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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 

 

 

4/2015 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 
 

02-2518549 numero suljettu 21.12.15-7.1.16 välisen ajan.   
Työntekijämme myös lomailevat silloin joinakin päivinä.   

Varmimmin heidät tavoitat ma 28.12. klo 10-14 omista numeroistaan. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

Tervehdys ja Joulun odotus! 
Avustajakeskus uudistuu.   
Olemme vuoden ajan tehneet itsellemme kirjattuja arvoja ja 
te kaikki olette päässeet mukaan siihen.  Nyt työ on valmis 
ja arvot on julkaistavissa.  Samalla uudistamme hieman 
organisaatiotamme paremmin palvelevaksi. 
Vapaaehtoistoiminta ja palkallinen toiminta profiloituvat nyt 
enemmän omiksi osaamisalueiksi.  Alueilla työntekijät kes-
kittyvät jatkossa joko vapaaehtoistoimintaan tai palkalliseen 
toimintaan, lisäksi tiimivastaavat luotsaavat kumpaakin toi-
mintaa eteenpäin ja tarttuvat kehitettäviin asioihin. 
Palkallisia alueohjaajia ovat jatkossa Sari Nikula, Krista 
Suosaari, Krista Hellén ja Jenni Viljanen, vapaaehtoispuolen 
alueohjaajia Tanja Laakso, Sonja Ovaskainen ja Mirva Veneranta.  Kuva Noora Mannelin 
Vapaaehtoispuolelle palkkaamme lisä alueohjaajan, jos RAY myöntää lisärahoitusta. 
 
Uudet arvot julkistamme ja organisaatiomuutoksesta keromme alueellisissa  

ROADSHOW-tilaisuuksissa, 

jotka ovat kaikille avoimia.  25.1 Rauma, 26.1. Pori, 27.1. Loimaa, 21.1. Salo ja 5.2. Turku.  Kaikki tilai-
suudet alkavat klo 13.  Paikan saat tietää ilmoittautuessasi  Kahvitarjoilu 
Lisäksi tulemme kertomaan edellä mainituista asioista kaikissa avustajien tapaamisissa ja koulutuksis-
sa. 
 

 

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. 
 

 

 

Uusi työntekijämme Porin toimistolla on Jenni Viljanen 
Olen Jenni Viljanen ja aloitin 2.11.2015 alueohjaajana Avustajakeskuksessa Mirva Vene-
rannan työparina. Minä keskityn ensisijaisesti palkalliseen toimintaan eli ohjaan asiakkaalle 
henkilökohtaisen avustajan tai vastaavan. Minä tsemppaan ja opastan avustajaa ja työnan-
tajaa heidän yhteistyössään. 
Vauhdikkaisiin kenkiin olen kuulemma astumassa ja paljon mielenkiintoisia tehtäviä on 
edessä. Odotan innolla! Vauhdista nautin myös vapaa-aikanani: lempiharrastukseni on 

moottoripyöräily. Tule ihmeessä moikkaamaan! 
 

Uusi työntekijämme palkkaosastolla on Olga Pukki 
Olen Olga Pukki ja aloittanut palkanlaskijana lokakuussa.  Olen tehnyt pitkän uran talous-
puolella aikaisemmassa kotimaassani ja nyt innolla aloittanut tässä työssä. 
Asun Turussa perheeni kanssa ja Avustajakeskustoiminta on tutuksi perheenjäsenen oltua 
mukana vapaaehtoisena jo monta vuotta. 
 

 
Uusi työntekijä vapaaehtoispuolella on Tanja-Maria Laakso. 
Sanna Hyrynsalmen siirtyessä vakinaisiin töihin, on Kuu-Katjaana Salosen opintovapaan ajaksi valittu 
sijaiseksi Tanja-Maria Laakso.  Hänen esittäytymisensä voit lukea kirjeen loppupuolella. 
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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 

 

 

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

Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
Kevään kurssit: 
Pori 18.-21.1. Päiväkurssi  Rauma 1.-4.2. Päiväkurssi 
Salo 8.-11.2. Päiväkurssi  Turku 15.-18.2. Päiväkurssi 
Loimaa 7.-10.3. Päiväkurssi Kankaanpäässä yhteiskurssi Kasevan ja seurakunnan kanssa 
huhti-toukokuussa 
 

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. 

 
 Salo ja Turku joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16-17  

Raumalla, Porissa ja Loimaalla poikkeukselliset ajankohdat, kts. alueohjaajan osio. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 02-2518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 

 

 

AVUSTAJAKESKUS palvelee  

 
Päivystysnumero puh. 02-2518549 klo 9-12 välitysasioissa ja ohjaus ja neuvonta-asioissa klo 13-15 

Välitys ja ohjaus- ja neuvonta puhelin suljettu 21.12.15-7.1.2015 
Työntekijät tavoitettavissa varmimmin ma 28.12. klo 10-14 

 

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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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. 

 

TERVEISIÄ MUISTIPROJEKTISTA! 

 
Nyt on aika viimeisten projektikuulumisten. Projekti päättyy vuo-
den vaihteessa, mutta koska projektimme osoitti tarpeellisuutensa 
ja vapaaehtoisemme ottivat uudet asiakkaat avoimin mielin vas-
taan, jää projektin aikana kehitetyt toimintamallit osaksi Avustaja-
keskuksen toimintaa. Joten suunnitelmien mukaan saamme edel-
leen välittää vapaaehtoisia avustajia myös muistiasiakkaille, vaik-
ka projekti päättyykin. Toki odotamme vielä RAY:n päätöstä en-
nen kuin voimme toimintoja lukkoon lyödä vuodelle 2016.  
Projekti vietti loppuseminaariaan marraskuussa, ja seminaarissa 
kuulimme projektin palveluista loistavia puheenvuoroja eri näkö-
kulmien edustajilta. Iloksemme paikalla oli myös vapaaehtoisia! 
Haluan kuitenkin vielä koko projektin henkilökunnan puolesta kiit-
tää teitä kaikkia avustajia, jotka otitte tämän haasteen vastaan ja 
olitte valmiita oppimaan uutta ja kokeilemaan vapaaehtoistyötä 
myös muistiasiakkaiden parissa! 
Vapaaehtoistoimintamme ei suinkaan jää laakereilleen lepää-
mään, vaan suunnitteilla on uusia kujeita myös vuosiksi eteen-
päin! Näistä sitten enemmän vuoden vaihteen jälkeen! 
Oikein ihanaa joulua kaikille ja paljon onnea ja menestystä vuo-
teen 2016 
 
Pirjo 
 
Vapaaehtoisavustajat muistiasiakkaille –projektin toiminnot jatku-
vat, mutta osittain uusin voimin 
Toiminta jatkuu kevään aivan entisellään ja Avustajakeskuksesta yhteyshenkilönä jatkaa Anne-Ly Trei, 
puh. 0400-239 806.  
Sen sijaan Muistiyhdistyksessä tapahtuu muutoksia Marjo Silvanderin siirtyessä yhdistyksestä uusien 
töiden pariin ja Anita Elfvingin vaihtaessa yhdistyksen sisällä toiseen projektiin. Vuoden alusta touko-
kuun loppuun asti Muistiyhdistyksen yhteyshenkilönä on Katja Laine, jonka tavoitat puh. 040-6733 829 
tai katja.laine@muistiturku.fi. Eli laita yhteystiedot talteen ja ole rohkeasti yhteydessä! 
 
LÄMPÖISET KIITOKSET KAIKILLE AVUSTAJILLE, JOTKA OVAT TEHNEET KANSSAMME TÄR-
KEÄÄ TYÖTÄ MUISTIASIAKKAIDEN HYVÄKSI NÄIDEN VUOSIEN VARRELLA JATKAKAA YHTÄ 

LAAJALLA SYDÄMELLÄ! 
Kiittäen, Marjo ja Anita 
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VAPAAEHTOISTEN KIITOSKAHVIT 

 
Perinteiset kiitoskahvit alueilla, lisätietoa alueohjaajien omassa osassa kirjeen loppupuolella  
•11.1. Pori   •13.1. Turku   •14.1. Rauma   •19.1. Salo  
•20.1. Mynämäki, Masku, Nousiainen ja Laitila  •26.1. Somero •28.1. Parainen  
•28.1. Kankaanpää  •2.2. Loimaa  
Ilmoittaudu viikko ennen! 

 

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 veloittamaan ris-
teilyn hinnan. Paikkoja olemme varanneet runsaasti, mutta varaa silti paikkasi hyvissä ajoin varmis-
taaksesi paikkasi risteilyltä :) 
Ilmoittaudu alueohjaajallesi tai ma-to kello 13-15 numeroon 02-2518549 

 

VAPAAEHTOISPUOLEN SALASANA KOTISIVUILLE VAIHTUU HELMIKUUSSA  
ja tulee vuoden ensimmäisen kirjeen mukana 

Samassa tulevat myös vapaaehtoisavustaja-kortit vuodelle 2016 

 
 
 

Koko henkilökunta toivottaa ihanaa Joulunaikaa! 
 

 
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 
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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 alueohjaajille. 

 

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. 
 

 
MUISTATHAN PÄIVITTÄÄ TYÖNHAKUSI ENNEN VUODENVAIHDETTA, JOTTA SAAT 

UUDET SALASANAT (VAIHTUVAT 10.1.2015) 
 
 
 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA KEVÄÄN AIKANA 

 
Palkanlaskijamme Sergej Kushnir  tai Jaana Vikstedt tavattavissa aluetoimistoilla 
Heille voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita, jos palkanlasku on järjestetty meidän kauttamme 
tai tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. 
Käynnit jatkuvat taas helmikuusta alkaen kuukauden viimeisellä viikolla. 
 
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: to 25.2, ke 30.3, ti 26.4, to 26.5. 
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  ALUEOHJAAJIEN TERVEISET JA ALUETOIMINTA 
 

VARSINAIS-SUOMI JA VAKKA-SUOMI 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA Pöytyä, Loimaa, Somero, Sauvo, Salo, Paimio, Lieto ja Aura 
alueohjaaja Sonja Ovaskainen 
Moikka!  
Tärkeimmät asiat ensin.. Kiitos ihan hurjasti kaikille Teille!   
Syksy mennyt hurjan kovaa vauhtia kohti talvea ja kovin on yritetty pysyä kyydissä! Ta-
pahtumaa jos jonkinlaista ollut ja mennyt. Tämän vuoden tapaamiset rupeavat olemaan 

jo aika finaalissa mutta ensi vuonna jatkuu taas! Kurkatkaa tapahtumakalenteri tarkkaan, on kivaa ta-
pahtumaa tiedossa. Mukavaa Joulun odottelua kaikille ja Ihanaa Uutta Vuotta! Lämpimin terveisin, 
Sonja Ovaskainen 
  
LOIMAA: Kiitoskahvit vapaaehtoisavustajille  Tiistaina 2.2.2016 klo 17-19 

Kyökki, Kauppalankatu 13. Ilmoittautuminen viimeistään 26.1. Ilmoitathan myös, allergiat!  

 

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

 

LOIMAA: Tukiviittomakurssi  Huhtikuussa, tarkempi aika myöhemmin. Olohuone, Pekankuja 4. 

 

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

Paikkana Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. 

 

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: Kiitoskahvit vapaaehtoisavustajille  Tiistaina 19.1 klo 17-19 

Ihme&Kumma, Annankatu 10. Ilmoittautuminen viimeistään 12.1. Ilmoitathan myös, allergiat!  

 

SALO: Vammaisavustajakurssi 8.-11.2  Salon seurakunta, Kirkkokatu 6. 

 

SALO: Vertaistapaamisia kevään varrella, klo 17-19  3.2., 2.3., 6.4., 1.6. 

Sytyn tiloissa, Helsingintie 6. 

 

SALO: Muistikaverikoulutus 

Ensimmäinen osa 23.3 klo 10-14 Salo-Uskelan seurakuntatalo, Kirkkokatu 6. 

Toinen osa 25.5 klo 9-12 Salo-Uskelan seurakuntatalo, Kirkkokatu 6.                                                     

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulusta!  

 

SALO: Tukiviittomakurssi  Toukokuussa. Tarkempi aika ja paikka varmistuu myöhemmin. 

 

SOMERO: Kiitoskahvit vapaaehtoisavustajille  Tiistaina 26.1 klo 17-19  

Someron Seurahuone, Vanhatie 9. Ilmoittautuminen viimeistään 19.1. Ilmoitathan myös, jos Sinulla on 

allergioita!  

 

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 ja Masku 

 

Alueohjaaja Sanna Hyrynsalmi 

Elämä vie mennessään ja tilanteet muuttuu. Aloitin Avustajakeskuksessa lokakuun alussa 
ja työt lähtivät sujumaan hienosti. Nyt olen kuitenkin saanut vakituisen työpaikan Uudesta-
kaupungista ja joudun jättämään Avustajakeskuksen upean porukan taakseni. Uudessa 
työssäni pääsen tekemään koulutustani vastaava työtä, jota en ole valmistumisen jälkeen 
päässyt vielä tekemään. Tämä oli siis mahdollisuus, josta ei voinut kieltäytyä.  

Haluan kiittää Avustajakeskuksen avustajia, asiakkaita ja mahtavaa henkilökuntaa tästä reilusta kah-
desta kuukaudesta, jotka olen saanut tehdä töitä kannassanne. Olen nauttinut joka hetkestä! Toivotan 
lämmintä joulua kaikille ja pitäkäähän hyvää huolta Tanjasta!  
 

 

 Alueohjaaja Tanja Laakso 

Aloitin Avustajakeskuksessa joulukuun ensimmäisenä päivänä ja jatkan Sannan tilalla Kuu-
Katjaanan opintosijaisuutta. Minulla on monipuolinen työkokemus niin toimisto- kuin asia-
kaspalvelutöistä. Ikääkin minulle on kertynyt sopivasti. Perheeseeni kuuluvat kolme poikaa 

ja Sissi-kissa. Olen nauravainen sunnuntai-urheilija, joka harrastaa uintia, joogaa sekä lenkkeilyä 
säännöllisen epäsäännöllisesti. Erityisesti pidän siitä kun ihmiset uskaltavat kertoa itsestään, kuuntelen 
mielelläni erilaisia elämäntarinoita. Tullaan tutuiksi ensi vuoden aikana ja autetaan toisiamme mahdolli-
suuksiemme mukaan.  
 
TSLY:n ja Avustajakeskuksen joulupuuroa tarjoillaan ti 15.12. klo 14-18  
Itäinen Pitkäkatu 68, Tervetuloa! 
 
Turun vertaistapaamiset jatkuvat keväällä joka kuun viimeinen keskiviikko kello 17.30 toimistol-
la  27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5. 
Kahvitarjoilu, ilmoittautumiset viikkoa ennen. Ilmoitathan myös, jos Sinulla on allergioita! 
 

TURKU: Kiitoskahvit vapaaehtoisavustajille ke 13.1. klo 17.30 

Ravintola Kåren, Hämeenkatu 22. Ilmoittautuminen viimeistään 5.1. Ilmoitathan myös, jos Sinulla on 

allergioita! 

 

TURKU: Vammaisavustajakurssi 15.-18.2. (Päiväkurssi, maanantai-torstai) 

Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68. Ilmoittautuminen 5.2.mennessä. 
 
TURKU: Kaikuja kuolinvuoteelta- koulutus ti 12.4. 
 Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68. Klo 18-20.30. Ilmoittautuminen 4.4. mennessä. 
 
TURKU: Tukiviittomat ti 19.4. 
Pihlajasali, Itäinen pitkäkatu 68. Klo 17.30-19.30. Ilmoittautuminen 11.4. mennessä. 
 
PARAINEN: Kiitoskahvit vapaaehtoisavustajille 28.1. klo 17.30 
Café Hallonblad, Storgårdsgatan 1, 21600 Parainen. Ilmoittautuminen 21.1. mennessä. Ilmoitathan 
myös, jos Sinulla on allergioita! 
 
MYNÄMÄKI: Kiitoskahvit Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Laitilan vapaaehtoisavustajille 
20.1. klo 17.30 
Tuomaksen Tupa, Valtakatu 2, 23100 Mynämäki. Ilmoittautuminen 12.1. mennessä. Ilmoitathan myös, 
jos Sinulla on allergioita! 
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 PALKALLINEN TOIMINTA  Pöytyä, Loimaa, Somero, Sauvo, Salo, Paimio  
 Alueohjaaja Krista Suosaari 

 

Tervehdys! 

Olemme pikapuoliin saavuttamassa vuoden pimeimmän ajankohdan; voimia meille kaikil-

le sen selättämiseen, eiköhän se valoisalla mielellä sekä lukuisilla kynttilöillä ja kausiva-

loilla onnistu! 

Jotakin tapahtumaa on vielä tarjolla ennen jouluakin, mutta pääosin alla olevan listan tapahtumat sijoit-

tuvat tulevaan kevätkauteen. Toivottavista siitä löytyy paljon kiinnostavaa tarjontaa, jolla voi jo alkaa 

täyttää ensi vuoden kalenteria. Vertaistapaamiset on tarkoitettu sekä palkallisella että vapaaehtoispuo-

lella toimiville avustajille. Tapaamisten päätarkoitus on tarjota avustajille mahdollisuus tavata toisia kol-

legoita ja vaihtaa keskenään kuulumisia. Alueemme tapaamisissa on paikalla myös alueohjaaja. 

Tapaamisiin! 

Glögintuoksuista joulunalusaikaa & rentouttavaa vuoden vaihdetta! 
-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: Paikkana Olohuone, Pekankuja 4 

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

SOMERO: Paikkana Someron uimahalli, kokoustila, Kiiruuntie 6 
ke 17.2. klo 16-17 ke 20.4. klo 16-17 ke 18.5. klo 16-17 

SALO: Paikkana Sytyn toimisto, Helsingintie 6 

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 

 

ti 15.12. klo 17-19 LOIMAA: Avustajien vertaistapaaminen Olohuone, Pekankuja 4 
Ilmoittautuminen (+mahdolliset ruoka-aineallergiat) viimeistään edeltävänä päivänä.  
 

7.-10.3 LOIMAA: Vammaisavustajakurssi Paikka varmistuu myöhemmin. 
 

LOIMAA: Tukiviittomakurssi  Huhtikuussa, tarkempi aika varmistuu myöhemmin.  
Paikkana Olohuone, Pekankuja 4 
 

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

Paikkana Olohuone, Pekankuja 4. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. 
 

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.  

 

8.-11.2  SALO: Vammaisavustajakurssi  
Päiväkurssi, Salo-Uskelan seurakuntatalo, Kirkkokatu 6 
 

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

SALO: Tukiviittomakurssi  Toukokuussa. Tarkempi aika ja paikka varmistuu myöhemmin. 
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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.  

 

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. 
 

 

 
PALKALLINEN TOIMINTA 

Alueohjaaja Sari Nikula  
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto, Parainen, Vehmaa, Taivassalo, Aura, Mynämäki, Nousiainen ja Mas-
ku 

 
Heippa! 
 Kiitos taas kaikille teille aktiivisille avustajille, on ollut ilo tavata, ja olla mukana matkan 
varrella. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu taas ensi vuoden puolella! Pientä joululo-

maakin viettelen, joten parhaiten tavoitat minut puhelimitse tiistaina 28.12. klo 10-14.  
Rentouttavaa ja rauhallista Joulun odotusta teille kaikille! 
Terkuin, Sari 
 
KAIKUJA KUOLIVUOTEELTA -koulutus ti 12.4.2016 
Klo 18.00 / kesto n. 2,5h, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
TUKIVIITTOMAT ti 19.4.2016 
Pihlajasali, Itäinen pitkäkatu 68. Klo 17.30-19.30. 
 
SIRPA MONTONEN: "Rajaaminen- mihin annan avustajana luvan" 26.10.2016 
Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68 klo 17.30-19.30. 
 
VERTAISTAPAAMISET: 
Muistattehan myös vertaistapaamisemme, joka kokoontuu toimistollamme kerran kuukaudessa, pää-
sääntöisesti kuun viimeisenä keskiviikkona, klo 17.30-19. Tapaamisessa voit kohdata muita avustajia 
sekä voit luottamuksellisesti käsitellä avustustyön tekemiseen ja työsuhteeseen liittyviä aiheita. Pää-
sääntöisesti tapaaminen on vapaata jutustelua ja välillä mukana on joku mukava pieni alustus. Vertais-
tapaamisten vetäjinä kaksi itsekin avustajana toimivaa. 
Loppuvuoden osalta vertaistapaamiset ovat ohi, mutta jälleen tammikuussa olet tervetullut! 
27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5. 
Kahvitarjoilu, ilmoittautumiset viikkoa ennen. 
 
ERGONOMIAPÄIVÄ maaliskuussa.  Seuraa ilmoitteluamme. 
 
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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
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SATAKUNTA ja VAKKA-SUOMI 

 
PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Laitila, Uusikaupunki, Eura 
Alueohjaaja Krista Hellén    
 
Hei! 
Kiitos kaikille Teille kuluneesta vuodesta! Minulle vuosi on jälleen ollut antoisa pitäen si-
sällään paljon mielekästä työtä, uusia ihmisiä sekä mukavia vanhoja tuttuja. Lisäpotkua 

vuoteen on tuonut myös organisaatiomme uudistumisen haasteet, jonka puitteissa saamme omat erilli-
set alueohjaajat vapaaehtoistoimintaan sekä palkalliselle puolelle. Uudistuksen tarkoituksena on syven-
tää osaamista ja parantaa laatua – unohtamatta kuitenkaan kaikkien työntekijöidemme kattavaa osaa-
mista saumatonta yhteistyötä. Itse siirryn ensi vuoden alusta palkallisen puolen alueohjaajaksi mutta 
varmasti tapaan vapaaehtoispuolenkin avustajia edelleen koulutuksissa ja tapahtumissa.         
Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uuden vuoden 2016 alkua! 
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:  28.1., 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 (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  
Kevätkauden 2016 infot: 3.2., 2.3., 6.4., 3.5. ja 1.6.   
  
Tulossa myös: TUKIVIITTOMA-koulutus Raumalla ja Laitilassa 
kouluttajana Hanna Jalo 
Ajankohdat ja paikat tarkentuvat myöhemmin 
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PALKALLINEN TOIMINTA 
Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Luvia, Merikarvia Nakkila, Pomarkku, Pori, 
Siikainen 
 

Alueohjaaja Jenni Viljanen 
Hyvin olette ottaneet minut, uuden tekijän vastaan. Kiitos siitä teille kaikille!  
Tiiviin työhön oppimisen jälkeen on hyvä rauhoittua joulun viettoon. Uusi vuosi tuo uutta 
puhtia ja siitä on hyvä jatkaa työskentelyä teidän kanssa   

Hyvää Joulua ja vielä parempaa Uutta Vuotta 2016 !   Terveisin: Jenni 
 
 
ERGONOMIA-PÄIVÄ Porissa 19.3.2016 n. klo 10-15. Paikka tarkentuu myöhemmin. Ilm. viimeistään 
viikkoa ennen. 
 
TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS Porissa keväällä 2016. Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, 
pori Kouluttajana Jalo Hanna. Aika tarkentuu myöhemmin. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. Maks.15 hlö. 
 
TYÖNOHJAUKSELLINEN KOULUTUS  28.9.2016 klo 17.30-19.30 PORISSA, Satakunnan Yhteisö-
keskus, Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja Montonen Sirpa 
pohjustaa aiheesta ”Rajaaminen-mihin annan avustajana luvan”. Ilm. viimeistään viikkoa ennen.  
 
KAIKUJA KUOLIVUOTEELTA –koulutus syksyllä 2016 PORISSA. Satakunnan Yhteisökeskus, Iso-
linnankatu 16, Pori. Kesto n. 2,5h paikka ja aika tarkentuu myöhemmin. 
 
PALKKAINFOT  PORISSA: Kevään infot 13.1, 4.2, 3.3 ja 6.4.2016  klo 15-16  
Satakunnan Yhteisökeskuksessa (puutalon Sali) Isolinnankatu 16, 28100 Pori. Palkkainfot on tarkoitet-
tu  uusille henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille 
 
AVUSTAJIEN VERTAISRYHMÄ PORISSA 

Yhteisökeskuksen Risteyksen tilossa (Isolinnankatu 16, 28100 Pori) Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 

sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Vertaisryhmää vetää itsekin avustajana toimivaa 

henkilöä. Vertaisryhmät kokoontuvat 21.1, 18.2, 17.3, 21.4 ja 19.5  klo: 17.30-19.30  
 
Palkanlaskijamme on Porin toimistolla kuukauden viimeinen maanantai alkaen 2/2016 n. klo 11-
15 (Isolinnankatu 16, Pori)  
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. 
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VAPAAEHTOISTOIMINTA   
Satakunta 
 

alueohjaaja Mirva Veneranta 
 

 
Kiitos kaikille palkallisen puolen avustajille! Uudet tuulet puhaltavat Porin toimistolla ja moni varmaan 
onkin jo huomannut, että toimistolle on tullut uusi työntekijä. Itse olen hiljalleen siirtymässä vapaaeh-
toistoiminnan alueohjaajaksi. Ensi vuosi aloitetaan kiitoskahveilla ja tulen liikkumaan Porin seudun li-
säksi myös Rauman alueella. Nyt kuitenkin on aika rauhoittua Joulun viettoon.  
 
KIITOSKAHVIT PORISSA 11.1.2016 klo 16-18 Rosson Roosa-kabinetissa, Antinkatu 11, Pori. Ilm. 
viimeistään viikkoa ennen. 
 
KIITOSKAHVIT RAUMALLA 14.1.2016 klo 17-19 Buena Vistan kabinetissa, Kanalinranta 5, Rauma. 
Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
PORIN vammaisavustajakurssi 18.-21.1.2016 n. klo 10-15 Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 
16, Pori. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
RAUMAN vammaisavustajakurssi 1.-4.2.2016 n. klo 10-15 Palvelukeskus Mansikkapaikka, Steniuk-
senkatu 6, Rauma. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
 
ERGONOMIA-PÄIVÄ PORISSA 19.3.2016 n. klo 10-15. Paikka tarkentuu myöhemmin. Ilm. viimeis-
tään viikkoa ennen. 
 
Loppukevään 2016 koulutuksia ja tapahtumia: 
 
Vammaisavustajakurssi KANKAANPÄÄSSÄ huhti-toukokuussa 2016. Aika ja paikka tarkentuu myö-
hemmin. 
 
TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS PORISSA keväällä 2016. Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 
16, Pori. Kouluttajana Jalo Hanna. Aika tarkentuu myöhemmin. Ilm. viimeistään viikkoa ennen. 
Maks.15 hlö. 
 
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. 
 
AVUSTAJATAPAAMISET PORISSA joka kuukauden 3. torstai (21.1., 18.2., 17.3., 21.4. ja 19.5.) klo 
17.30-. Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16 (kivitalon risteyshuone), Pori. Lisätietoja Mirvalta 
tai Jenniltä. 
 
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.  
 
 

Lämmintä Joulun odotusta!   Mirva 
 

 
  

 
 

mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 

 

PALKALLINEN TOIMINTA 

Toiminnanohjaaja, tiimivastaava Turun seutu tuetut, akuutti-palvelu, avustajien rekry, markkinointi 
Tarja Vasama puh. 044 341 2006   tarja.vasama@avustajakeskus.fi 
 
Alueohjaajat  
Turun seutu, Taivassalo ja Vehmaa 
Sari Nikula puh. 044 351 2007  sari.nikula@avustajakeskus.fi 
Loimaa, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä 
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, vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen, ulkopuolinen koulutus)  
Pirjo Rissanen puh. 040 350 5135   pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi  
 
Alueohjaajat 
Turku, Raisio, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Parainen 
Tanja-Maria Laakso puh. 041 445 9392  tanja-maria.laakso@avustajakeskus.fi    
Loimaa, Lieto, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä  
Sonja Ovaskainen puh. 041 445 9332 sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi  
Rauma, Eura, Eurajoki, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa, Pori, Ulvila, Merikarvia, Luvia, Nak-
kila, Kokemäki, Harjavalta, Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia 
Mirva Veneranta 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 olga.pukki@avustajakeskus.fi 
 
 
 

HALLINTO 

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