset palveluohjaajallemme numeroon 02 251 8549 ma-to klo 13-15 välillä, tai sähköpostitse 
osoitteeseen avustajakeskus@avustajakeskus.fi 
  
 
 
 Toivotan teille mukavaa alkavaa syksyä. Nauttikaamme vielä näistä ihanista elokuun illoista! (Mistäkö-
hän johtuu, että suklaa maistuu hyvältä pimenevissä illoissa....) 

Alueohjaaja Tuula Ahtela 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ruisrock vapaaehtoiset 
 

Avustellaan Sävel Hengaillaan (Kirka) 

 
Kakskyt ja risat 
on matkaa menty 
ja lisää siis. 
Tää työ nyt hoidellaan ja avustellaan 
keskuksesta soitellaan ja keikkaa odotellaan. 
Se viimeinen asiakas sydämein vei 
maailman kuvaa näinkin laajennetaan. 
Koko päivä avustellaan ja 
hyvät mielet aikaan saa. 
Kun asiakasta odotellaan, 
kun asiakasta odotellaan. 
 
 
 
 
 

 
Rauman avustajakurssilaiset 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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VARSINAIS-SUOMI  palkallinen toiminta 

 

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

Heissan kaikille! 
 
Kesän vihreys on kääntymässä syksyn keltaiseen, mutta nyt toivottavasti löytyy taas ai-
kaa ja intoa osallistua suunnittelemiimme koulutuksiin ja muihin tapahtumiin, joita eri alu-

eilla on syksyn mittaan tarjolla. Muistathan aina ilmoittaa osallistumisestasi etukäteen! 
Puhelinvastaajaa ei myöskään kannata kavahtaa, sillä se valitettavasti vastaa puolestani usein soittoi-
hin, koska työviikot koostuvat säännöllisesti monista kotikäynneistä. Jätä siis viesti vastaajaan tai vaih-
toehtoisesti lähetä tekstari, niin tiedän olla yhteydessä takaisin päin sinuun.  
Erityisesti työpaikkakyselyiden osalta kannattaa toki hyödyntää Avustajakeskuksen palvelunumeroa 
ma-to iltapäivisin klo 13-15 tai palveluohjaajan sähköpostia  avustajakeskus@avustajakeskus.fi 
Muistathan, että avustajainfoista voit kertoa omille kanssakulkijoille, jotka ehkä ovat kiinnostuneita tai 
voisivat kiinnostua avustajan työstä. Avustajainfot ovat väylä, jota kautta tarjoamme yleistä tietoa avus-
tajan työstä ja ohjaamme uudet kiinnostuneet mukaan toimintaanmme.  
 
Energistä syksyä toivotellen, 
Krista 
 
HUOM! Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautuminen suoraan alueohjaajalle tai Avustajakeskuksen palvelu-
numeroon 02 251 8549 (ma-to) tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi 
 
AVUSTAJAINFOT 
Avustajainfot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Tunnin mittaisessa infossa esitellään 
lyhyesti Avustajakeskuksen toimintaa sekä henkilökohtaisen avun järjestämistä erityisesti ns. työnanta-
jamallilla. Tilaisuudessa on myös mahdollista varata henkilökohtainen haastatteluaika, mikäli on kiin-
nostunut liittymisestä Avustajakeskuksen avustajarekisteriin. 
LOIMAA: Olohuone, Pekankuja 4:  to 29.9. klo 15-16, ma 31.10 klo 15-16 (Huom! paikkana Kauppa-
lan Kyökki), ti 13.12. klo 15-16 
SALO: Syty, Helsingintie 6: ke 7.9. klo 16-17, ma 2.10. klo 16-17, ti 1.11. klo 16-17, ma 12.12. klo 16-
17 
SOMERO: ke 31.8. klo 16-17 (Uimahalli Loiskeen kokoustila), ke 12.10. klo 16-17 (paikka varmistuu 
myöhemmin), ke 23.11. klo 16-17 (paikka varmistuu myöhemmin)  
 
 
LOIMAA, tapahtumat paikassa Olohuone, Pekankuja 4:  

 to 18.8. Vertaistapaaminen & luontopolku 

 to 29.9. klo 17.00-20.00. Koulutus liittyen henkilökohtaisen avustajan työhön 

Käsittelyssä mm. lakisääteisiä asioita, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen avustajan työsuhtees-

sa. 

 ke 9.11. klo 17.00-19.30. Työnohjauksellinen koulutusilta 

Sirpa Montonen aiheenaan: ”Rajaaminen – Mihin annan avustajana luvan?” 
Kahvihetki illan alussa klo 17-17.30. 

 ti 13.12. klo 17.00-19.00. Vertaistapaaminen 

 
SALO, tapahtumat paikassa Syty, Helsingintie 6: 

 ke 7.9. klo 17-19. Vertaistapaaminen  Vierailijana Maarit Kulmala ammattiliitto JHL:stä. 

 ke 28.9. klo 18.00-20.30. ”Kaikuja kuolinvuoteelta” -koulutusilta 

Illan vetäjänä sairaalapastori Harri Heinonen.  Mietimme yhdessä kuoleman läheisyyttä, koke-
mista ja toisen tukemista. 

 ti 11.10. klo 17.00-20.20 Ergonomia-ilta  HUOMAA PAIKKA!! Paukkulakoti, Salaistentie 1. 

Kouluttajana fysioterapeutti Kristiina Sarmiala.  Käydään läpi yleisimpiä avustamisen asentoja ja 

tilanteita.  

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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 13.10. klo 17.30-20.00. ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen.”  

Koulutus livenä Turun toimistoltaSkype-yhteyden kautta. Yhteistyössä Bovalliuksen kanssa. 

Saadaan tietoa miten toimia autistisen tai kehitysvammaisen asiakkaan kanssa eri tilanteissa.   

 to 20.10. klo 17.00-19.30. ”Toiminnanohjauksen ongelmat ja ratkaisut”  

Koulutus livenä Turun toimistolta Skype-yhteyden kautta. 

Pohditaan yhdessä ongelmatilanteita ja ratkaisuja, esim. miten voisi tukea omatoimisuutta?  

 ma 7.11. klo 17.00-20.00. Koulutus liittyen henkilökohtaisen avustajan työhön 

Käsittelyssä mm. lakisääteisiä asioita, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen avustajan työsuhtees-

sa.  

 ti 15.11. klo 16.30-19.30. Työnohjauksellinen koulutusilta 

Sirpa Montonen aiheenaan: ”Rajaaminen – Mihin annan avustajana luvan?” 
Kahvihetki + vertaistapaaminen illan alussa klo 16.30-17.30. 

 
SOMERO: 

 ke 31.8. klo 17.00-19.00. Vertaistapaaminen Uimahalli Loiskeen kokoustila. 

 ke 12.10. klo 17.00-20.00. Koulutus liittyen henkilökohtaisen avustajan työhön  

Käsittelyssä mm. lakisääteisiä asioita, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen avustajan työsuhtees-

sa. (Paikka varmistuu myöhemmin) 

 ma 17.10 klo 17-20 Muistikaveri –koulutus (Paikka varmistuu myöhemmin) 

 ke 23.11. klo 17.00-19.00. Vertaistapaaminen  (Paikka varmistuu myöhemmin.) 

 

 

Avustajakeskus soittaa 
Sävel: Puhelinlangat laulaa  

 
Avustajakeskus soittaa 
ja valmiina olen taas. 
Matkalla lauleskellen 
nyt avustajamme käy. 
 
Avustajakeskus soittaa 
ja minä olen iloinen 
matkalla avustamaan 
ei pilven häivää näy. 
 
Aamupalan Kallelle valmistaa 
ja lehden tuo mukanaan. 
Sitten he päivää suunnittelee 
ja kahvia keittelee.    Ergonomiapäivä Turussa keväällä 
 
Avustajakeskus soittaa ja 
kunnossa kaikki on.    
Huomenna päivään uuteen 
taas avustajamme käy. 
 
Ryhmätyön tulos Vapaaehtoisten virkistysristeilyltä 
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PALKALLINEN TOIMINTA 

Alueohjaaja Sari Nikula  
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Vehmaa, Taivassalo, Aura, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 
 
Heipä hei! 
Syksyiset tuulet puhaltavat, ja tuovat mukanaan muutamia mielenkiintoisia koulutuksia, 
toivottavasti olette innolla ja mukana. 

Turussa olevat koulutukset löydät alta, muistathan ilmoittautumisen 

Olen paljon auton ratissa ja kuljeskelen pitkin maaseutua, joten sovithan tapaamisen etukäteen, näin et 
tee turhaa reissua!  
Muistakaahan nauttia myös syksyn pimenevistä illoista! 

 
19.9. Ergonomiailta, Turku, iltakoulutus, klo 16.30-20. Lihastautiliiton tiloissa osoitteessa  
Läntinen Pitkäkatu 35. Illan vetää fysioterapeutti Noora Kärkkäinen.  
Illan aikana käydään läpi teoriaa, sekä tutustutaan eri apuvälineisiin ja niiden oikeaoppiseen käyttöön. 
13.10. ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen", Turku, Skype -koulutus, klo 17.30-20. Pihla-
jasali, Itäinen Pitkäkatu 68. Yhteistyössä Bovalliuksen kanssa. Saadaan tietoa miten toimia autistisen 
tai kehitysvammaisen asiakkaan kanssa eri tilanteissa.   
20.10. ”Toiminnanohjauksen ongelmat ja ratkaisut", Turku, Skype –koulutus, klo 17-19.30  
Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68. Tuula Ahtela.   
Pohditaan yhdessä ongelmatilanteita ja ratkaisuja, esim. miten voisi tukea omatoimisuutta?  
26.10. ”Rajaaminen- mihin annan avustajana luvan?”, Turku, iltakoulutus, klo 17.30-19.30 
Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68. Suositun koulutus-sarjan jatkoa, vetäjänä Sirpa Montonen.  
 
Koulutuksiin voit ilmoittautua palveluohjaajalle palvelunumeroon 02 251 8549 tai s-postitse  
avustajakeskus@avustajakeskus.fi    
 
 
VERTAISTAPAAMISET 
Vertaistapaamiset ovat vapaamuotoisia tilaisuuksia palkallisen ja vapaaehtoispuolen avustajille. Yleen-
sä tapaamisen alussa on pieni puheenvuoro joltain yhteistyötaholta tms. tai jotain muuta pientä puuhaa 
tai ohjelmaa. Loppuaika käytetään yleiseen jutusteluun ja tapaamisen tavoite onkin, että avustajilla on 
mahdollisuus tavata itsensä kaltaisia ihania ihmisiä, joille toisten auttaminen ja hyvän eteenpäin lähet-
täminen ovat tärkeäitä asioita. Näissä tilaisuuksissa huomaa, että teitä on monta. Näihin tapaamisiin 
ovat tervetulleita kaikki avustajat. Kahvitarjoilu. 
Ilmoittautumiset avustajakeskus@avustajakeskus.fi (mainitse myös erityisruokavalio). 
TURKU 
Keskiviikko 28.9. klo 17.30-19 Pihlajasali/Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. 
Liikuntapalvelukeskuksen puheenvuoro. 
Torstai 27.10. klo 17.30-19 Pihlajasali/Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku.  
Fölin tarjonta, Turun paikallisliikenne laajenee. 
Keskiviikko 30.11.  klo 17.30-19 Pihlajasali/Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. 
Pikkujoulut, luvassa perinteitä ja ehkä jotain uuttakin. 
RAISIO:  
Tiistaina 8.11.16  klo 17.00-18.30 vertaistapaaminen Raision kaupungintalolla, Kingset-huone. Alueoh-
jaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta Muistelun työkaluja.  
LIETO 
Keskiviikkona 9.11.16 klo 17.00-18.30 vertaistapaaminen Liedossa Ruskan palvelukeskuksessa ker-
hohuoneessa (Hyvättyläntie 9). Alueohjaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta Muistelun 
työkaluja.  
Huom! Tapahtumien aikataulumuutokset mahdollisia. 
Ilmoittautumiset palveluohjaajallemme numeroon 02 251 8549 ma-to klo 13-15 välillä, tai sähköpostitse 
osoitteeseen avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
 

Joulupuuro perinteisesti Avustajakeskuksen toimistolla 13.12. Klo 14-17 
 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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SATAKUNTA ja VAKKA-SUOMI  palkallinen toiminta 

 
PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Luvia, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Laitila, Uusikaupunki, Eura ja Säkylä 
Alueohjaaja Krista Hellén    
 
Alkusyksyinen tervehdys! 
Nyt kun taas kesä on takana ja akut ladattu auringonpaisteella on mukava lähteä ammen-
tamaan uutta tietoa sekä tapaamaan vanhoja ystäviä taikka uusia tuttavuuksia. Toivotta-

vasti näemme koulutuksissa ja muissa tapahtumissa, tervetuloa! 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syksyllä 2016: 
Avustajatapaamisiin ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Ter-
vetuloa mukaan! 
RAUMALLA joka kuukauden viimeinen torstai (29.9., 27.10. ja 24.11.) klo 18.00- 
Palvelukeskus Mansikkapaikka, järjestötila (alin kerros), Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma.  
Tapaamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Vertaisryhmiä vetää kaksi itsekin 
avustajana toimivaa henkilöä. 
UUDESSAKAUPUNGISSA  23.11.16 klo 14.00-16.00                                                                         

Hotelli Aquarius. Alueohjaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta Muistelun työkaluja. Ilmoit-

tautumiset viimeistään viikkoa ennen. 

LAITILASSA 28.11.16 klo 16-17.30                                                                                                      

Tiihosen kahvilan yläkerta (Keskuskatu 13). Alueohjaaja Tuula Ahtela pitää lyhyen alustuksen aiheesta 

Muistelun työkaluja. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen.  

RAUMA  työnohjauksellinen koulutus 4.10.2016 klo 17.30-19.30.  
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila  
Sirpa Montonen: ”Rajaaminen-mihin annan avustajana luvan?” 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
RAUMA ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen”-koulutus 13.10. klo 17.30-20.00.  
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila. Koulutus toteutetaan Skypen kautta Turun 
toimistolta. Yhteistyössä Bovalliuksen kanssa. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
UUSIKAUPUNKI Ergonomia-ilta 18.10.2016 klo 17.30-19.30  
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
RAUMA Toiminnanohjauksen ongelmat ja ratkaisut -koulutus 20.10.2016 klo 17-19.30.  
Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila. Vetäjänä Tuula Ahtela. Koulutus toteute-
taan Skypen kautta Turun toimistolta. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
RAUMA Koulutus henkilökohtaisille avustajille 15.11.2016 klo 13-15.  
Aiheena mm. työsopimukseen liittyvät seikat sekä tunti-ilmoitus lomakkeiden täyttäminen.  
Palvelukeskus Mansikkapaikka. Ikäkeskuksen koulutustila 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
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  
Syyskauden 2016 infot: 7.9., 3.10., 2.11. ja 7.12 
 
Palkanlaskijamme Sergej Kushnir on tavattavissa Rauman toimipisteessä:       
ma 3.10.,  pe 28.10.ja pe 25.11.2016 
Hänelle voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkanlasku on järjestetty meidän kauttam-
me) tai tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista.  
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PALKALLINEN TOIMINTA 
 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Luvia, Merikarvia, Pomarkku, Pori, Siikainen. 
 

Hyvää alkanutta syksyä kaikille! Työn merkeissä varmasti tavataan ;) 
 
Minut tavoittaa Porin toimistolta, mutta sovithan tapaamisesta etukäteen. 
 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syksyllä 2016: 
 
PORISSA  joka kuukauden kolmas torstai (15.9., 20.10. ja 17.11.) klo 17.30-. Porin toimipiste, Otavan-
katu 3 (käynti Valtakadun puoleisesta päädystä), 28100 Pori. 
KANKAANPÄÄSSÄ ti 6.9. ja to 10.11. klo 16.00-18.00. Kaseva ry:n tiloissa, Torikatu 9 (OP:n ja Sep-
pälän välinen kuja), 38700 Kankaanpää. 
 
Avustajatapaamisiin ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avusta-
jat. Tapaamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Vertaisryhmiä vetää kak-
si itsekin avustajana toimivaa henkilöä. Tervetuloa rohkeasti mukaan! 
 
KOULUTUKSIA syksyllä 2016: 
 
PORISSA: 
 

 PORI, työnohjauksellinen koulutus 28.9.2016 klo 17.30-19.30. Otavankatu 3, Pori. ”Rajaa-

minen-mihin annan avustajana luvan?” Koulutussarja jatkuu. Vetäjänä Montonen Sirpa. 

 PORI, kaikuja kuolinvuoteelta 4.10.2016 klo 18-20.30. Otavankatu 3, Pori. Vetäjänä Heinonen 

Harri. 

 PORI, ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen”-koulutus 13.10. klo 17.30-20.00. Ota-

vankatu 3, Pori. Yhteistyössä Bovalliuksen kanssa. Koulutus toteutetaan Skypen kautta Turun 

toimistolta. 

 PORI, Toiminnanohjauksen ongelmat ja ratkaisut-koulutus 20.10.2016 klo 17-19.30. Ota-

vankatu 3, Pori. Vetäjänä Ahtela Tuula. Koulutus toteutetaan Skypen kautta Turun toimistolta.  

 PORI, vammaisavustajakurssi 14.-17.11.2016 päiväkurssina n. klo 10-15.30. Otavankatu 3, 

Pori. Kurssin aiheina avustaminen eri tilanteissa sekä vapaaehtoistyö Avustajakeskuksessa.  

 PORI, pikkujouluglögit pe 9.12.16 klo 12-14 Porin toimistolla, Otavankatu 3, 28100 Pori. Ter-

vetuloa käymään, Jenni ja Mirva on paikalla toimistolla. 

 
KANKAANPÄÄ: 
Ergonomia-ilta Kankaanpäässä marraskuussa.  Seuraa ilmoitteua!  
Illan pitää Mehiläisestä työfysioterapeutti Tuija Vähäsantanen. 
 
AVUSTAJAINFOTILAISUUTEEN ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme kiinnostu-
neet. 
Avustajainfot: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. klo15-16 Yhteisökeskuksen ”neukkari” Otavankatu 3, Po-
ri. 
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse jenni.viljanen@avustajakeskus.fi tai 
soittamalla ma-to klo 13-15 p. 02-2518549.  
 
Palkanlaskijamme on Porin toimistolla (Otavankatu 3, Pori) :  ti 4.10.,  ma 31.10. ja ma 28.11.2016 
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 
 
 
 

mailto:jenni.viljanen@avustajakeskus.fi
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SATAKUNTA  vapaaehtoistoiminta 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA  
Satakunta 

Alueohjaaja Veneranta Mirva 
 
 
 

Hei, 
 
kesä vaihtuu taas hiljalleen syksyyn. Erilaisia koulutuksia ja tapahtumia on taas tarjolla runsaasti. Vali-
koi itseäsi kiinnostavat aiheet ja ilmoittaudu mukaan  
 
Tavoitat minut sekä Rauman että Porin toimistoilta. Liikun myös muualla Satakunnan alueella tarpeen 
mukaan. Tavoitat minut toimistolta seuraavina aikoina (ilman sovittua aikaa): 
 
Pori (Otavankatu 3): 5.9. klo 11-14 
Rauma (Steniuksenkatu 6): 14.9. klo 11-14 
Kankaanpää (Kaseva, Torikatu 9): 21.9. klo 10-12 
 
Rauma (Steniuksenkatu 6): 10.10. klo 11-14 
Pori (Otavankatu 3): 11.10. klo 11-14 
 
Rauma (Steniuksenkatu 6): 7.11. klo 11-14 
Pori (Otavankatu 3): 8.11. klo 11-14 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syksyllä 2016: 
 
PORISSA  joka kuukauden kolmas torstai (15.9., 20.10. ja 17.11.) klo 17.30-. Porin toimipiste, Otavan-
katu 3 (käynti Valtakadun puoleisesta päädystä), 28100 Pori. 
RAUMALLA joka kuukauden viimeinen torstai (29.9., 27.10. ja 24.11./jouluaskartelua) klo 18.00-. Pal-
velukeskus Mansikkapaikka, järjestötila (alin kerros), Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma.  
KANKAANPÄÄSSÄ ti 6.9. ja to 10.11. klo 16.00-18.00. Kaseva ry:n tiloissa, Torikatu 9 (OP:n ja Sep-
pälän välinen kuja), 38700 Kankaanpää. 
 
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. Tervetuloa rohkeasti mukaan! 
 
KOULUTUKSIA syksyllä 2016: 
 
PORISSA: 
 

 PORI, työnohjauksellinen koulutus 28.9.2016 klo 17.30-19.30. Otavankatu 3, Pori. ”Rajaami-

nen-mihin annan avustajana luvan?” Koulutussarja jatkuu. Vetäjänä Montonen Sirpa. 

 PORI, kaikuja kuolinvuoteelta 4.10.2016 klo 18-20.30. Otavankatu 3, Pori. Vetäjänä Heinonen 

Harri. 

 PORI, ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen”-koulutus 13.10. klo 17.30-20.00. Ota-

vankatu 3, Pori. Yhteistyössä Bovalliuksen kanssa. Koulutus toteutetaan Skypen kautta Turun 

toimistolta. 

 PORI, Toiminnanohjauksen ongelmat ja ratkaisut-koulutus 20.10.2016 klo 17-19.30. Ota-

vankatu 3, Pori. Vetäjänä Ahtela Tuula. Koulutus toteutetaan Skypen kautta Turun toimistolta.  

 PORI, vammaisavustajakurssi 14.-17.11.2016 päiväkurssina n. klo 10-15.30. Otavankatu 3, 

Pori. Kurssin aiheina avustaminen eri tilanteissa sekä vapaaehtoistyö Avustajakeskuksessa.  

 
RAUMALLA: 
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 RAUMA, työnohjauksellinen koulutus 4.10.2016 klo 17.30-19.30. Ikäkeskuksen koulutustila, 

Steniuksenkatu 6, Rauma. ”Rajaaminen-mihin annan avustajana luvan?” Koulutussarja jatkuu.  

Vetäjänä Montonen Sirpa. 

 RAUMA ”Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen”-koulutus 13.10. klo 17.30-20.00. 

Ikäkeskuksen koulutustila, Steniuksenkatu 6, Rauma. Yhteistyössä Bovalliuksen kanssa. Koulu-

tus toteutetaan Skypen kautta Turun toimistolta. 

 RAUMA, vammaisavustajakurssi 15.-19.10.2016 viikonloppu- ja iltakurssina. Palvelukeskus 

Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila, Steniuksenkatu 6, Rauma. Kurssin aiheina avus-

taminen eri tilanteissa sekä vapaaehtoistyö Avustajakeskuksessa. 

 RAUMA, Toiminnanohjauksen ongelmat ja ratkaisut-koulutus 20.10.2016 klo 17-19.30. 

Steniuksenkatu 6, Rauma. Vetäjänä Ahtela Tuula. Koulutus toteutetaan Skypen kautta Turun 

toimistolta. 

 
MUUALLA SATAKUNNASSA: 
 

 MERIKARVIA, lyhyt-kurssi 7.9.2016 klo 10-15. Kunnantalo, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia. 

 KANKAANPÄÄ, lyhyt-kurssi 12.10.2016 klo 10-15. Kaseva, Torikatu 9, 38700 Kankaanpää. 

 Kurssin aiheina avustaminen eri tilanteissa sekä vapaaehtoistyö Avustajakeskuksessa. 

 
Koulutuksiin ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssia/koulutusta.  
 
MUUTA MUKAVAA syksyllä 2016: 
 

 PORI 19.9.2016 klo 10-14 Porin Puuvillassa, Siltapuistokatu 14, 28100 Pori, muistiviikon 

tapahtuma; tietoa mm. muistista ja aivoterveydestä muistiviikon 2016 teemalla ”oikeus hyvään 

elämään kotiympäristössä”. Aiheesta luennoi myös geriatri Salonoja Maritta. Kaikille avoin ta-

pahtuma. Mukana Veneranta Mirva. Tervetuloa! 

 

 PORI 8.12.16 klo 14-17 Viikkarin Valkama Sali, Juhana Herttuan katu 17, 28100 Pori.  Porin 

valikko järjestää koulutuksellisen seminaarin, jonka aiheena ammatillisen ja vapaaehtoistyön ra-

japinnat. Ilmoittautuminen tulossa myöhemmin. Tervetuloa kaikki vapaaehtoiset avustajat mu-

kaan! 

 

 PORISSA: Satakunnan Yhteisökeskuksessa (Isolinnankatu 16, 28100 Pori) alkavat ”mu-

kavat perjantait”, yhdistysten esittelyä ja kahvitarjoilua. Isäntänä järjestösihteeri Vahekoski Mi-

ko. Pe 23.9. esittäytyy Avustajakeskus. Mukana Veneranta Mirva. Tervetuloa! 

 

 SATAKUNTA, vapaaehtoistyön infot kunta-yhdistys-seurakunta yhteistyönä (kaikille avoimet) 

PORI 13.9. klo 17-20, KANKAANPÄÄ 21.9. klo 16-19, RAUMA 1.10. klo 10-13. Ilmoittautumis-

ohjeet paikallislehdissä tai www.yhteisokeskus.fi .  Avustajakeskus on mukana kaikissa infoissa. 

 

 PORI, pikkujouluglögit pe 9.12.16 klo 12-14 Porin toimistolla, Otavankatu 3, 28100 Pori. 

Tervetuloa käymään, Jenni ja Mirva on paikalla toimistolla. 

 

 RAUMA, pikkujouluglögit ti 13.12.16 klo 13-15 Rauman toimistolla, Steniuksenkatu 6, 

26100 Rauma. Tervetuloa käymään, Krista ja Mirva on paikalla. 

 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai 
soittamalla ma-to klo 13-15 p. 02-2518549.  

 

 

  

http://www.yhteisokeskus.fi/
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
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AVUSTAJAKESKUS palvelee  

 

TOIMISTOMME ON SULJETTU 19.12.2016-6.1.2017 
 

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. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma, Palvelukeskus Mansikkapaikka  

 PORI os. Otavankatu 3 (postios. Isolinnankatu 16), 28100 Pori,  Satakunnan yhteisökeskus 

 

 

Toivotamme kaikille hyvää syksyä ja joulun odotusta! 
Seuraava kirje tulee tammikuussa. 

 
Ne joiden sähköpostisosoitteet meillä on käytettävissä, saavat meiltä kuukausitiedot-

teen joka kuukauden alussa. 
 
SATOA VAPAAEHTOISTEN RYHMÄTÖISTÄ: 
Sävel: Hämähäkki (julkaistu 6/2016 avustajakir-
jeessä) 
 
Avustaja armas lähti työhönsä. 
Tuli sade rankka, pyörätuolin vei. 
Aurinko armas kuivas satehen. 
Pyörä-pyörätuoli toimii uudelleen. 
Avustaja aulis toista avustaa. 
Ahkerasti työssään aina ahertaa. 
Valmis on kohta keikka komea. 
Avustaja reipas jatkaa kulkuaan. 
Avustaja armas soittaa suutansa. 
Liikenteessä on hän aina tarkkana. 
Pienet torkut ottaa avustettava. 
Avustaja reipas hetkeks vaikenee. 
Avustaja armas jatkaa kulkuaan. 
Suvipäivä kuluu siinä touhussaan. 
Illan varjot saapuu alkaa väsyttää. 
Avustaja halaa ja kotiin kiirehtää. 
Avustaja armas miettii tuntojaan. 
Onko avustettava tänään iloissaan. 
Aurinko laskee metsän taa, 
huomenna me taas yhdess kuljetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sävel Malagaan (Jari Sillanpää alias Siltsu) 
 
Ihmisten luo 
Mä lähden täältä pois 
jonnekin missä mua tarvitaan. 
Enää hetkeksikään en jää lorvailemaan. 
Kamppeet niskaan ja menoksi! MOI! 
On tuolla jossain ystävä, joka mua odottaa. 
Ja arjen unohtaa, kaamos ja pankkilaina 
eivät parin tunnin päästä rassata voi, ei voi. 
Rollaattorinne pitäkää hei, malja nousee vapaa-
ehtoisille. 
Nyt tai ei koskaan, ja ulos aurinkoon. 
Lipun lunastin, lähdetään teatteriin. 
Tarpeekseni saanut oon neljästä seinästäni. 
lähdetään teatteriin, lähdetään teatteriin. 
Mennään Logomoon tai mihin vaan. 
Ihmisten luo, ihmisten luo. 
Tulkoon vaan talvikuu, mä oon sen kanssa sujut. 
Impivaara kutsuu ja mieli virkistyy. 
hauska taas tavata, hei, hei, hei. 
Rollaattorinne pitäkää… 
Hei hapannaama, tuu tänne tääll on hyvä meno. 
hmiset hymyillen auttaa. 
Saat olla äkkisuora tai tosi vino 
ei sill oo välii, susta huolehditaan. 
Mennään Avustajakeskukseentai mihin vaan. 
ihmisten luo, ihmisten luo. 

 

 
TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
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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  
Tanja-Maria Laakso puh. 041 445 9392  tanja-maria.laakso@avustajakeskus.fi   
Raisio, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Parainen, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa 
Tuula Ahtela puh. 0400239806 tuula.ahtela@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  
 
 

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 

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