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AVUSTAJAKESKUS 
 - yhteistyötä yli rajojen – 

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

Karvia, Kokemäki, Köyliö, Laitila, Lieto, Loimaa, Luvia, Masku, Merikarvia, My-
nämäki, Naantali, Nakkila, Nousiainen, Paimio, Pomarkku, Pori, Pöytyä, Raisio, 
Rauma, Salo, Sauvo, Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo,Turku, Ulvila, Uusi-

kaupunki ja Vehmaa 
 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
TIEDOTE 

 

 

3/2015 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/


 

2 

TOIMISTOLTA 

 
Hyvää loppukesää! 
 

Paljon on ehtinyt tapahtua kesän aikana.  Vapaaehtoisemme taas valloittivat 

Ruisrockin, lasten uimakouluissa eri puolilla aluettamme polskittiin vapaaeh-

toisten kanssa, työnantajat ovat löytäneet sijaisia ja uusia työntekijöitä kan-

samme ja paljon muuta. 

 

Työntekijöissä on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia.  Hoitovapaa sijainen Ma-

rie Lehto siirtyi uusiin haasteisiin ja hänen tilalleen valittiin Sonja Ovaskainen 

Salosta.  Samalla muutettiin hieman työnkuvia ja nyt Sonja vastaa Salon seu-

dun, Loimaan seudun sekä Köyliön seudun vapaaehtoistoiminnasta ja saman alueen palkallisesta toi-

minnasta vastaa Krista Suosaari.  Tämä enteilee hieman myöskin tulevia suunnitelmiamme, sillä olem-

me muuttamassa työntekijöiden työnkuvia niin, että osa vastaa vain palkallisesta ja osa vain vapaaeh-

toistoiminnasta.  Samat ihmiset tulevat olemaan paikoillaan, mutta selkiytämme toimintaamme ja näin 

toivottavasti parannamme palvelua. 

 

Kesän ajan päivystystä hoiti Miska Salakka, joka syksyn ajan myös päivystää säännöllisesti noin 1-

3xviikossa. 

 

Syyskuussa opintovapaalle 1,5 vuodeksi siirtyy Kuu-Katjaana Salonen ja hänen sijaistaan etsitään par-

haillaan.  Ilmoitamme ja teemme hänet tutuksi teille heti kun valinta on tehty.   

 

Paljon on taas tapahtumia, koulutuksia tarjolla.  Tule mukaan! 
 

Terveisin Sirke 
Kuva Noora Mannelin 

 

Tiedote:  
 Loimaan aluetoimisto on lakkautettu.   

Taloudellisten ja toiminnallisten syiden vuoksi olemme lopettaneet Loimaan aluetoimiston.   
Muuten toiminta kuitenkin jatkuu entisellään, vaikka fyysistä tilaa ei olekaan käytettävissä.  Työntekijät 
Krista ja Sonja ovat Salon toimistolla, mutta liikkuvat alueella säännöllisesti ja ovat kaikkien käytettävis-
sä. 

 Salon toimisto muuttanut hieman isompiin tiloihin 

Paikka on edelleen sama Astrum-keskus ja samalla käytävällakin ollaan, mutta hieman isompi tila käy-
tössä muutaman askeleen edempänä entisestä. 

 

 
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 

 

WWW.FACEBOOK.COM 
Avustajien oma ryhmä. Klikkaa itsesi sisälle! Täällä voit keskustella toisten kanssa turvallisesti. Voit kysyä ja esit-

tää toiveita myös Avustajakeskuksen työntekijöille. 
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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! 
Syksyn kurssit 
Salo 14.-17.9.  Turku 20-23.10.  Sauvo 12.-15.10.                     
Masku 21.-24.9.  Taivassalo 13.-16.10.  Pori 2.-5.11.   Laitila 9.-12.11. 
 
 

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

us ti 6.10.) 
Porissa ja Loimaalla poikkeukselliset ajankohdat, kts. alueohjaajan osio. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 
 
 

MATKA APUVÄLINEMESSUILLE 7.11. TAMPEREELLE 
 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. Tule 
mukaan tapaamaan alan verkostoa, asiakkaita ja asiantuntijoita! Tapahtuma järjestetään jo 16. ker-

ran Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Viime tapahtumassa, marras-
kuussa 2013, vieraili kolmen päivän aikana noin 12 500 kävijää.   
Apuväline 15-messut esittelee tuotteet ja palvelut eri vammaisryhmien sujuvaan 
arkeen sekä hoito- ja kuntoutustyöhön. Mukana myös Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n Liikuntamaa. 
Matka tehdään yhteiskuljetuksin alueilta ja on maksuton kaikille avustajillemme 
(vapaaehtoiset, palkalliset).  Sitovat ilmoittautumiset 16.10. mennessä.   
Reissulle voi lähteä myös työnantajan/vapaaehtoispuolen asiakkaan kanssa.  

Matka maksuton heille, jos ovat rekisteröityneet meille, muuten perimme matkasta 20e.  Lippu tulee 
hankkia itse. 
 

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. 
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ennakkomainos: VAPAAEHTOISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ 28.5.2016 

 
Kauan toivottu piknik-risteily on nyt varattuna vapaaehtoisille avusta-
jillemme ensi kevääksi. Päivä on 28.5. Ohjelmassa on koulutuksel-
lisuutta vapaaehtoisen hyvinvoinnista, mutta pääasiana on kuiten-
kin yhdessäolo ja virkistäytyminen. Risteilylle osallistuu kaikki 
Avustajakeskuksen työntekijät talousosastoa myöten, joten ristei-
lyllä 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 veloittamaan ris-
teilyn hinnan. Paikkoja olemme varanneet runsaasti, mutta varaa silti paikkasi hyvissä ajoin varmis-
taaksesi paikkasi risteilyltä :) 
 
Ilmoittaudu alueohjaajallesi tai Avustajakeskuksen ohjaus- ja neuvontapuhelimeen ma-to kello 13-15 
numeroon 02-2518549 

 
 

VAPAAEHTOISET MUISTIASIAKKAILLE-PROJEKTI  
TIEDOTTAA 

 
Elokuiset terveiset Muistiprojektista! 
Viimeistä syyskautta projektin merkeissä vietetään, mutta tulevaa suunnitellaan edelleen. Vaikka pro-
jektirahoitus RAY:ltä on päättymässä, on tavoitteenamme saada tulevaisuus turvatuksi myös muis-
tiasiakkaiden osalta jatkossakin. Yhteistyö kahden yhdistyksen, meidän lihastautiyhdistyksen ja Varsi-
nais-Suomen muistiyhdistyksen, välillä on sujunut hienosti! Vapaaehtoisemme ovat olleet todella aktii-
visia ja tehneet suuren työn toimiessaan vapaaehtoisena muistiasiakkaille. Saammekin jatkuvasti hy-
vää palautetta vapaaehtoisistamme. Olemme olleet erityisen iloisia siitä, että meille soittaneet asiak-
kaat eivät ole joutuneet pitkään odottamaan vapaaehtoisen löytymistä. Suomalaiselle kun on usein se 
suurin kynnys ottaa puhelin käteen ja pyytää apua :). Tuolloin olisi sääli, jos tämän kynnyksen ylitetty-
ään joutuisi asiakas ja usein myös hänen omaisensakin odottamaan pitkään sitä, että heille vapaaeh-
toinen löydettäisiin.  
Muistiasiakkaiden kohdalla on luonnollisesti haasteitakin. Harmittavasti jotkut asiakkaat tai hänen 
omaisensa ottavat yhteyttä Avustajakeskukseen vasta kun muistisairaus on edennyt jo kovin pitkälle. 
Usein olisi yhteistyön aloittaminen helpompaa jos asiakkaalla ei olisi jo pitkälle edennyttä muistisairaut-
ta. Joskus aloitettu vakituiseksi suunniteltu avustajasuhde jää lyhyeksi, mutta tärkeää on silti muistaa, 
että tämäkin on tärkeää ja varmasti on antanut asiakkaalle jotain! Pelkästään tieto siitä, että on ole-
massa ihmisiä, jotka tulevat vapaaehtoisena avuksi ja iloksi voi olla tärkeää.  
 
Kiitos siis panoksestasi, oli se sitten lyhyt tai vuosien mittainen! 
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Oletko Sinä kiinnostunut vapaaehtoisavustajana 
toimimisesta muistiasiakkaiden parissa? 

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ja Turun seudun lihastautiyhdistys järjestää kurssin  
 

 

Millainen on muistisairaus ja                   

sen mukanaan tuomat haasteet? 
 

 
Aika: 3.10.2015 klo 10.00 – 15.00 
Paikka: Varsinais-Suomen Muistiyhdistys 
Varusmestarintie 15, 20360 Turku 
(Runosmäen vanhuskeskuksen vastapäätä,  
mäen päällä oleva rakennus)                
 
Aika:     Torstaina 12.11.2015, klo 16 - 20 
Paikka:  Laitila, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin                
Sisältö: Tietoa muistista, muistisairauksista ja muistisairaan kuntoutuksesta arjessa. 
 
Tarjoamme kurssin aikana pientä purtavaa, päiväkurssilla lounaan ja iltakurssilla iltapalaa. 
 
Sisältö: Tietoa muistista, muistisairauksista  
ja muistisairaan kuntoutuksesta arjessa.                                           

                                                                                                                                                                                                                                                
Kurssi on osallistujille maksuton  
                                                                                          
                                                                                             
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Turkuun 30.9.2015 ja Laitilaan 10.11.2015 mennessä: 
 
Marjo Silvander    Anita Elfving 
marjo.silvander@muistiturku.fi  anita.elfving@muistiturku.fi 
Puh. 0400-391 965   Puh. 040-183 2966  
    
 

                            
 
 

 

Terveisin Pirjo ja Anne-ly       
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PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne melkeinpä 
päivittäin.  Ota ylös työpaikan numero ja soita suoraan alueohjaajalle saadaksesi lisätietoja. 

 

Avustajan ABC-kirja luettavissa kotisivuilla Avustajien omassa osassa Linkkejä ja materiaaleja! 

 

NYT AVUSTAJILLE tarjolla 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. 
 

 

PALKKATYÖSSÄ OLEVIEN AVUSTAJIEN TAPAAMINEN  

 
Aiemmin ilmoitettu palkkatyössä olevien avustajien virkistys- ja koulutuspäivä 16.5. jouduttiin perumaan 
liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 

Uusi ajankohta la 26.9. klo 11-15 Liedon Vanhalinnassa 
Ohjelmassa tietoa ja virkistystä.  Kuljetukset alueilta. 

Ohjelmassa tietoa työsuhteen asioista, seksuaalisuuden kohtaamisesta työssä sekä virkistystä. 
Päivän hinta 20e/sis. tarjoilut, ohjelman ja materiaalit tai 30e/sis. edelliset + yhteiskuljetuksen. 

ILMOITTAUTUMISET 4.9. MENNESSÄ 
 

HENKILÖKOHTAISENA AVUSTAJAN TOIMIVIEN NIMIKORTIT 2015 

 
Jos haluat epävirallisen tunnistekortin itsellesi, saat sen etukäteen tilaamalla sovittuna päivinä aluetoi-
mistoilta.  Kuvallisena sen saa ottamalla mukaan passikuvan, joka voidaan liittää korttiin.  Kortti on 
maksuton kun haet sen itse.   
Voit myös ennakkoon ilmoittaa tarpeestasi, jolloin nimellinen kortti on haettavissa aluetoimistolta erik-
seen, alueohjaajan kanssa sovittuna päivänä.  Emme enää toimita kortteja postitse. 
Kortti ei ole virallinen eikä takaa esim. sisäänpääsyä ilmaiseksi tapahtumiin.  Se kertoo muille työtehtä-
västäsi ja roolista asiakkaan kanssa. 
 

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. 
Syksyllä käynnit alueilla seuraavan aikataulun mukaan:  
Porissa: ma 28.9., ma 26.10., ma 30.11. 
Salossa: ti 29.9., ti 27.10., to 26.11. 
Raumalla: ke 30.9., ke 28.10., pe 27.11. 
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AKUUTIN PALKANMAKSUUN TULEE KÄYTTÖÖN BONUS  
SIINÄ TYÖSKENTELEVILLE AVUSTAJILLE: 

Akuuttiin sijaisvälitykseen haetaan sijaisia hajapäiviin.  
Sijaiset ovat perustiedot ja perustaidot hallitsevia työntekijöitä, jotka toimivat sijaisena kunnes sijaistar-
ve on työnantajalla ohi tai pidempiaikainen sijainen löytyy.  
Sijaisvälitys on tarkoitettu työnantajalle akuuttiin (esim. avustajan sairastuessa yllättäen), yllättävään 
avustajatarpeeseen, työnantajalla on tästä palvelusta aina erillinen päätös kunnalta. 
  
Akuutin avustajan pitää olla puhelinsoiton päässä ma-pe klo 8-15 ja la-su ja arkipyhinä klo 8-12. Työ-
hön pitää lähteä heti ja olla valmis tekemään työtä myös iltaisin sovittuna päivänä työnantajan tarpeen 
mukaan. Avustajalla on oltava oma auto käytössä, koska osa työpaikosta sijaitsee julkisten kulkuneu-
vojen ulottumattomissa (oman auton käytöstä maksetaan kelan km-korvauksen mukaan 0,20€/km). 
Sijainen tekee akuutit työt sovittuina päivinä ja samaan aikaan Avustajakeskus hakee tarvittaessa si-
jaista, jos tarve on pidempiaikainen kuin 3vrk. Sijaisuudesta maksetaan palkkaa kunkin kunnan työnan-
tajalle antaman päätöksen mukaisesti. Avustajalle akuuttiin sijaisuuteen tulee pyyntö aina samasta 
numerosta, jolloin myös kerrotaan avustajan työaika. Palkanmaksu tapahtuu kahden viikon sisällä sijai-
suudesta täytetyn tunti-ilmoituksen mukaan.  
  
Kun avustaja päivystää akuuttia yhteensä 20 päivää kolmen kuukauden aikana (tammikuu +helmikuu 
+maaliskuu / seuraava jakso on huhtikuu + toukokuu + kesäkuu ja / seuraava jakso on heinäkuu + elo-
kuu+ syyskuu ja viimeinen jakso on lokakuu + marraskuu + joulukuu) saa bonuksen. Bonus on yhden 
päivän keskimääräisen tuntipalkan palkka (8h*10e/h) päivystysrahan (20,00) lisäksi. Eli päivät laske-
taan kolmen kuukauden jaksoissa ja rahat maksetaan päivien täyttyessä seuraavan kuukauden päivys-
tysrahojen yhteydessä. 
esim. jos avustaja päivystää kaikki päivät ta + he + ma tulee päiviä 31+28+31=90 päivää. Kun tämä 
jaetaan 20:ä päivällä, näistä tulee neljä 20-päivän jaksoa, josta saa palkan eli 4*8h*10e=320euroa, 
joka maksetaan päivystysrahan lisäksi. 
  
Jos kiinnostuit ota yhteyttä; Tarja Vasamaan 044 341 2006 tai omaan alueohjaajaan 
 
 
 
 
 

VANHOJA MUISTOJA  
 

 
 

 
Maalipallo turnauksessa avustajat 2002  Raumalla Antti Järvensivun johdolla 2002 
 
 
 
        Turussa kurssi 2002 

 

 
 
 
 
 

ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
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VAPAAEHTOISTOIMINTA Eura, Köyliö, Säkylä, Pöytyä, Loimaa, Somero, Sauvo, Salo, Paimio ja 

Aura 
alueohjaajan sijainen Sonja Ovaskainen 

Heippa kaikille!  
Uutena ihmisenä nyt vastailemassa Salon ja Loimaan alueiden vapaaehtoistoiminnasta. Voisin 
tähän hieman laittaa tietoja itsestäni. Eli aloitin Avustajakeskuksella alueohjaajana tässä alku 

kesästä. Sitä ennen olen avustajantöitä tehnyt kolmisen vuotta pääkaupunkiseudulla ja kolmisen vuotta olin 
Järvenpään kotisairaanhoidolla töissä. Sieltä siirryin takaisin kotikulmille Saloon muutama kuukausi sitten. Kou-
lutukseltani olen siis nuoriso-ohjaaja sekä lähihoitaja. Vapaa-ajalla tulee pari vuotiaan koiran kanssa lenkkeiltyä 
ja touhuttua kaikenlaista.                                                                                                                                            
Tämä työ on ollut erittäin antoisaa ja odotan innolla syksyä! Olkaa rohkeasti yhteydessä puhelimitse tai sähkö-
postitse! :) 041 445 9332 tai sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi 
Lämpimin terveisin, Sonja  

 

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

Aurinkoinen tervehdys teille kaikille! 

Muutoksen tuulet ovat puhallelleet kesän aikana! Tapahtuneiden henkilömuutosten 
myötä toiminta-alueeni laajentui, joskin toimialani samalla kaventui! Kuten yläotsikosta 

näkyy, keskityn nyt pelkästään palkallisen toiminnan hoitamiseen. Lisää muutosta mukanaan on tuonut 
siirtyminen hieman tilavampaan toimistoon, edelleen kuitenkin ollaan samassa rakennuksessa ja sa-
man käytävän varrella. Eittämättä suuri muutos on ollut myös työkaverin saaminen yksinäisten työs-
kentelyvuosien jälkeen, eli jaamme nyt Salon toimistoa yhdessä Sonjan kanssa.  
Muutokset pitävät mielen virkeänä ja ovat siinä mielessä aina hyvästä! Toivottavasti me kaikki  suun-
taamme virkein ja uteliain mielin myös alkavaan syyskauteen. 
Alla on listattuna aikajärjestyksessä tällä hetkellä tiedossa olevat tapahtumat alueellamme. Toivotta-
vasti sieltä löytyy paljon kiinnostavaa tarjontaa, muistathan ilmoittautua ajoissa! 
Päätin tervehdykseni lopuksi "nostaa" yhden kortin 'Onnistujan pelikortit' -pakasta ja jakaa sen viestin 
kanssanne: 
"Kun tarvitset rohkeutta, kysy itseltäsi: "Ellen minä, kuka sitten? Ellen nyt, koska sitten?" 
Valoisaa alkusyksyä & tapaamisiin! 

Krista 

 
SALO: INFOTILAISUUDET henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille klo 16-17, 

Sytyn tiloissa, Helsingintie 6 (katso päivämäärät alla) 

Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme eli henkilökohtaisen avustajan työstä 

kiinnostuneet. Tämä on helppo tapa hakeutua mukaan toimintaamme, infotilaisuuksia voi mainostaa 

siis myös asiasta kiinnostuneille ystäville ja tutuille!   

Ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen. 
Syksyn infot: ke 2.9., ti 6.10., ke 4.11. ja ke 2.12. 

  

SALO: TIETOISKU TAKSIMATKOISTA, ke 2.9. klo 17-18, Sytyn tilat, Helsingintie 6 

Salon kaupungin vanhuspalveluiden palveluohjaaja Anne Vainio paikalla kertomassa esim. Kela-taksin 

käytöstä. Ilmoittautumiset viimeistään 31.8. 

 

SALO: AVUSTAJAKURSSI, ma-to 14.-17.9. Srk-talo, Kirkkokatu 6 

Päiväkurssi ma-to, klo 9.30-n.15. Ilmoittautumiset viimeistään 9.9. 
 

PAIMIO: VAPAAEHTOISTYÖN LYHYTKURSSI to 17.9. klo 16.30-20.30 

Paltanpuiston Palvelukeskus, Paltantie 4. Ilmoittautumiset viimeistään 10.9. 
Kurssilla keskitytään vapaaehtoisavustamisen perusteisiin ja käytännön toimintoihin. 

 

mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
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SALO: AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMINEN, ke 23.9. klo 17-19, Sytyn tiloissa, Helsingintie 6 

Ilmoittautumiset viimeistään 21.9. 

 

LOIMAA: INFOTILAISUUS henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille, ti 29.9. klo 16-17, 

Olohuone, Pekankuja 4 

Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme eli henkilökohtaisen avustajan työstä 

kiinnostuneet. Tämä on helppo tapa hakeutua mukaan toimintaamme, infotilaisuuksia voi mainostaa 

siis myös asiasta kiinnostuneille ystäville ja tutuille! 

Ilmoittautumiset viimeistään 28.9.  
 

LOIMAA: AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMINEN ti 29.9.2015 klo 17-19 

Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 20.9. 

 

SOMERO: VAPAAEHTOISTYÖN LYHYTKURSSI ma 5.10.2015 klo 16.30-20.30 
Someron uimahalli, Kiiruuntie 6. Lyhytkurssi. Ilmoittautumiset viimeistään 30.9. 

Kurssilla keskitytään vapaaehtoisavustamisen perusteisiin ja käytännön toimintoihin. 

 

SAUVO: AVUSTAJAKURSSI, ma-to 12.-15.10.2015  

Päiväkurssi. Paikka ja tarkempi aikataulu varmentuu myöhemmin. Ilmoittautumiset viimeistään 5.10.  
 

SALO: ERGONOMIA-ilta, ti 20.10. klo 17-21, Paukkulakoti, Salaistentie 1 

Illan aikana perehdytään fysioterapeutin opastuksella siirtymisissä avustamiseen erilaisissa päivittäisis-

sä tilanteissa. Ilmoittautumiset viimeistään 13.10. 

 

SOMERO: INFOTILAISUUS henkilökohtaisen avustan työstä kiinnostuneille, ke 28.10. klo 16-17 

Someron uimahalli, Kiiruuntie 6 

Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme eli henkilökohtaisen avustajan työstä 

kiinnostuneet. Tämä on helppo tapa hakeutua mukaan toimintaamme, infotilaisuuksia voi mainostaa 

siis myös asiasta kiinnostuneille ystäville ja tutuille! Ilmoittautumiset viimeistään 27.10. 

 

SOMERO: AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMINEN ke 28.10. klo 17-19  

Someron Uimahalli, Kiiruuntie 6. Ilmoittautumiset viimeistään 22.10.   

 

APUVÄLINEMESSUT la 7.11. TAMPEREELLA  

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille. Ta-

pahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. 

Muistathan ilmoittautua ajoissa, mutta viimeistään 16.10. mennessä. 

 

SALO: AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMINEN ke 12.11. klo 17-19, Sytyn tiloissa, Helsingintie 6 

Ilmoittautumiset viimeistään 21.11. 
 

LOIMAA: Sirpa Montosen työhönohjauksellinen koulutusilta: "Avustajan oma moraali, arvot ja 

erilaiset roolit arjessa" 

Keskiviikkona 25.11. klo 17.30-19.30. Paikka varmentuu myöhemmin. 

Ilmoittautumiset viimeistään 23.11. Kahvia tarjolla klo 17 alkaen.  

 

SALO: SIRPA MONTOSEN työnohjauksellinen koulutusilta: "Avustajan oma moraali, arvot ja 

erilaiset roolit arjessa" 

ma 7.12. klo 17.30-19.30, Sytyn tilat, Helsingintie 6 

Ilmoittautumiset viimeistään 4.12. Kahvia tarjolla klo 17 alkaen. 
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
sähköpostitse krista.suosaari@avustajakeskus.fi tai puhelimitse 044-341 2007, 041-251 8549 
TAI 
sähköpostitse sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi tai puhelimitse 041-445 9332, 02-251 8549. 
 

 

 
VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA Rauma, Eurajoki, Uusikaupunki, Tai-

vassalo, Laitila ja Vehmaa   
Alueohjaaja Krista Hellén 

 
Mukavaa syyskauden alkua!  
 
Hienoa että saimme nauttia vielä lämpimästä auringosta kesän huipennukseksi! Nyt 
kesän aikana kerätyt energiat voi hyödyntää osallistumalla mielenkiintoisiin koulutuk-

siin tai lähtemällä mukaan avustajien oman porukan kokoontumisiin. Vapaaehtoistoimintamme puolella 
on tällä hetkellä useita asiakkaita odottamassa vakkariavustajaa, joka kävisi esim. ulkoilu- tai asiointi-
seurana. Jos sinulla on kalenterissasi tyhjiä kohtia, jotka haluaisit antaa arvokkaaseen ja merkitykselli-
seen vapaaehtoistyöhön niin ota yhteyttä - jutellaan lisää!  
 
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 arki-iltaisin joka kuukauden viimeinen torstai klo 18.00.  
Voit tulla niihin tapaamisiin, jotka kalenteriisi sopivat. Ilmoittautumisia toivotaan korukurssi-iltaan – mui-
hin tapaamisiin voit tulla suoraa ilman ennakkoilmoittautumista. 
 
Syyskauden ensimmäisessä kokoontumisessa 24.9 klo 18 vierailee Pirjo Rissanen korukurssin 
merkeissä. Illan aikana voit ostaa korutarpeita ja valmistaa itsellesi korun. Koruiltaan ilmoittautumi-
set viikkoa ennen.  
 
syyskauden muut kokoontumiset: 
29.10. ja 26.11.  
 
INFOTILAISUUDET henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille klo 15 alkaen 
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), 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 infotiaisuudet ovat 2.9., 1.10., 4.11. ja 2.12 
 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSI RAUMALLA 3.10 
Kaunisjärven vanhainkoti (Steniuksenkatu 4, 26100 Rauma) juhlasali 
Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoistyön periaatteita sekä kuullaan Rauman seudun vapaaehtois-
toimintaa organisoivien yhdistysten esittelyjä.  
Kurssin järjestää Valikko-verkosto 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen. 
 
VAMMAISAVUSTAJAKURSSI TAIVASSALOSSA 13.-16.10. 
Palvelukeskus Poiju (os.Nuortenkodintie 1, 23310 Taivassalo) 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
KAIKUJA KUOLINVUOTEELTA – Näkökulmia kuolemaan 15.10 klo 18-20.30 
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), Ikäkeskuksen koulutustila 
luennoijana sairaalapastori Harri Heinonen 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 

mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
mailto:marie.lehto@avustajakeskus.fi
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ERGONOMIA-ILTA RAUMALLA 28.10 Tarkempi aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin. 
Ergonomia-illassa perehdytään ergonomisiin työtapoihin liikuntarajoitteisen henkilön avustamisessa.   
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
APUVÄLINEMESSUT Tampereella la 7.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. 
Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille. Yhteiskuljetus alueilta on maksuton kaikille avus-
tajillemme (vapaaehtoiset, palkalliset).  Sitovat ilmoittautumiset 16.10. mennessä.   
 
VAMMAISAVUSTAJAKURSSI LAITILASSA 9.-12.11. 
Laitilan kaupungintalo (os. Keskuskatu 30, 23800 Laitila) 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
  
HÄTÄENSIAPU-koulutus Uudessakaupungissa 19.11 klo 17.30-21   
Pajalan toimintakeskus (os. Pajatie 2, 23500 Uusikaupunki) 
Kouluttajana Seppo Laivamaa 
Koulutukseen otetaan max. 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusillan päätteeksi on 
mahdollisuus lunastaa hätäensiapu-kortti hintaan 10e 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
SIRPA MONTOSEN luento "Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset roolit arjessa" 24.11 klo 
17.30-19.30  
Palvelukeskus Mansikkapaikka (os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma), Ikäkeskuksen koulutustila 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
Palkanlaskijamme on tavattavissa Rauman toimistolla ke 30.9., ke 28.10. ja pe 27.11. 
Palkanlaskijalle voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita tai tulla juttelemaan muista palkanlaskuun 
liittyvistä asioista. 
 
 
 

 
 

VAPAAEHTOIS- JA PALKALLINEN TOIMINTA  
Pori, Ulvila, Lavia ja Merikarvia, Harjavalta, Nakkila, Kokemäki ja Luvia 
Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia   

alueohjaaja Mirva Veneranta 
 
Aurinkoista loppukesää! 
 

Olemme saaneet nauttia helteistä vielä näin loppukesälläkin. Nyt on aika saada kokoon syksyn ohjel-
maa ja luoda jokaiselle jotain kiinnostavaa koulutusta viileneviin iltoihin. Toivottavasti näemme mahdol-
lisimman monessa koulutuksessa. Muistattehan katsoa myös ilmoittautumisohjeet ja ilmoittatautua 
ajoissa. Tässä muutamia koulutuksia kalentereihinne merkattavaksi: 

 
VAPAAEHTOISTYÖN LYHYTKURSSI 8.9.2015 klo 10-15 JA/TAI PALKKAINFO klo 15.15-16 KAR-
VIALLA, Karvian kunnantalon valtuustosalissa. Kahvitarjoilu. Voit tulla kurssille tai palkkainfoon tai mo-
lempiin. Paikalla myös Rissanen Pirjo Turun toimistolta. Ilm. viimeistään viikkoa ennen kurssia. 
 
VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN TAPAAMINEN JA B-KURSSI 17.9.2015 klo 17.30-20.30 PORIS-
SA, Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16 (kivitalon Sali), Pori. Tarjoilua. Ilm. viimeistään viik-
koa ennen. 
 
VAPAAEHTOISTYÖN LYHYTKURSSI 14.10.2015 KLO 10-15 HARJAVALLASSA, paikka tarkentuu 
myöhemmin. Kahvitarjoilu. Paikalla myös Anne-Ly Trei Turun toimistolta. Ilm. viimeistään viikkoa en-
nen. 
 
ERGONOMIA-ILTA KANKAANPÄÄSSÄ, paikka ja aika tarkentuu myöhemmin. 
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VAMMAISAVUSTAJAKURSSI 2.-5.11.2015 n. klo 10-16 PORISSA Satakunnan Yhteisökeskus, (kivi-
talon ja puutalon salit), Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Ilm. viimeistään viikkoa ennen kurssia. 
 
APUVÄLINEMESSUT 7.11.2015 TAMPEREELLA, Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kulut-
taja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. Tule mukaan tapaamaan alan verkostoa, asiakkaita ja 
asiantuntijoita! Matka tehdään yhteiskuljetuksin alueilta ja on maksuton kaikille avustajillemme (va-
paaehtoiset, palkalliset).  Sitovat ilmoittautumiset 16.10. mennessä.   
 
KESKUSTELUTILAISUUS NEUROLOGISISTA SAIRAUKSISTA PORISSA 17.11.2015 klo 18.00, 
Porin Validia asuminen, Uusikoivistontie 38, 28130 Pori Neurologian ylilääkäri Juha Seppä Sata-
kunnan keskussairaalasta tulee puhumaan meille Neurologisista sairauksista. Seppä toivoi saavansa 
kysymyksiä ennen iltaa, joiden pohjalta keskustelutilaisuus pidetään. Luodaan siis yhdessä tilaisuudes-
ta vapaamuotoinen keskustelutilaisuus. HUOM! Ilmoittautumiset kysymyksineen 10.11.2015 men-
nessä Matti Nevanpäälle joko numeroon 050 355 2652 tai sähköpostiosoitteeseen mat-

ti.nev@hotmail.fi.  
 
TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUS 1.12.2015 klo 17.30-19.30 PORISSA, Satakunnan Yhteisö-
keskus, Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja Montonen Sirpa 
pohjustaa aiheesta ”Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset roolit arjessa”. Ilm. viimeistään viikkoa 
ennen.  
 
PALKKAINFOT  PORISSA:  
2.9. klo 15.15-16 
30.9. klo 15-16 
12.11. klo 15.15-16 
3.12. klo 15-16  
Satakunnan Yhteisökeskuksessa (puutalon Sali) Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Palkkainfot on tarkoitet-
tu  uusille henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille. 
 
Lisätietoja ja mahdolliset ilmoittautumiset sähköpostitse mirva.veneranta@avustajakeskus.fi tai 
soittamalla ma-to klo 13-15 p. 02-2518549.  
 
Palkanlaskijamme on Porin toimistolla (Isolinnankatu 16, Pori) ma 28.9., ma 26.10., ma 30.11. 
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. 
 
HUOM!!! Tavoitat minut parhaiten maanantaisin klo 9-14 p. 040-7546166.  

 
Syksyn odotusta!   Mirva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:matti.nev@hotmail.fi
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PALKALLINEN TOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 

Alueohjaaja Sari Nikula 

 
Aurinkoista loppukesää! Kesä on mennyt hurjan nopsasti, onneksi sentään pääsimme 
nauttimaan lämpimistä kesäilmoistakin vielä, vaikka pahalta se näyttikin ensi alkuun :) Ke-
sällä olitte taas ahkerasti liikkeellä, useita sijaisuuksia tuli täytettyä, ja moni teistä sai vaki-

tuisen avustettavan, kiitos teille, jatketaanhan yhtä reippaasti kohti syksyä, ja kuljetaan avoimin mielin 
tulevaan. 
Alla mukavia koulutuksia, nappaa omasi ja ilmoittaudu heti! 

 
SYKSYN ERGONOMIA-ILLAT: Turku 10.9. ja Mynämäki 25.11.  
Turun toimistollamme, osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 68, klo 17.30-20.30. 
Kurssin vetäjänä fysioterapeutti Eveliina Nieminen. Ilmoittautumiset viikkoa ennen. (Mynämäen illan 
aikataulu vahvistuu myöhemmin). 
 
PYÖRÄTUOLI-TANSSI-kurssi, kolmena maanantaina peräkkäin: 7.9., 14.9. ja 21.9. klo 17-19  
TÄYNNÄ! 

 
7.10. ke AIVOVAMMA-KOULUTUS toimistollamme Turussa, tilaisuus alkaa klo 17. 
Koulutuksessa käsitellään aivovammoja ja niihin liittyviä kysymyksiä. 
Nyt hyvä tilaisuus kaikille aivovamma-asiakkaiden kanssa työskenteleville avustajille, tai jos olet muu-
ten kiinnostunut aivovammoista.  Puhujina neuropsykologi Tarja Ketola sekä toimintaterapeutti Kari 
Löytönen. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
7.11. la APUVÄLINEMESSUT Tampereella 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. Tule 
mukaan tapaamaan alan verkostoa, asiakkaita ja asiantuntijoita! Tapahtuma järjestetään jo 16. kerran 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.  
Matka tehdään yhteiskuljetuksin alueilta ja on maksuton kaikille vapaaehtoisille ja palkallisille avustajil-
lemme. Tästä lisää seuraavassa kirjeessämme. Ilmoittautua voi toki jo nyt! 
 
27.10. ti SIRPA MONTOSEN luento "Avustajan oma moraali, arvot ja erilaiset roolit arjessa"  
klo 17.30-19.30 toimistollamme. Ilmottautumiset viikkoa ennen. Mukana tuttu kasvo, työnohjaaja Sirpa 
Montonen joka pohjustaa aiheesta. 
 
VERTAISTAPAAMISET SYKSYLLÄ, klo 17.30-19: 
Muistattehan myös vertaistapaamisemme, joka kokoontuu toimistollamme kerran kuukaudessa joku 
arki-ilta. Tapaamisessa voit kohdata muita avustajia sekä voit luottamuksellisesti käsitellä avustustyön 
tekemiseen ja työsuhteeseen liittyviä aiheita. Pääsääntöisesti tapaaminen on vapaata jutustelua ja vä-
lillä mukana on joku mukava pieni alustus. Kahvitarjoilu, ilmoittautumiset viikkoa ennen. 
 29.9. Vertaistapaaminen 
28.10. Vertaistuki, paikalla työnohjaaja Eeva-Maija Salo 
25.11. Vertaistapaaminen 
Ohjattua vertaistukea saa myös, mutta olemme sen keskittäneet 1krt/syksy ja 1krt/kevät, jolloin paikalla 
on työnohjaajamme Eeva-Maija Salo. Nyt syksyllä työnohjaaja siis paikalla 28.10.     
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.  
Päivystysnumeroomme voit olla yhteydessä myös Turun seudun paikkojen yhteystietokysely-
jen suhteen, jos minua et saa kiinni. Huom. soitot ma-to klo 13-15 välisenä aikana. 
Kun löydät mieleisesi avoimen paikan sivuiltamme, ole ensisijaisesti kuitenkin yhteydessä oman aluee-
si alueohjaajaan. Yhteystiedot löytyvät vielä avustajatiedotteen lopustakin. 
 

Iloa syksyynne, Sari 
 
 

mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
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 VAPAAEHTOISTOIMINTA TURUN SEUDULLA 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 

Alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen 

 Loppukesän lempeä lämpö ja pistävän kylmät yöt ovat täällä. Minäkin vielä hetken ja 
sitten suuntaan koulun penkille ainakin 2016 loppuun asti. Tilalleni etsitään tuuraajaa ja 
näillä hetkillä, kun postia saatte, alkaa varmaan nimikin olla selvillä. Siitä teitä tiedotetaan 

ja osa ennen tiedotusta saakin jo varmaan yhteydenottoja häneltä. Soma pyyntöni on "kohdelkaa häntä 
pitkäjänteisesti", työ tekijäänsä opettaa ja siinä menee aina hieman aikaa. Pulaan ette häntä jätä, sen 
olen jo kokemuksesta oppinut eli keikkoja nappailette kiitettävästi aina.  
Kiitän teitä ihan hurjasti taas tähänastisesta yhteistyöstä, olette vaan ihan SUPER -tyyppejä! 
 
 
APUVÄLINEMESSUT taas 7.11. Tampereella 
Tapahtumassa kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat, palvelujen ja tuotteiden tarjoajat. Tule 
mukaan tapaamaan alan verkostoa, asiakkaita ja asiantuntijoita! Tapahtuma järjestetään jo 16. kerran 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.  
Matka tehdään yhteiskuljetuksin alueilta ja on maksuton kaikille vapaaehtoisille ja palkallisille avustajil-
lemme. Tästä lisää seuraavassa kirjeessämme. 
 
PYÖRÄTUOLI-TANSSI, kolmena maanantaina peräkkäin: 7.9., 14.9. ja 21.9. klo 17-19  
Vetäjänä pyörätuolitanssija Raisa Herpiö. Toteutetaan yhdessä lihastautiyhdistyksen kanssa ja mukaan 
mahtuu rajallinen määrä.  Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen. 
 
SYKSYN VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT :  Masku 21.-24.9 ja Turku 20.-23.10, kummatkin ovat päi-
väkursseja  
 

 

Hymyä, haasteita sekä yllätyksiä syksyynne! 

 

Kuu-Katjaana 

 

 

 

 

  

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 
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 

Alueohjaaja (Turun seutu vapaaehtoiset) 
Kuu-Katjaana Salonen puh. 041 445 9392  kuu-katjaana.salonen@avustajakeskus.fi   
  
Alueohjaaja (Turun seutu palkalliset) 
Sari Nikula puh. 044 351 2007  sari.nikula@avustajakeskus.fi  

 
Toiminnanohjaaja (Turun seutu tuetut, akuutti-palvelu, avustajien rekry, markkinointi)  
Tarja Vasama puh. 044 341 2006   tarja.vasama@avustajakeskus.fi 
 
 

Alueohjaaja (Eura, Köyliö, Säkylä, Loimaa, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä vapaaehtoiset)  
Sonja Ovaskainen puh. 041 445 9332 sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi  
 

Alueohjaaja (Eura, Köyliö, Säkylä, Loimaa, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä palkalliset)  
Krista Suosaari-Vihiniemi puh. 044 341 2007  krista.suosaari-vihiniemi@avustajakeskus.fi 
 
Alueohjaaja (Rauma, Eurajoki, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo ja Vehmaa vapaaehtoiset ja palkalli-
set)  Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
 

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

Järjestösuunnittelija   (Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projekti, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen) 
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135   pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi 
 

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

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

 
Palkanlaskija   
Jaana Vikstedt puh. 040 676 6005  jaana.vikstedt@tsly.fi  
 

 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä (palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir puh. 040 7051930  sergej.kushnir@tsly.fi  
 
 

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