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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 

 

 

2/2017 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 
 

 
 
 
 

Palvelunumeromme ja välitys suljettu 21.12.-5.1. välisen ajan. 
 
 
 
 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

 
Hei kaikille! 
Hieman erilainen kesä ilmojen puolesta vietetty ja aloitetaan toiminnallista syksyä! 
 
Työntekijämme Pirjo Rissanen siirtyy elämässään uusiin haasteisiin ja jätämme hänelle hai-
keat, mutta kiitolliset jäähyväiset.  Olemme onneksi jatkossa vielä yhteistyössä, joten ihan 

kokonaan emme häntä menetä 😊 

Tämä toki aiheuttaa muutoksia 
 
Joten vapaaehtoispuolella: tiimivastaavaksi ja järjestösuunnittelijaksi siirtyy Kuu-Katjaana Salonen. 
Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2019 -projektissa aloitti projektikoordinaattorina Anna Mäkinen 
 
Salossa alueohjaajana toimii Monika Nurmi,  
Satakunnassa Mirva Veneranta ja  
Turun toimistolla, hoitaen Turun ja ympäristön alueen, alueohjaajat Satu Heinonen ja Tuula Ahtela.   
 
Ja palkallisella puolellakin tapahtuu:  
Porin ja Pohjois-Satakunnan alueella alueohjaaja Jenni Viljanen jää äitiyslomalle loppusyksystä ja hä-
nen sijaisenaan on aloittanut jo nyt Anna-Maija Koskinen.    
Rauman seutu, Keski-Satakunta, Säkylä ja Eura alueella alueohjaaja Krista Hellén,  
Salon ja Someron alueella Krista Suosaari,  
Turun, Kaarinan ja Liedon alueella Sari Nikula ja alueena Parainen, Sauvo, Paimio, Loimaa, Pöytyä, 
Aura, Akselin alue, Naantali, Raisio, Vakka-Suomen alueella Sonja Ovaskainen  
 
 

TALOUS JA PALKKAOSASTOLLA UUSI  
ma-to klo 9-15 vastaava yleinen numero 

0407033701 
Tavoitat kaikki tästä numerosta jatkossa, joten laita muistiin! 

 

 
 

AVUSTAJATIEDOTTEET vuonna 2017 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 toiminnanjohtaja Sirke Salmela puh. 0414567071 

 
WWW.FACEBOOK.COM 

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

Voit kysyä ja esittää toiveita myös Avustajakeskuksen työntekijöille. 
 

 
 
PUHELINPALVELUA VENÄJÄKSI ja RUOTSIKSI 

• Vi svarar på svenska/Monika Nurmi ring 0414459332, Tuula Ahtela ring 0400239806, Satu Hei-

nonen ring 0414459392 ja Sirke Salmela ring 0414567071 

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

0407051930 
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KOULUTUKSET 
 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville avustajille (vapaaehtoisille ja pal-
kallisella puolella oleville), ellei erikseen mainita.   
Alueelliset koulutukset löytyvät Alueohjaajien omista osista! 
 
 

APUVÄLINEMESSUREISSU LA 11.11.17 koko alueelta 
 
Teemme jo perinteeksi muodostuneen reissun Tampereelle apuvälinemessuille lauantaina 11.11. 
Matka on tarkoitettu vapaaehtoisille ja palkallisella puolella oleville avustajille ja Lounais-Suomen Li-
hastautiyhdistyksen jäsenille. 
 
Järjestämme maksuttoman kuljetuksen Porista, Raumalta, Vakka-Suomesta, Turusta ja Salosta.  Mat-
kalta poimimme mm. Aurasta, Loimaalta, Eurasta.  Myös muut isommat paikkakunnat voivat tulla ky-
seeseen, mutta ihan joka pysäkiltä emme poimi. 
 
Tarjoamme myös maksuttoman sisäänpääsyn.   
Ilmoittautumiset ovat sitovia ja peruuttomattomasta paikasta perimme 50e hinnan. 
 
Ohjelman näet https://www.apuvaline.info/  
mm. Lauantaina on tarjolla ohjelmaa perheille. Ohjelmalavoilla kuullaan henkilötarinoita ja asiantuntijoi-
den puheenvuoroja. Esitykiä on myös perheen pienimmille sekä nuorisolle. Lauantaina uutena messu-
alueella Blogi Corner. Tule tapaamaan suosikki bloggareita, he myös nousevat lavalle kertomaan blo-
gistaan.  Lisäksi paljon näytteilleasettajia sekä liikuntamaa. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 30.10. mennessä alueohjaajille tai palvelunumeroon 022518549 tai avusta-
jakeskus@avustajakeskus.fi  

 
 
 
 

SUKUPUOLEN MONINAISUUS-KOULUTUSILTA 28.11. 
 
 

Koulutusilta suokupuolen moninaisuudesta.  Koulutukseen ovat tervetulleita 
meille rekisteröityneet niin avustajat kuin asiakkaat ja työnantajat. 
Koulutuspaikkoina ovat Avustajakeskuksen aluetoimistot klo 17-19 (kahvit ennen 
aloitusta) 
Kouluttajana Miska Salakka Seta ry:stä 
 
 
Ilmoittautumiset 23.11. mennessä palvelunumeroon tai alueohjaajille.  Ilmoitat-
han erikoisruokavaliosi kahvi ja pulla tarjoilua varten 
 
 

 

https://www.apuvaline.info/
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
http://www.apuvaline.info/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0OawM9KG&id=0819DD9ED302A9BA7EF5F37F8B13A25EAC5A9FF0&thid=OIP.0OawM9KGbd2basHcra2K5wCNC8&q=sukupuolen+moninaisuus&simid=608019215917383922&selectedIndex=1
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VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Jos et halua olla enää mukana toiminnassamme tai yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä meille 
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, muis-
tuta. 
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. 
Oman auton käyttö asiakkaan kuljetuksissa kielletty. 

 
 

OLETKO SINÄ KIINNOSTUNUT TOIMIMAAN 
MUISTIASIAKKAAN VAPAAEHTOISAVUSTAJANA? 

 
Varsinais-Suomen, Satakunnan  Muistiluotsi ja Salon muistiyhdistys ry sekä Avustaja-
keskus järjestävät MUISTIKaVeRi –koulutuksen 
Voit tulla mukaan, jos olet käynyt avustajakurssin ja haluat lisätietoa Muistista. 
 
Lisätietoja alueohjaajilta.  Koulutukset näet alueohjaajien omasta osiosta! 
 

 
 
 
 

 
 

Järjestösuunnittelija, tiimivastaava   (Tuettu vapaaehtoistoiminta -projekti, vapaaehtois-
toiminnan kehittäminen, ulkopuolinen koulutus)  
Kuu-Katjaana Salonen puh. 040 350 5135   kuu-katjaana.salonen@avustajakeskus.fi  
 
Taas uusi pesti!  
Vapaaehtoistyön aluehäärästä, projektihääräksi ja siitä järjestöhääräksi - vaihtelu se on 

joka pitää pöpöt loitolla. Edelleen seurananne ja pitkästä aikaa Turun päätoimistolla eli saa tulla vetä-
mään hihasta ja kuiskuttamaan korvaan. Pyrin olemaan teille tarvittaessa läsnä ja alueohjaajiemme tu-
kena heidän upeassa työssään vapaaehtoistoiminnan parissa. Me olemme aika magee joukko!  
Puss och gram! 
 
Kuu-Katjaana 
 

 
 

TYÖPAIKKOJA ja VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEIKKOJA  
PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   

Löydä itsellesi sopiva. Jos salasanat ovat unohtuneet, saat ne sähköpostilla tai soittamalla päivystyk-

seen. 

mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi


 

5 

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 ai-
kana tai laita sähköpostia avustajakeskus@avustajakeskus.fi saadaksesi lisätietoja. 

 

ALUEOHJAAJAT TAVOITAT PARHAITEN MAANANTAISIN KLO 11-14, JOLLOIN HEILLÄ ON TOI-
MISTOPÄIVÄ.  Muina aikoina, jätä viesti tai laita sähköposti! 
Paikkakyselyjä voit tehdä ma-to klo 13-15 puh. 022518549  

tai sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi  

 

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. 
Muistathan ilmoitta meille kun työllistyt, niin poistamme ilmoituksesi sivuiltamme! 
 

 
TYÖPAIKKOJA PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   

Löydä nyt itsellesi sopiva työ kauttamme.  Jos salasanat ovat unohtuneet, saat ne omalta alueohjaajal-

tasi tai soittamalla päivystykseen. 
 
 

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 ovat kaikille avoimia ja niihin voi osallistua vaikka työnantajan kanssa yhdessä. Tilaisuuteen 
osallistuminen ei velvoita jäämään toimintaan mukaan. 
Tilaisuudet ovat info-tilaisuuksia avustajan työstä kiinnostuneille ja avustajille, jotka ovat tulleet toimin-
taan mukaan työllistymisen kautta. 

Salo ja Turku pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16-17 
Pori ja Rauma pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 15-16  
Somerolla ja Loimaalla poikkeukselliset ajankohdat, kts. alueohjaajan osio. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 022518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 

 
 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA syksyn AIKANA 
 
Palkanlaskijamme Sergej Kushnir, Jaana Vikstedt ja Jenny Saarinen tavattavissa aluetoimistoilla seu-
raavasti: 
Heille voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkanlasku järjestetty meidän kauttamme) tai 
tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. 

• Porissa ja Turussa erikseen sovittaessa 

• Raumalla: klo 10-14:00  ma 25.9., pe 20.10., ti 28.11., ke 27.12. 

• Salossa: klo 10-14.00 ma 18.9., to 26.10., ke 22.11., to 28.12.  

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 Monika Nurmi 
Hei kaikki reippaat avustajani! Ensimmäinen vuoteni Avustajakeskuksessa on päättymässä. 
Vuosi on ollut työntäyteinen. Olen oppinut todella paljon vapaaehtoisuudesta ja järjestöelä-
mästä. Mutta kaikkein ihaninta ja mielenkiintoisinta on ollut tutustua teihin, upeat avustajat! 
Jaksan aina hämmästellä sydämellisyyttänne, auttamisen haluanne ja hyvää tahtoanne. 

Muutaman vapaaehtoiskeikan itsekin tehneenä tiedän, että siitä suoriutuminen ei ole itsestään selvää. 
Vaikka kesän sää ei ollut paras mahdollinen, toivon, että olette tankanneet itseenne energiaa! Alla on 
nimittäin loppuvuoden koulutukset ja kurssit, vertaistapahtumat ja muut. Toivon, että tapaamme mah-
dollisimman monessa tilaisuudessa! 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syyskaudella 2017 

SOMERO, ma 18.9.2017 klo 16-18, Svenssonin talo, Vanhatie 20 Somero 

SALO, ke 20.9.2017 klo 17-18  Ihme&Kumma, Annankatu 10 TunteVa-mentori Mirja Moilanen ja ti 

28.11.2017 klo 16-17 Syty ry, Kamari, Helsingintie 6 Salo 

LOIMAA, ti 28.11.2017 klo 16-17 ja ma 11.12.2017 klo 17-19 Olohuone, Pekankuja 4 Loimaa 

SOMERO, ti 12.12.2017 klo 16-18 Svenssonin talo, Vanhatie 20 Somero 

 

Alueen VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT  

SALO, 30.10 - 2.11.2017, päiväkurssi n. 9-15.30, Salon seurankuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6 Salo 
AURA, 13. - 14.11.2017, päiväkurssi n. 9-15.30, paikka auki. 
 

Alueen UINTIAVUSTAJAKURSSIT 

SALO, 9. - 10.9.2017 n. klo 8.30-17 Salon uimahalli, Aninkaistenkatu 6 Salo 
 

SKYPE-KOULUTUS, 'Sukupuolen moninaisuus' Miska Salakka 

SALO, ti 28.11.2017 klo 17 Syty ry, Kamari, Helsingintie 6 Salo 
LOIMAA, ti 28.11.2017 klo 17-19 Olohuone, Pekankuja 4 Loimaa 
 

MUISTIKAVERIKOULUTUS 

SALO, ti 13.11.2017 klo 10-14 Salon seurakuntatalo Keskisali, Kirkkokatu 6 Salo 
 

TUTUSTUMISTILAISUUS 

Hei Loimaanseutu! Järjestämme yhdessä OmaisOivan, Loimaan Seudun Kvt ry:n sekä Loimaan Seu-
dun Näkövammaiset ry:n kanssa yhteisen tilaisuuden to 21.9. klo 17 – 19. Loimaan Osuuspankin ko-
koustilassa (2. krs) Väinämöisenkatu 6, Loimaa. Tilaisuuden tarkoituksena on jakaa tietoa meidän 
kautta saatavilla olevista avustajista näiden yhdistysten jäsenille ja toiminnassa mukana oleville. Sa-
malla voitte tutustua mahdollisiin uusiin asiakkaisiin. Tullaan tutuiksi kahvin, purtavan ja jutustelun pa-
rissa!  
 

JOULUGLÖGIT 

Loimaa 11.12. klo 17-19 Olohuone 

Somero 12.12. klo 16-18 Svenssonin talo 

Salo 13.12. klo 13-15 Ihme&Kumma 

 

 

Lisätietoja kaikista ja ilmoittautumiset: monika.nurmi@avustajakeskus.fi 041-4459332 tai                                     

päivystysnumeroomme 02-251 8549 ma-to klo 13-15 välisenä aikana.  
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VAPAAEHTOISTOIMINTA Turku, Turun ympäristökunnat  ja Vakka-Suomi 

 

alueohjaajat Tuula Ahtela ja Satu Heinonen 
 
 
 

 

Hei kaikille Turun seudulla ja Vakka-Suomessa!  
Kesä tuli ja meni. Miten nopeasti aika kuluukaan. Asiakkaita on riittänyt säännöllisesti. Iloa on suunnat-
tomasti tuottanut se, että vapaaehtoista avustajaa hakeneet asiakkaat ovat saaneet avustajan. Näin 
monelle on mahdollistunut esim.ulkoilu kesällä. Erityisesti kiitosta on tullut ikäihmisiltä, heidän omaisil-
taan ja kotihoidosta. Festareille kaikki halukkaat ovat löytäneet vapaaehtoisen. Lääkäri- ym. saatto-
keikoille on hyvin löytynyt vapaaehtoinen ja näin asiakkaat ovat saaneet suuren avun kanssakulkijasta. 
Suuri kiitos teille vapaaehtoiset avustajat! Teette arvokasta työtä.  

Uusia asiakkuuksia tulee viikottain. Keikkavälityksiä saat puhelimeesi. Vakituista etsivien tietoja löydät 
kotisivuiltamme. Ja näitäkin välitämme tekstiviesteillä. Jos haluaisit vakituisen asiakkaan eikä sellaista 
sopivaa ole kotisivuilla, niin ilmoita alueohjaajalle.  

Tulemme kyselemään vakituisten keikkojen määrää taas loppuvuodesta/alkuvuodesta. Kirjaa itsellesi 
muistiin käyntimäärät/asiakas. Emme kysy päivämääriä vaan pelkästään lukumäärää per asiakas. Sa-
malla kysymme, myös sitä jatkuuko vapaaehtoistoiminta asiakkaan kanssa vuonna 2018.  

Toivotamme teille kaikille mukavaa alkavaa syksyä. Nähdään kurssilla/toimistolla/koulutuksissa! Tervei-
sin Tuula & Satu 
 
 

SYKSYN 2017 VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT: 

TURKU 25.-28.9. päiväkurssi n. klo 9.30-15.30 Pihlajasali, Avustajakeskus, Itäinen pitkäkatu 68 
LIETO 7.-11.10. vkonloppu n. klo 10.00-16.00 + 3 iltaa n. klo 17.00-20.30  NesteOil, Kabinetti, Hai-
miontie 25 
 

LYHYTKURSSIT: 

UUSIKAUPUNKI 25.10. klo 10-17 Vammaispalvelutoimisto 3.krs, Terveystie 4 
 

LISÄKOULUTUKSET: 

 
TURKU 3.10. klo 17-19.30 Koulutusilta vapaaehtoisille PALAUTE KUULUU KAIKILLE 
Paikkana Avustajakeskuksen Pihlajasali os. Itäinen pitkäk. 68 
Milloin sait viimeksi palautetta? Milloin kannustit tai kehuit? Mikä on paras muistosi saamastasi palaut-
teesta? Tule kuulemaan Palaute kuuluu kaikille -esitystä! 
Palaute on lahja ja se kuuluu kaikille. Arjessa, joka päivä. Myös sinulle vapaaehtoistyöntekijänä. Ja niille 
lapsille, nuorille ja aikuisille, joita työlläsi tuet. 
Se murtaa palautteen myytit ja saa sinut suhtautumaan palautteeseen uudella tavalla. Opit vaikuttavan 
palautteen kaavan ja tunnistat vaillinaisen ja virheellisen palautteen. Saat eväitä siihen, miten haet ja 
annat palautetta ja käsittelet palautteen – ja miksi palautekäytännöistä kannattaa sopia.   
Esityksen pitää palauteguru Sirke Lohtaja-Ahonen, joka on suositun Palaute kuuluu kaikille -kirjan toinen 
kirjoittaja. Sirke on turkulainen viestintävalmentaja ja tietokirjailija, joka toimii tukihenkilönä Pelastakaa 
Lapset ry:ssä.   
Tilaisuus on eri järjestöjen yhteinen tilaisuus. Kun tulet paikan päälle heti klo 17, pääset nauttimaan 
kahvi- ja teetarjoilusta ja tutustumaan muihin vapaaehtoisiin. Esityksen jälkeen keskustelemme järjestö-
jen palautekäytännöistä ja siitä, miten niitä voisi kehittää. 
Koulutus järjestetään yhteistyössä VAPA työryhmän kanssa (MLL, PeLa, FinnFami, Tyttöjen talo, Kriisi-
keskus, Kaupunkilähetys ja Avustajakeskus) 
Ilmoittautumiset viimeistään 27.9. palveunumeroon tai alueohjaajille 
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KOULUTUSILTA, 'Sukupuolen moninaisuus' asiantuntijana Miska Salakka  

TURKU, ti 28.11.2017 klo 17.00-19.00 Pihlajasali, Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68  
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen.  
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET SYKSYLLÄ 2017 

Avustajien vertaistapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, niin vapaaehtoisen kuin palkallisenkin puolen 
avustajat. Tapaamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Muistathan ilmoittautua 
viikkoa ennen, jotta kahvia riittäisi kaikille! Huom! Tapahtumien aikataulumuutokset mahdollisia. 
Voit ilmoittautua päivystysnumeroomme 02 251 8549 ma-to klo 13-15 tai sähköpostilla avustajakes-
kus@avustajakeskus.fi tai alueohjaajalle. Muistakaahan aina ilmoittautuessanne, kertoa minkä alueen 
tapahtumaan olette tulossa.  Kerrothan erityisruokavaliostasi, kiitos. 
 
TURKU: ke 30.8., ke 27.9., ti 31.10., to 7.12. klo 17.30-19.00 
Pihlajasali, Avustajakeskus, Itäinen pitkäkatu 68 
RAISIO: ti 12.9. klo 17.00-18.30 
Hulvelan palvelukeskus, kokoushuone, Hulvelantie 20 
UUSIKAUPUNKI: ke 6.9. klo 16-17.30  
Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1 
 

APUVÄLINEMESSUT, Tampere 11.11.2017   

Apuväline-suurtapahtuma kokoaa Tampereelle alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen 
ja tuotteiden tarjoajat. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.  
Esillä on laaja-alaisesti apuvälineitä ja ratkaisuja kotiin ja työhön. Ilmoittautuminen: puh. 02-251 8549 tai 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä. 
 

Suomi100 -kahvitilaisuus Turussa 5.12. klo 15-17 

Tervetuloa yhteiseen itsenäisyyspäivän aaton juhlatilaisuuteemme Avustajakeskuksen Pihlajasaliin. 
Juhlitaan yhdessä 100-vuotiasta Suomea kahvin, täytekakun  ja itsenäisyyteen liittyvän ohjelman mer-
keisssä. Voit halutessasi pukeutua juhlallisesti! Tilaisuuden järjestävät Avustajakeskus/Lounais-Suomen 
Lihastautiyhdistys ry ja Lounais-Suomen Neuroyhdistys ry. 
Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 27.11. mennessä: ma-to klo 13-15 puh. 02-251 8549 tai sähköpostilla: 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
 
 

VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN MUISTILUOTSI KOULUTTAA: 

 
SYKSYN 2017 MuistiKaVeRi -KOULUTUKSET: 
TURKU: 10.10. klo 12-16 Runosmäen vanhuskeskus, neuvottelutila, Varusmestarintie 14 
TURKU: 21.11. klo 16-20 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Varusmestarintie 15 
MuistiKaveri-koulutukset jatkuvat taas syksyllä. Koulutus on tarkoitettu ainoastaan vapaaehtoisille 
avustajille. Koulutukseen pääsy edellyttää, että olet käynyt Avustajakeskuksen vammaisavustajakurs-
sin tai sinulla on hoitoalan peruskoulutus. Kouluttajana toimii muistiohjaaja Heidi Huuskonen, Muisti-
luotsista. Lisätietoja: heidi.huuskonen@muistiturku.fi  Max. 15 osallistujaa pääsee mukaan! 
 
UUTTA MuistiKaVeReille! TunteVa® -tilaisuus Turussa 29.11. klo 16-19 
Lounatuulet-yhteisötalo, Läntinen pitkäkatu 33, Turku 
Tunteva® -toimintamalli antaa vinkkejä muistiasiakkaan arvokkaaseen kohtaamiseen. Tilaisuus tarjoaa 
samalla mahdollisuuden tavata muita aktiivisia MuistiKaVeReita. Illan asiantuntijoina Tunteva® -koulut-
taja Hillervo Pohjavirta ja projektikoordinaattori Tuula Pesonen. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti 
niille MuistiKaVeReille, joilla on käynnissä oleva asiakassuhde. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Muistioh-
jaaja Heidi Huuskonen, puh. 040-673 3829, heidi.huuskonen@muistiturku.fi  
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VARSINAIS-SUOMI  palkallinen toiminta 

 

 PALKALLINEN TOIMINTA  Salo ja Somero  
 Alueohjaaja Krista Suosaari 
Tervehdys kaikille! 
Kesä meni, osaltaan toki mielessä käväisee ajatus, etteihän se kunnolla edes alkanut-
kaan...:-)  
Nyt ollaan taas syyskauden toiminnan alussa. Palkallisella puolella on vilkasta, paljon ta-
pahtuu koko aja; uusia työpaikkoja syntyy ja entisiä täytetään uudelleen. Toivon, että ta-

paamme ihan kasvotusten monissa syksyn aikana tarjolla olevissa tapaamisissa ja koulutuksissa. Ja 
muutenkin kyllä aikaa löytyy, jos juttelutuokiolle syystä tai toisesta tuntuu olevan tarvetta. 
Syksyisin terveisin, 
Krista 
 
ILMOITTAUTUMISET kaikkiin alla oleviin tilaisuuksiin päivystysnumeroomme 02 251 8549 ma-to klo 
13-15 tai sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai krista.suosaari@avustajakeskus.fi   
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syyskaudella 2017 

SOMERO, ma 18.9.2017 klo 16.00 - 18.00, Svenssonin talo, Vanhatie 20  

SALO, ke 20.9.2017 klo 17.00 - 19.00,  Ihme&Kumma, Annankatu 10, vierailijana TunteVa-mentori 

Mirja Moilanen  

SALO, ti 28.11.2017 klo 16.00 - 17.00, Syty ry, Kamari, Helsingintie 6 Salo 

SOMERO, ti 12.12.2017 klo 16.00 - 18.00, Svenssonin talo, Vanhatie 20  

 

AVUSTAJAINFOT 

Avustajainfoon ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme eli henkilökohtaisen avustajan työstä 
kiinnostuneet – tilaisuuteen tullakseen ei siis tarvitse kuulua rekisteriimme.  
Avustajainfo on myös mainio tilaisuus päivittää avustajan työhön liittyvät perusperiaatteet. 
Tätä voi mainostaa asiasta kiinnostuneille ystäville ja tutuille!   
Ilmoittautumiset viimeistään 2 päivää ennen infoa. 
SALO: ke 6.9., ke 4.10, ke 1.11. ja ke 4.12.  klo 16-17, Salon Syty ry, Helsingintie 6 
SOMERO: ke 13.9. ja ke 8.11. klo 16-17, Someron kaupunginkirjasto, Kiiruuntie 2   
 

UINTIAVUSTAJAKURSSIT SALO, 9. - 10.9.2017 n. klo 8.30 - 17 Salon uimahalli,  

 

VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT  

SALO, 30.10 - 2.11.2017, päiväkurssi n. klo 9.00 – 15.30, Salon srk-Sali, Kirkkokatu 6, Salo 
 

APUVÄLINEMESSUT, Tampere 11.11.2017   

Apuväline-suurtapahtuma kokoaa Tampereelle alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen 
ja tuotteiden tarjoajat. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.  
Esillä on laaja-alaisesti apuvälineitä ja ratkaisuja kotiin ja työhön. Ilmoittautuminen: puh. 02-251 8549 tai 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä. 
 

ERGONOMIAKOULUTUS ke 15.11.2017 klo 17-20.30, Salo Paukkulakoti, Salaistentie 1 

Illan aikana käydään läpi apuvälineiden ergonomian teoriaa, sekä tutustutaan eri apuvälineisiin ja niiden 
oikeaoppiseen käyttöön. Kouluttajana ft Kristiina Sarmiala. 
 

KOULUTUSILTA, 'Sukupuolen moninaisuus' Kouluttajana Miska Salakka. 

SALO, ti 28.11.2017 klo 17.00 - 19.00, Syty, Helsingintie 6   Koulutus välitetään Skypenä Turusta. 
 

JOULUGLÖGIT 

Somero 12.12. klo 16-18 Svenssonin talo 

Salo 13.12. klo 13-15 Ihme&Kumma 
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PALKALLINEN TOIMINTA 
Alueohjaaja Sonja Ovaskainen  
Sauvo, Paimio, Pöytyä, Loimaa, Parainen, Vehmaa, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Raisio, Naantali, Aura, 
Mynämäki, Nousiainen ja Masku 

 
Hei kaikki! Kevät ja kesä meni taas hurjaa vauhtia! Ei aina meinaa tahdissa pysyä, mutta 
yritys ainakin kova! Syksy edessäpäin viilenevineen ja pimenevineen iltoineen. Onneksi 

syyskausi tuo taas erilaisia koulutuksia tullessaan. Lukaiskaahan alla olevat tarkkaan läpi ja ilmoittautu-
kaan rohkeasti mukaan! Avustajainfoja voi vinkata kavereille, jotka mahdollisesti toiminnasta kiinnostu-
neita. Ruskaista syksyn alkua Teille ja ollaan yhteyksissä! Lämpimin terveisin, Sonja Ovaskainen    
 

AVUSTAJAINFOT kuukausittain, Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku.  Kello 16-17.  

Kaikille avustajan työstä kiinnostuneille suunnattu avoin avustajainfo. Tänne voit tulla vaikka kertaamaan 
avustajan työhön liittyviä asioita, vaikka jo avustajana toimisitkin. Vetäjänä Avustajakeskuksen työnte-
kijä.    Syksyn kerrat: 6.9. / 4.10. / 1.11. / 4.12. 
MYÖS! 

• LOIMAA keskiviikkona 27.9 klo 16.30-17.30. Kauppalankatu 3, Valtuustonsali  

• UUSIKAUPUNKI keskiviikkona 27.10 klo 16-17. Vammaispalvelutoimisto 3.krs, Terveystie 4   

• AURA torstaina 16.11 klo 15.30-16.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

• LOIMAA maanantaina 11.12 klo 16-17. Olohuone, Pekankuja 4  
 

Alueen VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT 

AURA, 13. - 14.11.2017, päiväkurssi n. 9.00 – 15.30, paikka auki. 
 

LYHYTKURSSIT:  

UUSIKAUPUNKI 25.10. klo 10-17  Vammaispalvelutoimisto 3.krs, Terveystie 4  
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET SYKSYLLÄ 2017 

Avustajien vertaistapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, niin vapaaehtoisen kuin palkallisenkin puolen 
avustajat. Tapaamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Muistathan ilmoittautua 
viikkoa ennen, jotta kahvia riittäisi kaikille!  
Huom! Tapahtumien aikataulumuutokset mahdollisia. 
Voit ilmoittautua päivystysnumeroomme 02 251 8549 ma-to klo 13-15 tai sähköpostilla avustajakes-
kus@avustajakeskus.fi tai alueohjaajalle. Muistakaahan aina ilmoittautuessanne, kertoa minkä alueen 
tapahtumaan olette tulossa.  Kerrothan erityisruokavaliostasi, kiitos. 

• UUSIKAUPUNKI: ke 6.9. klo 16-17.30 Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1  

• RAISIO: ti 12.9. klo 17.00-18.30 Hulvelan palvelukeskus, kokoushuone, Hulvelantie 20  

• LOIMAA, ti 28.11.2017 klo 16.00 - 17.00 Olohuone, Pekankuja 4 Loimaa   

• LOIMAA ma 11.12.2017 klo 17.00 - 19.00 Olohuone, Pekankuja 4 Loimaa  
 

KOULUTUSILTA, 'Sukupuolen moninaisuus' Miska Salakka   

TURKU, ti 28.11.2017 klo 17.00 - 19.00 Pihlajasali, Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68  
LOIMAA, ti 28.11.2017 klo 17.00 - 19.00 Olohuone, Pekankuja 4 Loimaa 
  

APUVÄLINEMESSUT, Tampere 11.11.2017   

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.  
Apuväline-suurtapahtuma kokoaa Tampereelle alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen 
ja tuotteiden tarjoajat. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.  
Esillä on laaja-alaisesti apuvälineitä ja ratkaisuja kotiin ja työhön. Ilmoittautuminen: puh. 02-251 8549 tai 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä. 
 

ERGONOMIAKOULUTUS 14.11.2017 klo 17-20.30 Kartanonmäki, Juvantie 1, Loimaa 

Illan aikana käydään läpi apuvälineiden ergonomian teoriaa, sekä tutustutaan eri apuvälineisiin ja niiden 
oikeaoppiseen käyttöön. 
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Suomi100 -kahvitilaisuus Turussa 5.12. klo 15-17 

Tervetuloa yhteiseen itsenäisyyspäivän aaton juhlatilaisuuteemme Avustajakeskuksen Pihlajasaliin. 
Juhlitaan yhdessä 100-vuotiasta Suomea kahvin, täytekakun  ja itsenäisyyteen liittyvän ohjelman mer-
keisssä. Voit halutessasi pukeutua juhlallisesti! Tilaisuuden järjestävät Avustajakeskus/Lounais-Suomen 
Lihastautiyhdistys ry ja Lounais-Suomen Neuroyhdistys ry. 
Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 27.11. mennessä: ma-to klo 13-15 puh. 02-251 8549 tai sähköpostilla: 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
 

JOULUGLÖGIT Loimaa 11.12. klo 17-19 Olohuone 

 

Huom! Tapahtumien aikataulumuutokset mahdollisia. Mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitetaan 
kuukausitiedotteissamme! 
Koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautumiset päivystysnumeroomme 02 251 8549 ma-to klo 13-15 tai säh-
köpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai alueohjaajalle. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä-
myös mahdollisesta erityisruokavaliostasi, kiitos. 

 
 

 

PALKALLINEN TOIMINTA Turku, Kaarina, Lieto 

Alueohjaaja Sari Nikula 
 
Enää 115 päivää Jouluun! Se siis tarkoittaa että kesä on jo ohi, ja syksy on tulossa kovaa 
vauhtia. 
Syksyn tulo taasen tarkoittaa kaikkea mukavaa koulutusta ja tapahtumaa, joihin olette läm-
pimästi tervetulleita! 

Bongaa omasi, ja ilmoittaudu mukaan! Terkuin Sari.  
 

AVUSTAJAINFOT kuukausittain Turussa 

Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68 klo 16-17. Syksyn kerrat: 6.9. / 4.10. / 1.11. / 4.12. 
Kaikille avustajan työstä kiinnostuneille suunnattu avoin avustajainfo. Tänne voit tulla vaikka kertaamaan 
avustajan työhön liittyviä asioita, vaikka jo avustajana toimisitkin. Vetäjänä Avustajakeskuksen työntekijä.  
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET Turussa syyskaudella 2017 

Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68 
Avustajien vertaistapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, niin vapaaehtoisen kuin palkallisenkin puolen 
avustajat. Tapaamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Muistathan ilmoittautua 
viikkoa ennen, jotta tarjottava riittäisi kaikille!  
Vertaistapaaminen kokoontuu kerran kuukaudessa, klo 17.30-19.  
Vetäjinä itsekin avustajina toimivat Terje Vainio ja Maija Haapanen. 
27.9. keskiviikkona, 31.10. tiistaina, 7.12. torstaina 
 

Kynnys ry:n SKYPE -koulutus 12.10.2017 klo 13-17 

Koulutus työnantajille ja avustajille henkilökohtaisesta avusta.  
Aiheina mm. erityiset tilanteet työsuhteessa, vuorovaikutus ja työsuojelu. 
Asiantuntijoina Kynnys ry:n Mika Välimaa ja Susanna Haapala. Paikalla myös Avustajakeskuksen 
alueohjaajat. 
Koulutus on maksuton. Kahvitarjoilu, joten muista kertoa ilmoittautumisesi yhteydessä myös mahdollinen 
erityisruokavaliosi. Ilmoittautumiset 2.10.2017 mennessä. 
 

ERGONOMIAKOULUTUS 24.10.2017 klo 17-20.30  

Lihastautiliiton tiloissa, os. Läntinen Pitkäkatu 35, Turku 
Illan aikana käydään läpi apuvälineiden ergonomian teoriaa, sekä tutustutaan eri apuvälineisiin ja niiden 
oikeaoppiseen käyttöön. Vetäjänä Lihastautiliiton fysioterapeutti Noora Kärkkäinen. 
 

KOULUTUSILTA: ’Sukupuolen moninaisuus' 28.11. klo 17-19/Miska Salakka 

Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68.  Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä! 
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APUVÄLINEMESSUT, Tampere 11.11.2017  

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. 
Apuväline-suurtapahtuma kokoaa Tampereelle alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen 
ja tuotteiden tarjoajat. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.  
Esillä on laaja-alaisesti apuvälineitä ja ratkaisuja kotiin ja työhön. Ilmoittautuminen: puh. 02-251 8549 tai 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä. 
 

Suomi100 -kahvitilaisuus Turussa 5.12. klo 15-17 

Tervetuloa yhteiseen itsenäisyyspäivän aaton juhlatilaisuuteemme Avustajakeskuksen Pihlajasaliin. 
Juhlitaan yhdessä 100-vuotiasta Suomea kahvin, täytekakun  ja itsenäisyyteen liittyvän ohjelman mer-
keisssä. Voit halutessasi pukeutua juhlallisesti! Tilaisuuden järjestävät Avustajakeskus/Lounais-Suomen 
Lihastautiyhdistys ry ja Lounais-Suomen Neuroyhdistys ry. 
Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 27.11. mennessä: ma-to klo 13-15 puh. 02-251 8549 tai sähköpostilla: 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
 

PALKANLASKIJA tavattavissa erikseen sovitusti. 

 

Huom! Tapahtumien aikataulumuutokset mahdollisia. Mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitetaan 
kuukausitiedotteissamme! 
Koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautumiset päivystysnumeroomme 02 251 8549 ma-to klo 13-15 tai säh-
köpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai alueohjaajalle. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä-
myös mahdollisesta erityisruokavaliostasi, kiitos. 

 
 

SATAKUNTA  palkallinen toiminta 

 
PALKALLINEN TOIMINTA  
Rauma, Eurajoki, Nakkila, Kokemäki, Harjavalta, Eura ja Säkylä 
Alueohjaaja Krista Hellén    
Kaunista, värikylläistä ja energistä syksyä kaikille! Syyskausi tuo taas monenlaista mielen-

kiintoista tullessaan - tervetuloa osallistumaan Avustajakeskuksen koulutuksiin, tapahtu-

miin sekä vertaisryhmään. Koulutuksiin voit ilmoittautua minulle tai palvelunumeroon puhe-

limitse klo 13-15 p. 02-251 8549 tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi.  

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syyskaudella 2017 

Avustajatapaamisiin ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Ta-
paamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Voit tulla paikalle vain kahville, itse toi-
mintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Vertaisryhmiä vetää kaksi itsekin avustajana toimivaa henki-
löä. Voit osallistua, mihin tahansa haluamaasi ryhmään. Tervetuloa rohkeasti mukaan! 
RAUMA, joka kuun viimeinen keskiviikko (27.9., 25.10., 29.11.) klo 18.00 alk. Palvelukeskus Man-
sikkapaikka, järjestötila 1 (alin kerros), Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma. Kahvitarjoilu.  
  

RAUMA, vammaisavustajakurssi 11.-14.9.2017 klo 10-15.  

Palvelukeskus Mansikkapaikka, Ikäkeskuksen koulutustila. 
Kurssin aiheina ovat avustaminen eri tilanteissa sekä vapaaehtoistyö Avustajakeskuksessa. Kurssi si-
sältää myös käytännönharjoituksia mm. pyörätuolin käyttöharjoituksia ja näkövammaisen ohjaamista. 
Kurssi on kaikille avoin, joten voit vinkata tästä kaverillekin. 
  

RAUMA, ergonomia-ilta 18.10.2017 klo 17-19.  

Kunto-Rauma os. Pakkahuoneenkatu 4, 26100 Rauma  

 

HARJAVALTA, ergonomia-iltapäivä 22.11.2017 klo 14.30-16.30.  

Kuntotutka os. Pirkakatu 3, 29200 Harjavalta 
Ergonomiaillat sisältävät; siirtotekniikoiden perusteita, käytännön harjoittelua ja tutustumista eri apuväli-
neisiin.  
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APUVÄLINEMESSUT 11.11.2017 TAMPEREELLA.  

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. 
Apuväline-suurtapahtuma kokoaa Tampereelle alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen 
ja tuotteiden tarjoajat. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.  
Esillä on laaja-alaisesti apuvälineitä ja ratkaisuja kotiin ja työhön. Ilmoittautuminen: puh. 02-251 8549 tai 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä. 

  

RAUMA (Skype), Sukupuolen moninaisuus - koulutusilta, Miska Salakka   
28.11.2017 klo 17.00-19.00. Palvelukeskus Mansikkapaikka. Koulutus lähetään Skypenä Turusta  
  

JOULUGLÖGIT RAUMALLA 13.12. klo 13-15 Palvelukeskus Mansikkapaikka, Avustajakeskuksen toi-
misto. 

  

RAUMA, Avustajainfot 6.9, 4.10 ja 1.11  klo 15 alkaen Palvelukeskus Mansikkapaikka. 

Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme kiinnostuneet – tilaisuuteen tullak-
seen ei siis tarvitse kuulua rekisteriimme. Tätä voi mainostaa ystäville ja tutuille!  

  
Palkanlaskijamme Sergej Kushnir on tavattavissa Rauman toimipisteessä joka kuun viimeisellä 
viikolla (katso päivät kirjeen alusta) Hänelle voi toimittaa palkanlaskuun liittyviä papereita (jos palkan-
lasku järjestetty meidän kauttamme) tai tulla juttelemaan muista palkanlaskuun liittyvistä asioista. Hä-
neltä voit hakea myös vuoden 2017 avustajakortin (muista toimittaa valokuva).  
  
  

 
PALKALLINEN TOIMINTA Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Pomarkku, Pori, Sii-
kainen, Lavia 

Alueohjaaja Jenni Viljanen  
jenni.viljanen@avustajakeskus.fi   
Moikka! 
Kesä on kääntymässä syksyä kohti ja syksyn tullen tulee pieniä muutoksia, Anna-Maija 
Koskinen kulkee kanssani kaikissa työtehtävissä ja perehtyy aluohjaajan työhön.  
Toivotetaan Anna-Maija tervetulleeksi! ☺ 
 

 
Alueohjaaja Anna-Maija Koskinen 
anna-maija.koskinen@avustajakeskus.fi 
Hei, olen Anna-Maija Koskinen, 53v., koulutukseltani mielenterveyshoitaja. Olen innolla 
tarttumassa uusiin haasteisiin ja tehtäviin. Aloitin työskentelyn avustajakeskuksessa 1.8. 
alueohjaaja Jenni Viljasen hyvässä ohjauksessa ja tulen kulkemaan Jennin kanssa eri työ  
tehtävissä, joten tapaamisiin! 
 
 

Porin toimipiste sijaitsee Otavankatu 3, 28100 Pori. Poikkea toimistolla, mutta varmistathan ensin pai-
kallaolo soittamalla tai sopimalla tapaaminen. Olemme liikkuvaista sorttia, joten siksi on hyvä varmistaa 
läsäolo. 
     

APUVÄLINEMESSUT 11.11.2017 TAMPEREELLA.  

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. 
Apuväline-suurtapahtuma kokoaa Tampereelle alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen 
ja tuotteiden tarjoajat. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.  
Esillä on laaja-alaisesti apuvälineitä ja ratkaisuja kotiin ja työhön. Ilmoittautuminen: puh. 02-251 8549 tai 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä. 
 

KOULUTUSILTA: ’Sukupuolen moninaisuus' 28.11. klo 17-19/Miska Salakka 

Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68.  Koulutus välitetään Skypenä Turusta.   
Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä! 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:jenni.viljanen@avustajakeskus.fi
mailto:anna-maija.koskinen@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syyskaudella 2017: 

 

• PORI, joka kuun kolmas keskiviikko (20.9., 18.10., 15.11. ) klo 17.30 alk., Otavankatu 3A 

(käynti Otavankadulta tai Valtakadun puoleisesta päädystä, katutaso) Kahvitarjoilu.  

• KANKAANPÄÄ, tiistaina 19.9. (muistiasioista juttelemassa Karvanen Päivi, Kankaanpään 

seudun muistiyhdistyksestä) ja tiistaina 14.11. (aiheena näkövammaisen kohtaaminen) 

17.00-19.00. Kaseva ry:n tilat, Taipaleenkatu 5 (linja-autoaseman takana), Kahvitarjoilu. 

Avustajatapaamisiin ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Ta-
paamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Voit tulla paikalle vain kahville, itse toi-
mintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Vertaisryhmiä vetää kaksi itsekin avustajana toimivaa henki-
löä. Voit osallistua, mihin tahansa haluamaasi ryhmään. Vertaistapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. Tervetuloa rohkeasti mukaan! Lisätietoja mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 
Koulutuksiin ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssia/koulutusta avustajakeskus@avustajakes-
kus.fi tai ma-to klo 13-15 p. 02-2518549. 
 

AVUSTAJAINFOT, JOKA KUUN ENSIMMÄINEN KESKIVIIKKO KLO:15-16  

OTAVANKATU 3, 28100 PORI   
Loppu vuoden infot: Ke 6.9., 4.10., 1.11., poikkeuksellisesti ti 5.12. 
KANKAANPÄÄ: to 7.9 klo:15-16 Taipaleenkatu 5, 38700 Kankaanpää (Kaseva)  
Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palkallisesta puolestamme kiinnostuneet. Infoa voi mainostaa 
ystäville ja tutuiulle! 
 

JOULUGLÖGIT SATAKUNNASSA: 

PORI 7.12. klo 13-15 Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3, Pori 
KANKAANPÄÄ 12.12. klo 13-15 Kaseva, Taipaleenkatu 5, Kankaanpää 
 
 

SATAKUNTA  vapaaehtoistoiminta 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA   
alueohjaaja Mirva Veneranta 
 
Jälleen kerran saa huomata, miten kesä menikään niin nopeasti. Juuri äsken pihlajat olivat 
vasta kukassa ja jo nyt saamme nauttia punaisten pihlajanmarjojen väriloisteesta. Se on 
syksyn merkki. Syksyn merkkinä on myös vuoden toinen avustajatiedote, johon olemme jäl-

leen koonneet yhteen syksyn koulutuksia ja tilaisuuksia.  
 
Avustajakurssit pyörivät säännöllisesti Satakunnan alueella ja voit osallistua mille kurssille tahansa, 
mikä tuntuu aikataulullisesti sopivimmalta. Muistiasioista kiinnostuneet voivat tulla heti kurssin jälkeen 
mukaan syventäviin muistikoultuksiin.  
 
Jos syksyllä on tulossa paljon tuttua ja vanhaakin, niin aina pitää kehitellä myös jotain uutta. Miehille 
olemme suunnittelemassa aivan uutta koulutuspakettia, joten miehet tulkaa rohkeasti kokeiluun mu-
kaan kehittämään toimintaamme. 
 
Iloista syksyn odotusta! 
 

SYKSYN 2017 AVUSTAJAKURSSIT SATAKUNNASSA: 

RAUMA, vammaisavustajakurssi 11.-14.9.2017 n. klo 10-15.30  
Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6, Rauma 
KANKAANPÄÄ, vammaisavustajakurssi 2.-5.10.2017 n. klo 10-15.30 
Kaseva, Taipaleenkatu 5, K:pää 
PORI, vammaisavustajakurssi 6.-9.11.2017 n. klo 10-15.30 
Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3, Pori 
 

mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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Vammaisavustajakurssien ja avustamisen lyhyt-kurssien aiheina ovat avustaminen eri tilanteissa sekä 
vapaaehtoistyö Avustajakeskuksessa. Kurssi sisältää myös käytännönharjoituksia mm. pyörätuolin 
käyttöharjoituksia ja näkövammaisen ohjaamista. Kurssi sisältää myös henkilökohtaisen avustajan 
työstä kiinnostuneiden avustajainfon. Voit osallistua myös pelkkään infoon. Lisätietoja mirva.vene-
ranta@avustajakeskus.fi  
 

SYKSYN 2017 MuistiKaVeRi-KOULUTUKSET SATAKUNNASSA: 

RAUMA, 27.9.2017 klo 12-16 
Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6, Rauma 
KANKAANPÄÄ, 12.10.2017 klo 12-16 
Kaseva, Taipaleenkatu 5, K:pää 
PORI, 22.11.2017 klo 12-16 
Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3, Pori 
 
MuistiKaveri-koulutukset jatkuvat taas syksyllä. Koulutus on tarkoitettu ainoastaan vapaaehtoisille 
avustajille. Koulutukseen pääsy edellyttää, että olet käynyt Avustajakeskuksen vammaisavustajakurs-
sin tai sinulla hoitoalan tms. pohjakoulutus. Kouluttajana toimii muistiohjaaja Siltanen Päivi, Muistiluot-
sista. Lisätietoja paivi.siltanen@muistiturku.fi  Maks. 15 osallistujaa pääsee mukaan! 
 

UUTTA!!  
PORI, avustamisen lyhyt-kurssi VAIN MIEHILLE lokakuussa 2017. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Jele ry:n (www.jele.fi) kanssa. Kurssi on sisällöltään muokattu käytännönläheiseksi ja sisältää erityislii-
kunnan osion. Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin. Tervetuloa kaikki miehet rohkeasti mukaan! Li-
sätietoja mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  

 

APUVÄLINEMESSUT 11.11.2017 TAMPEREELLA.  

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. 
Apuväline-suurtapahtuma kokoaa Tampereelle alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen 
ja tuotteiden tarjoajat. Avustajakeskus järjestää yhteiskuljetuksen messuille.  
Esillä on laaja-alaisesti apuvälineitä ja ratkaisuja kotiin ja työhön. Ilmoittautuminen: puh. 02-251 8549 tai 
sähköpostilla: avustajakeskus@avustajakeskus.fi Lisätietoja aiemmin tässä kirjeessä. 
  
Koulutuksiin ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssia/koulutusta avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai 
ma-to klo 13-15 p. 02-2518549. 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET syyskaudella 2017: 

• PORI, joka kuun kolmas keskiviikko (20.9., 18.10., 15.11. ) klo 17.30 alk. Porin toimipiste, 

Otavankatu 3A (käynti Otavankadulta tai Valtakadun puoleisesta päädystä, katutaso) Kahvit! 

• RAUMA, joka kuun viimeinen keskiviikko (27.9., 25.10., 29.11.) klo 18.00 alk. Palvelukeskus 

Mansikkapaikka, järjestötila 1 (alin kerros), Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma. Kahvitarjoilu.  

• KANKAANPÄÄ, tiistaina 19.9. (muistiasioista juttelemassa Karvanen Päivi, Kankaanpään 

seudun muistiyhdistyksestä) ja tiistaina 14.11. (aiheena näkövammaisen kohtaaminen) 

17.00-19.00. Kaseva ry:n tilat, Taipaleenkatu 5 (linja-autoaseman takana), Kahvitarjoilu. 

Avustajatapaamisiin ovat tervetulleita kaikki sekä vapaaehtoisen että palkallisen puolen avustajat. Ta-
paamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Voit tulla paikalle vain kahville, itse toi-
mintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Vertaisryhmiä vetää kaksi itsekin avustajana toimivaa henki-
löä. Voit osallistua, mihin tahansa haluamaasi ryhmään. Vertaistapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. Tervetuloa rohkeasti mukaan! Lisätietoja mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 

JOULUGLÖGIT SATAKUNNASSA: 

PORI 7.12. klo 13-15 Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3, Pori 
KANKAANPÄÄ 12.12. klo 13-15 Kaseva, Taipaleenkatu 5, Kankaanpää 
RAUMA 13.12. klo 13-15 Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6, Pori 
 
Tervetuloa tapaamaan meitä Satakunnan alueen alueohjaajia jouluglögeille. Tule kertomaan kuulumi-
sia kuluneesta vuodesta ja tuomaan uusia ideoita uuteen vuoteen. Nähdään! Avoin tilaisuus, ei ilmoit-
tautu 

mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
http://www.jele.fi/
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
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TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA-PROJEKTI 2017-2019 
projektikoordinaattori Anna Mäkinen 
Iloinen tervehdys avustajat,  

Olen saanut ilon ja kunnian jatkaa Kuu-Katjaana Salosen paikalla Tuettu vapaaehtoistoi-

minta 2017-2019 –projektin parissa. Osa Turun päässä toimiva avustaja on saattanut ta-

vata minut jo keväällä 2017, sillä suoritin silloin yhteisöpedagogi-opintojeni työharjoittelujak-

soa Avustajakeskuksen päätoimistolla.  Opintoni jatkuvat, mutta se ei hidasta projektin kulkua, sillä syk-

syllä käynnistetään ensimmäisiä tuetun vapaaehtoistoiminnan keikkoja! Odotan innolla, että pääsen 

tapaamaan teistä mahdollisimman monen, ja tekemään vapaaehtoistemme kanssa yhteistyötä projek-

tin tiimoilta!  

Ihanaa syksyn alkua kaikille!   

 

LÄHDE MENTORIKSI TUETULLE VAPAAEHTOISELLE! 

Akselin alueella kokoamme mentorointi-ryhmää johon toivomme vapaaehtoisiamme mukaan. Mento-
rointi renkaaseen on suunniteltu 2-3 osallistujaa jotka toimivat projektin ensimmäisen ryhmän avain-
mentoreina syksyllä 2017-kevät 2018. Ensimmäinen ryhmä kootaan yhteistyössä Mynämäen Koivikko-
kujan toimintakeskuksen kanssa ja siinä tulee olemaan 3-7 lievästi kehitysvammaista joita mentorit tu-
kevat vapaaehtoistyössä. 
Mentoreiden koulutus järjestetää to 14.9. klo. 17-20 Tuomaksen Tuvalla (Osoite: Valtakatu 4, 
23100 Mynämäki). Ilmoitathan tulostasi viimeistään 10.9. joko sähköpostitse anna.maki-
nen@avustajakeskus.fi tai puhelimitse 040 7677530 
Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2019 –projekti 
Lounais-Suomen Avustajakeskuksella on mahdollisuus lähteä kehittämään toimintaansa uuteen suun-
taan STEAn (ent.RAY) myöntämän avustuksen turvin. 
2017 alkavalla projektilla on tarkoitus luoda matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa Avustajakeskuk-
selle. Lähestymme aihetta ajatuksella, että vapaaehtoistoiminta on kansalaistoimintaa ja kansalaistoi-
minnan tulisi olla sellaista, että mahdollisimman moni kykenisi ottamaan siihen osaa. Vapaaehtois-
työstä saatu hyöty voi olla tekijälleen hyvinkin monitasoista ja lähteä hyvänolon tunteesta – ammatillisia 
työmahdollisuuksia avaavaan kehitykseen. 
Tulevia vapaaehtoisia voisivat olla lievästi kehitysvammainen joka haluaa tutustua uusiin ihmisiin ul-
koilu reissulla ikäihmisen seurana, maahanmuuttaja joka kehittäisi kielellisiä taitojaan mielellään vaikka 
kauppa-avussa autelleen tai pitkäaikaistyötön joka kaipaa onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta ehkä 
pääsisi kalvavasta syrjäytyneisyyden tunteestaan. 
Nyt meillä on mahdollisuus kehittää sekä innovoida toimintaa avoimempaan suuntaa ja luoda heille so-
pivaa koulutusta ja mentorointi järjestelmää. 
Tulemme tässä tarvitsemaan myös olemassa olevien vapaaehtoistemme apua. Te voitte toimia 
kokemuskouluttajina ja mentorointitehtävissä sen mukaan, miten katsotte olevanne kiinnostu-
neita ottamaan osaa. Pysykää kuulolla, sillä pian alkavat projektin ensimmäiset tuetut vapaaeh-
toistoiminnan keikat, ja näin ollen myös mentoreille, eli toimintaan mukaan haluaville vapaaeh-
toisille tarkoitetut koulutukset! Olkaa rohkeasti yhteydessä, mikäli teille ilmenee kysyttävää tai 
kaipaatte lisätietoa Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2019 –projektiin liittyen.  

 

 

AVUSTAJAKESKUS palvelee  

 
Päivystysnumero puh. 02-251 8549 klo 9-12 välitysasioissa ja ohjaus ja neuvonta-asioissa klo 13-15.   

Palvelunumero suljettu 21.12.-5.1. 
 

AVUSTAJAT, VOITTE OTTAA YHTEYTTÄ TYÖNTEKIJÖIDEN SUORIIN NUMEROIHIN. 
Olemme tavoitettavissa ma-to toimistoaikaan.  Yhteystiedot ovat kirjeen lopussa. 

Olemme liikkuvaa sorttia, varmista paikallaolo ennen ”vierailua”: 
TOIMIPISTEET 

• TURKU, Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku 

• SALO, Salorankatu 5-7, 24240 Salo, Astrum-keskus  

• RAUMA, Steniuksen katu 6, 26100 Rauma Palvelukeskus Mansikkapaikka  

• PORI, Otavankatu 3, 28100 Pori,  Satakunnan yhteisökeskus 

https://www.google.fi/search?q=veraisen+leipomo+osoite&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMlKs6goLNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGL1kOsLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiDl4HV_drVAhXjA5oKHT0DCMsQ6BMIiQEwDw
mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 

PALKALLINEN TOIMINTA 

 
Järjestösuunnittelija, tiimivastaava (Turun seutu tuettu työsuhde -palvelu, akuutti-palvelu, 
avustajien rekry, markkinointi) 
Tarja Vasama puh. 044 341 2006   tarja.vasama@avustajakeskus.fi 
 

Alueohjaajat  
Turku, Kaarina ja Lieto 
Sari Nikula puh. 044 351 2007  sari.nikula@avustajakeskus.fi 
Salo 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 
Sonja Ovaskainen puh. 040 480 8960 sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi  
Sauvo, Paimio, Pöytyä, Loimaa, Parainen, Vehmaa, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Raisio, Naantali, 
Aura, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 
Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
Jenni Viljanen ja Anna-Maija Koskinen puh. 040 754 6166  jenni.viljanen@avustajakeskus.fi ja anna-
maija.koskinen@avustajakeskus.fi  
 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 
Järjestösuunnittelija, tiimivastaava   (Tuettu vapaaehtoistoiminta -projekti, vapaaehtois-
toiminnan kehittäminen, ulkopuolinen koulutus)  
Kuu-Katjaana Salonen puh. 040 350 5135   kuu-katjaana.salonen@avustajakeskus.fi  
 
 
 

Alueohjaajat 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Parainen, Laitila, Uusikaupunki, Tai-
vassalo, Vehmaa, Lieto:  
Tuula Ahtela puh. 0400 239 806 tuula.ahtela@avustajakeskus.fi ja 
Satu Heinonen puh. 041 445 9392 satu.heinonen@avustajakeskus.fi 
Salo, Loimaa, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä: 
Monika Nurmi puh. 041 445 9332 monika.nurmi@avustajakeskus.fi  
Satakunta: Mirva Veneranta puh. 040 620 2217 mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 

Tuettu vapaaehtoistoiminta-projekti Anna Mäkinen puh. 040-767 7530  
anna.makinen@avustajakeskus.fi 
 

TALOUSOSASTO, PALKANLASKENTA yleinen sp palkanlaskenta@tsly.fi 

 
Talousosaston numero ma-to klo 9-15 puh. 040-7033701

Talousvastaava  
Ulla-Maija Lind ulla-maija.lind@avustajakeskus.fi  
 
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä   
Jaana Vikstedt jaana.vikstedt@avustajakeskus.fi 
 
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä (palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir   sergej.kushnir@avustajakeskus.fi  
 

mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:jenni.viljanen@avustajakeskus.fi
mailto:anna-maija.koskinen@avustajakeskus.fi
mailto:anna-maija.koskinen@avustajakeskus.fi
mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi
mailto:tuula.ahtela@avustajakeskus.fi
mailto:monika.nurmi@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:palkanlaskenta@tsly.fi
mailto:ulla-maija.lind@avustajakeskus.fi
mailto:sergej.kushnir@avustajakeskus.fi
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Palkanlaskija/toimistotyöntekijä  
Olga Pukki  olga.pukki@avustajakeskus.fi
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä  
Jenny Saarinen jenny.saarinen@avustajakeskus.fi  
 
 
 

 
 

Hyvää joulunodotusta ja ihanaa Uutta Vuotta! 

Toivottaa avustajakeskuksen väki 

 

 

 

mailto:olga.pukki@avustajakeskus.fi
mailto:jenny.saarinen@avustajakeskus.fi

