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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, Pyhäranta, Rai-

sio, Rauma, Salo, Sauvo, Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo,Turku, Ulvila, 

Uusikaupunki ja Vehmaa  

 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
KIRJE 

 

 

1/2018 
 

WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
avustajien omat osat salasanan takana.   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 

TYÖPAIKKOJA ja VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEIKKOJA  
PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   

Löydä itsellesi sopiva.  
 

 
Uudet tunnukset kotisivuille 14.2.2018 alkaen: 

Käyttäjätunnus: Avustajakeskus 
Salasana: Osallisuus2018  

 

 
 
 
 

http://www.avustajakeskus.fi/


 

2 

 

TOIMISTOLTA 

Hei kaikille! 
 
Vuosi on alkanut mahtavasti.   Toimintamme joka alueella on aktiivista ja yhteisöllistä.  Ke-
vät tuo mukanaan tuttua ja toivottavasti myös uutta ja mielenkiintoista tekemistä. 
 
Tuettu vapaaehtoistoiminta-hankkeen kautta uusia yhteistyökuvioita myös Satakunnan alu-
eella viritellään ja hanke tuo mukanaan paljon uutta ja mielenkiintoista vapaaehtoispuolelle. 

 
Palkallisella puolella keväällä laajasti työsuhdeklinikoita, joissa voi kysyä mieltä askarruttavista asioista.  
Mukana Avustajakeskuksen työntekijöitä.  Seuraamme myös ns. aktiivimallin mukanaan tuomia muu-
toksia ja pyrimme olemaan mukana tarjoamassa vaihtoehtoja. 
 
Tutut työntekijät jatkavat meillä ja yhteyksiä saa ja pitääkin ottaa aktiivisesti. 
 
Terveisin toiminnanjohtaja Sirke Salmela puh. 0414567071 
 

 

AVUSTAJAKESKUS palvelee  

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

 

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, Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma Palvelukeskus Mansikkapaikka  

• PORI, Otavankatu 3, 28100 Pori,  Satakunnan yhteisökeskus 

 

 
WWW.FACEBOOK.COM 

Avustajien oma ryhmä: ” Lounais-Suomen Avustajakeskus avustajat”. 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, Olga Pukki 0407017076 
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AVUSTAJAKESKUKSEN YLEISET KOULUTUKSET 
 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville avustajille (vapaaehtoisille ja pal-
kallisella puolella oleville), ellei erikseen mainita.   
Alueelliset koulutukset löytyvät maakunnallisista, omista osista! 
 
Vapaaehtoistoimintaan pohjautuva vammaisavustajakurssit keväällä 2018: 
EURA, 12.-15.2. klo 10 - 15.30. Hilkan Kammari, Kauttuan liikekeskus, Kauppatie 4 

SALO, 12. – 15.3. päiväkurssina, Salon seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6 

LOIMAA, 26. – 29.3. päiväkurssina, Kahvila Kauppalan Kyökki, Kauppalankatu 13 

PORI, 9.-12.4. klo 10 - 15.30. Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3A 

TURKU 26.2-1.3 päiväkurssina n. klo 10 - 16 Itäinen pitkäkatu 68 
 
Uintiavustajakurssi  
RAISIO, 28.-29.4. klo 9-16 Ulpukan uintikeskus, Eeronkuja 5 
 

AVUSTAJAINFOT PALKKATYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE 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  
Loimaa ti 27.3. klo 16-17, Kauppalan Kyökki, Kauppalankatu 13 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 022518549 tai laittamalla sähköpostia alueohjaajille. 
 

Vapaaehtoisen AVUSTAJA-kortti vuodelle 2018. 

Kortti tulee tämän kirjeen mukana.  Jos jostain syystä ei kirjeestä löydykään, ota yhteys alueohjaajaan 
niin saat uuden. 
Kirjoita siihen oma nimesi, kun käytät sitä.  Kortti ei ole virallinen saattajakortti, mutta sillä voit ilmaista 
esim. ulkopuolisille, että toimit vapaaehtoisena avustajana.  Jos tarvitset siihen muovikuoren, saat sen 
toimistoilta tai vertaistapaamisista. 
 

Palkkatyössä olevien Avustaja kortit 2018 

Jos haluat epävirallisen tunnistekortin itsellesi, saat sen alla ilmoitettuina päivinä aluetoimistoilta.  Ku-
vallisena 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 joko 
alla olvina päivinä tai erikseen, 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. 
 

HUOLI-ILMOITUS 

Oletko huolissasi ikääntyvän asiakkaasi hyvinvoinnista? Yksityisellä henkilöllä on oikeus tehdä huoli-
ilmoitus kunnan sosiaali- tai vanhuspalveluun. Viranomaisille syntyy tällöin velvollisuus selvittää asiak-
kaasi palveluntarve. 
 

 
Palvelunumeromme puh. 02-2518549 päivystää 1.6.-31.8. klo 9-13 

ja on suljettu juhannusaattona 22.6. 
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ALUETOIMINTA VARSINAIS-SUOMI 
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset, jos ei muuta ilmoitettu, VIIMEISTÄÄN VIIKKOA ENNEN päivystys-

numeroomme 02-251 8549 ma-to klo 13-15 välisenä aikana tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi  

 

KAIKILLE YHTEISET: 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET kevät 2018 

Tapaamiset on suunnattu Avustajakeskuksen rekisterissä oleville henkilöille. Ryhmien koot sekä läsnä-

olijat vaihtelevat. Tapaamiseen voi tulla mieltä askarruttavien pohdintojen kanssa tai kuuntelemaan 

kuulumisia. Pääsääntöisesti tapaamisella ei ole mukana Avustajakeskuksen henkilökuntaa. Jos sinulla 

on kysymyksiä heille – ole yhteydessä alueohjaajaan. Ryhmissä on vertaisvetäjä joka toimii vertaisuus-

periaatteella ollen yksi osallistujista. Tunnistat hänet tulevaisuudessa "vertaisvetäjä" -kyltistä. 

Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan olet sitten kokenut konkari tai vasta toimintaan mukaan tullut 

Ilmoittautuessasi, kerro minkä alueen tapaamiseen osallistut ja kerro myös mahdollinen erikoisruokava-
liosi, kiitos. 

• TURKU Avustajakeskus, Itäinen pitkäkatu 68 

ti 27.2. klo 17.30-19, ti 27.3. klo 17.30-19, ti 24.4. klo 17-18 ja ti 29.5. klo 17.30-19 

• RAISIO Hulvelan palvelukeskus, Hulvelantie 20 ke 14.2. ja ke 11.4. klo 17-18.30 

• SALO Syty Helsingintie 6, tiistaisin 27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5. klo 17-19 

• SOMERO Svensson, Vanhatie 20, ti 27.2., ti 27.3., to 26.4., ti 29.5. klo 17-19  

• LOIMAA Olohuone, Pekankuja 4, ke 14.3. klo 17-19, ti 24.4. klo 17-18 

• UUSIKAUPUNKI  ke 7.3. klo 17-18.30, Uimahallin kokoushuone, Koulupolku 5 

 
ERGONOMIAPÄIVÄ  
Päivän aikana käydään läpi apuvälineiden ergonomian teoriaa, sekä tutustutaan eri apuvälineisiin ja 
niiden oikeaoppiseen käyttöön. 
TURKU la 24.3. klo 10-16 Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35. 
Vetäjänä Lihastautiliiton fysioterapeutti Noora Kärkkäinen.   
 
TUKIVIITTOMAT koulutusillat 
Tukiviittomat-koulutus sisältää arkipäivän keskeistä sanastoa, ns. pieni ripaus kaikkea – aakkosista asi-
ointiin. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää omia harjoituksia viittoen. Materiaalipaketti jaetaan 
jokaiselle kotiin viemisiksi. Rajoitettu osallistujamäärä.  Kouluttajana on asiantuntija Hanna Jalo. Ilmoit-
tautuminen heti tai viimeistään viikkoa ennen  

• PARAINEN, ti 20.3. klo 17-19, Paraisten Kaupungintalo, Rantatie 28 

• LAITILA, ke 21.3. klo 16.30-18.30, Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30 

• TURKU, to 12.4 klo 17-19, Itäinen pitkäkatu 68, Pihlajasali.  

• SOMERO, ke 18.4. klo 17-19, Svensson, Vanhatie 20 

• LOIMAA, ke 2.5. klo 17-19, paikka avoin 

 
 
AIVOTERVEYS-koulutukset, SKYPE: 
”Kovalevyn huoltopäivä” – puhetta oman terveyden edistämisestä aivoterveyden näkökulmasta. Elämä 
pitää sisällään pieniä arkipäiväisiä valintoja, joilla on suuri merkitys. Puhutaan aivo- ja sydänterveyden 
edistämisestä ruuan, unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin kautta. Kouluttajana Anne-Ly Palosaari.  
Ilmoittautuminen 17.4. mennessä.  Skype-lähetys Salosta muille alueille:  

• SALO ti 24.4.2018 klo 18-19.30, Syty, Helsingintie 6  

• TURKU ti 24.4.2018 klo 18-19.30 , Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68 

• LOIMAA ti 24.4. klo 18-19.30, Olohuone, Pekankuja 4 

 

 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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VAIN VAPAAEHTOISILLE: 
 
MUISTIKaVeRi®-KOULUTUKSET VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE:  
Sisältö: Muistisairaudet, fyysisen toimintakyvyn muutokset, kuntoutus arjessa, ulkoilua ja muuta yhdes-
säoloa, muistisairaan ohjaaminen, vuorovaikutus. Illan aikana tarjolla suolaista ja makeaa purtavaa. 
Edellytyksenä aikaisemmin käyty vammaisavustajakurssi. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen Muistiohjaaja Heidi Huuskonen, p. 
040 673 3829 tai heidi.huuskonen@muistiturku.fi 
TURKU 20.3 klo 16-20, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Varusmestarintie 15 
LOIMAA 10.4 klo 16-20, Kahvila Kauppalan Kyökki, Kauppalankatu 13 
SALO 24.4 klo 16-20, Salon Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6 
 

SINÄ VAPAAEHTOINEN! TERVETULOA KIITOSKAHVEILLE.  
Tule tapaamaan muita vapaaehtoisia ja henkilökuntaa pienen syötävän ja juotavan merkeissä. Järjes-
tämme eri paikkakunnilla kiitoskahveja (tammikuussa 2018 osa kahveista jo pidetty). Ilmoittautuessasi 
kerro mahdolliset erityisruokavaliosi. Ilmoittautuminen heti tai viimeistään viikkoa ennen  
LOIMAA ti 6.2. klo 17-19, Kahvila Kauppalan Kyökki, Kauppalankatu 13, Loimaa 
UUSIKAUPUNKI ke 7.2. klo 17-19 Gasthaus Pooki, Ylinenkatu 21, Uusikaupunki 
TURKU ti 6.3 klo 17-19 Tiirikkala, Linnankatu 3, Vähätori 
 
la 21.4. SINULLE, JOLLA LAPSI TAI NUORI TUETTAVANA! 
Tukihenkilöverkosto VAPA Turussa järjestää mahdollisuuden kahdelle vapaaehtoiselle tuettavansa 
kanssa meiltä Avustajakeskuksesta päästä mukaan retkelle Kaiturin tilalle Maskuun.  Yhteiskuljetus klo 
10 lähtee Turusta (ei esteetön) ja paluu n. klo 15   
Tila tarjoaa kävijöilleen palan elävää maaseutua kauniine pihapiireineen ja maatiaiseläimineen.  Päivän 
aikana tarjotaan keittolounas ja kahvi pullan kera.Tämä on maksuton osallistujille.  Ilmoittaudu 30.3. 
mennessä. Järjestäjät: MLL, Kriisikeskus, FinnFami, Pelastakaa Lapset, Tyttöjen talo, Kaupunkilähe-
tys ja Avustajakeskus 
 
ERITYISLASTEN UIMAKOULUJA kesäkuussa Tule mukaan jelppimään pieniä uimareita! 
Turussa, Raisiossa ja Kaarinassa kahdella ensimmäisellä viikolla.  
Salossa ennen tai jälkeen Juhannuksen, aika tarkentuu myöhemmin. 
ILMOITTAUDU VAPAAEHTOISEKSI UINTIAVUSTAJAKSI: Tku, Kaarina, Raisio 041-445 9392/ Satu 
ja 0400-239 806/Tuula, Salo 041-445 9332/Monikalle Kts. myös ”Avustajakeskuksen yleiset koulutuk-
set”, siellä tietoa Raision uintiavustajakurssista. 
 

VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ 19.5.2018.  
Kuljetukset Turusta, Salosta sekä Porista. Lisätietoa tämän kirjeen lopussa. 

 

TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA-HANKE 2017-2019 

 
Tuettu vapaaehtoistoiminta – hankkeen kautta kehitettyä tuettua vapaaehtoistoiminnan mallia on jo Ak-
selin alueella lähdetty toteuttamaan. Mynämäellä toimivasta Koivikkokujan toimintakeskuksesta on löy-
tynyt kahdeksan vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta lievästi kehitysvammaista henkilöä, jotka ovat yh-
dessä neljän Avustajakeskuksen kokeneemman vapaaehtoisen avustajan, eli taustatukivapaaehtoi-
sen kanssa tehneet vapaaehtoistoiminnan keikkoja Häävuoren palvelukeskukseen.  
Myös Turun ja Salon seudulla ollaan käynnistämässä vastaavanlaista toimintaa keväällä. Helmikuussa 
järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin vammaispalveluiden kanssa heidän palveluiden piirissä 
oleville henkilöille vapaaehtois- ja avustajatoiminnan koulutus. Heistä kootaan ryhmä, jotka lähtevät 
tekemään vapaaehtoistoimintaa, mutta kaipaavat rinnalleen henkilön, jolta saa toimintaan taus-
tatukea. Salossa tuetaan hankkeen kautta maahanmuuttajia, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoimin-
nasta ja avustajana toimimisesta. Teemme yhteistyötä Salon ammattiopiston Kototakuu- ja Voima – 
hankkeiden kanssa.  
Vapaaehtoiset avustajat Turun ja Salon seudulla pysykää siis kuulolla, sillä teitä tarvitaan toimi-
maan taustatukivapaaehtoisena erityisestä tuesta hyötyvälle henkilölle! 
Mikäli Tuettu vapaaehtoistoiminta – hanke tai taustatukivapaaehtoisena toimiminen kiinnostaa tai he-
rättää kysymyksiä, otattehan rohkeasti yhteyttä sähköpostitse anna.makinen@avustajakeskus.fi tai pu-
helimitse 040 767 7530. Nähdään koulutuksessa!  

mailto:heidi.huuskonen@muistiturku.fi
mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
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VAIN PALKALLISILLE: 
 
TYÖSUHDEKLINIKKA  
tänne voit tulla yksin tai yhdessä työnantajasi kanssa. Tilaisuuden lopussa mahdollisuus kysymyksille. 
Käydään läpi yleisiä työsuhteeseen liittyviä asioita ja juuri osallistujia kiinnostavia kysmyksiä. 
Etukäteen kysymyksiä voi lähettää tarja.vasama@avustajakeskus.fi  
TURKU 26.4. klo 13.00-14.30, Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68 
SALO ti 17.4. klo 15-16.30, Syty, Helsingintie 6 
 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA  

Häneltä voit hakea uuden 2018 avustajakortin (muista toimittaa halutessasi valokuva) tai tulla keskus-

telemaan palkanmaksuun liittyvistä asioista 

SALO, palkanlaskija Jaana Vikstedt, ma 29.1., ke 28.2., to 29.3., ma 30.4., ke 30.5. klo 10-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
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ALUETOIMINTA SATAKUNTA 
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset, jos ei muuta ilmoitettu VIIMEISTÄÄN VIIKKOA ENNEN päivystys-

numeroomme 02-251 8549 ma-to klo 13-15 välisenä aikana tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi  

 

KAIKILLE YHTEISET: 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET: 
Tapaamiset on suunnattu Avustajakeskuksen rekisterissä oleville henkilöille. Ryhmien koot sekä läsnä-

olijat vaihtelevat. Tapaamiseen voi tulla mieltä askarruttavien pohdintojen kanssa tai kuuntelemaan 

kuulumisia. Pääsääntöisesti tapaamisella ei ole mukana Avustajakeskuksen henkilökuntaa, jos sinulla 

on kysymyksiä heille – ole yhteydessä alueohjaajaan. Ryhmissä on vertaisvetäjä joka toimii vertaisuus-

periaatteella ollen yksi osallistujista. Tunnistat hänet "vertaisvetäjä" -kyltistä. 

Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan olet sitten kokenut konkari tai vasta toimintaan mukaan tullut 

Ilmoittautuessasi, kerro minkä alueen tapaamiseen osallistut ja kerro myös mahdollinen erikoisruokava-
liosi, kiitos. 
PORI, joka kuun kolmas keskiviikko (17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5.) klo 17.30 alk.  

Porin toimipiste, Otavankatu 3A, Pori. Kahvitarjoilu.  

RAUMA, joka kuun viimeinen keskiviikko (31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5.) klo 18 alk.  

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

KANKAANPÄÄ, tiistaisin (20.3., 15.5.) klo 17 alk. 

Kaseva ry:n tilat, Taipaleenkatu 5, Kankaanpää. Kahvitarjoilu. 

 

ERGONOMIAPÄIVÄ: 
Koulutus sisältää; siirtotekniikoiden perusteita, käytännön harjoittelua ja tutustumista eri apuvälineisiin. 
Koulutus on räätälöity henkilökohtaisen avustajan työtä tekeville. Ergonomiapäivä on avoin myös va-
paaehtoisille avustajille. Päivä sisältää kahvin ja salaattilounaan. Ergonomiakoulutuksen vetäjänä toimii 
työfysioterapeutti Haula Kati. 
PORI 24.3.2018 klo 10-15 Ft Voluntas (Mehiläisen talo, 2.krs), Teljänkatu 8, Pori.  
 
TUKIVIITTOMAT koulutusillat: 
Tukiviittomat-koulutus sisältää arkipäivän keskeistä sanastoa, ns. pieni ripaus kaikkea – aakkosista asi-
ointiin. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää omia harjoituksia viittoen. Materiaalipaketti jaetaan 
jokaiselle kotiin viemisiksi. Rajoitettu osallistujamäärä.  Kouluttajana on asiantuntija Hanna Jalo. Ilmoit-
tautuminen heti tai viimeistään viikkoa ennen  

• EURA to 15.3. klo 16.15-18.15. Hilkan kammari, Kauttua liikekeskus, Kauppatie 4, Eura 

• KANKAANPÄÄ ti 15.5. klo 17-19 Kaseva, Taipaleenkatu 5, Kankaanpää 

 

AIVOTERVEYS-koulutukset, SKYPE: 
”Kovalevyn huoltopäivä” – puhetta oman terveyden edistämisestä aivoterveyden näkökulmasta. Elämä 
pitää sisällään pieniä arkipäiväisiä valintoja joilla on suuri merkitys. Puhutaan aivo- ja sydänterveyden 
edistämisestä ruuan, unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin kautta. Kouluttajana Anne-Ly Palosaari.  
Ilmoittautuminen 17.4. mennessä. Skype-lähetys Salosta muille alueille:   

• PORI ti 24.4. klo 18-19.30, Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3A, Pori 

• RAUMA ti 24.4. klo 18-19.30, Palvelukeskus Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6, Rauma 

 

VAIN VAPAAEHTOISILLE: 
 
 
KIITOSKAHVIT VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE: 

Tule tapaamaan muita vapaaehtoisia ja henkilökuntaa pienen syötävän ja juotavan merkeissä. Ilmoit-

tautuminen viimeistään viikkoa ennen. Ilmoittautuessasi kerro myös mahdollinen erityisruokavaliosi. 

• KANKAANPÄÄ 7.3.2018 klo 14-16, Kahvila PostElli, Keskuskatu 51, 38700 Kankaanpää 

• EURA 19.4.2018 klo 14-16, Euran uimahalli (kokoustila), Eurantie 33, 27510 Eura 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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MUISTIKaVeRi®-koulutukset vapaaehtoisille avustajille (pohjana tulee olla vammaisavustajakurssi 
käytynä): 
EURA 8.3.2018 klo 13-17 Hilkan Kammari, Kauttuan liikekeskus, Kauppatie 4, 27500 Eura. 

PORI 18.4.2018 klo 13-17 Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3A, 28100 Pori. 

 

TunteVa® -tilaisuus MuistiKaVeReille: 

RAUMA 1.3.2018 klo 14.30 – 17.30, tämä tilaisuus Satakunnan alueella vain Raumalla! 

Rauman Järjestötalo (Sinisaaressa), Siikapolku 1, 26100 Rauma 

Tunteva® -toimintamalli antaa vinkkejä muistiasiakkaan arvokkaaseen kohtaamiseen. Tilaisuus tarjoaa 

samalla mahdollisuuden tavata muita aktiivisia MUISTIKaVeReita. Iltapäivän asiantuntijoina TunteVa® 

-kouluttaja Hillervo Pohjavirta ja projektikoordinaattori Tuula Pesonen. Tilaisuus on tarkoitettu ensisi-

jaisesti sinulle, joka toimit säännöllisesti muistiasiakkaan Muistikaverina! 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot viimeistään 22.2.2018 Muistiohjaaja Päivi Siltanen, paivi.siltanen@muisti-

turku.fi p. 040-1409081 

 

VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ 19.5.2018.  
Kuljetukset Porista, Salosta sekä Turusta. Lisätietoa tämän kirjeen alussa! 

 

TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA-HANKE  2017-2019 

 
Tuettu vapaaehtoistoiminta – hankkeen kautta kehitettyä tuettua vapaaehtoistoiminnan mallia on jo Ak-
selin alueella lähdetty toteuttamaan. Mynämäellä toimivasta Koivikkokujan toimintakeskuksesta on löy-
tynyt kahdeksan vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta lievästi kehitysvammaista henkilöä, jotka ovat yh-
dessä neljän Avustajakeskuksen kokeneemman vapaaehtoisen avustajan, eli taustatukivapaaehtoi-
sen kanssa tehneet vapaaehtoistoiminnan keikkoja Häävuoren palvelukeskukseen.  
Porissa tapahtuu hankkeen osalta paljon uutta ja jännittävää! Pääsemme yhdessä Maahanmuuttaja-
nuoret 360 – hankkeen kanssa kehittämään tuetun vapaaehtoistoiminnan mallin, jossa maahanmuut-
tajanuoret yhdessä Avustajakeskuksen vapaaehtoisten kanssa, pääsevät tänä kesänä Pori Jazziin 
avustajiksi! Mikäli sinua kiinnostaa työskennellä yhdessä maahanmuuttajanuorten kanssa, kokeilla eri-
laista vapaaehtoistoimintaa ja olla kehittämässä Avustajakeskuksen vapaaehtoistoimintaa, on sinulla 
nyt tilaisuus lähteä mukaan Taustatukivapaaehtoiseksi!  

• Torstaina 3.5 järjestetään Porissa ensimmäinen Taustatukivapaaehtoisten koulu-

tus. Lisätietoa koulutukseen ilmoittautumisesta ja sen sisällöstä on tulossa kevään aikana!   

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kiinnostusta lähteä mukaan toimintaan, otathan yhteyttä sähköpostitse 
anna.makinen@avustajakeskus.fi tai puhelimitse 040 767 7530. 
 
 

VAIN PALKALLISILLE: 
 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA  

Häneltä voit hakea uuden 2018 avustajakortin (muista toimittaa halutessasi valokuva) tai tulla keskus-

telemaan palkanmaksuun liittyvistä asioista 

PORI, palkanlaskija Jenny Saarinen ke 31.1., ke 28.2., ke 28.3., ke 19.4 ja ke 31.5., klo 10-14 

RAUMA, palkanlaskija Sergej Kushnir ke 31.1., ti 27.2., ti 27.3., to 26.4., ti 29.5. klo 10-14 

 

TYÖSUHDEKLINIKKA  
tänne voit tulla yksin tai yhdessä työnantajasi kanssa. Tilaisuuden lopussa mahdollisuus kysymyksille. 
Käydään läpi yleisiä työsuhteeseen liittyviä asioita ja juuri osallistujia kiinnostavia kysmyksiä. 
Etukäteen kysymyksiä voi lähettää tarja.vasama@avustajakeskus.fi  
PORI 8.5. klo 13-15 Satakunnan Yhteisökeskus, Otavankatu 3 A, 28100 Pori. 
RAUMA 28.5. klo 14-16. Palvelukeskus Mansikkapaikka os. Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma. 
HARJAVALTA 30.5. klo 13-15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 

mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLEVAT AVUSTAJAT! 
 

 
VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ 19.5.2018 Turussa Seilin saaressa. 

 
Vietetään päivä yhdessä tutustuen saareen ja nauttien luonnosta.   
Seilissä kauniissa maisemissa kohtaat synkän menneisyyden. Täällä oli 1600- ja 1700-luvuilla Suomen 
tunnetuin leprasairaala, hospitaali, jonka potilaat elivät suljetulla saarellaan eristyneinä muusta maail-
masta kuolemaansa asti. Kun pelätty lepra alkoi kadota Suomesta, saarella aloitti toimintansa houru-
jenhuone eli mielisairaala. Mielisairaita hoidettiin Seilissä vuoteen 1962 asti, minkä jälkeen hourujen-
huoneen tilat siirtyivät Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen käyttöön. 
 
Bussikuljetus lähtölaitureilta (tarkemmat ajat ja paikat viikolla 18): 
Porista n.klo.7.00 (paluu n.klo.20.00), pysähdykset Rauma, Laitila, Mynämäki, Masku 
Turusta n.klo.10.30 (paluu n.klo.19.30)  
Salosta n.klo.10.00 (paluu n.klo.20.00), pysähdykset Paimio, Kaarina 
 
Paikan päällä ruokatarjoilu sekä 1,5h opastuskierros sis. kirkkomaksu kierroksen aikana (ilmoita jos et 
halua ottaa osaa). 
Huomio, että Seili on iso saari eli kävelyä tulee jonkin verran eli mukaan sään mukaiset sekä maas-
tossa kävelyyn sopivat kengät. Seili: https://www.visitseili.fi/fi/  
 

 
 

Sitovat ilmoittautumiset 26.4. mennessä. 
Viikolla 18 lähetämme jokaiselle ilmoittautuneelle tarkennetun aikataulun.  

Peruutukset 9.5.18 mennessä.  
Aikataulun mukaisesti peruuttamattomista ilmoittautumisista perimme 50€ maksun. 

Muistathan kertoa myös erityisruokavaliosi. 
Tervetuloa! 

 

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 asi-
akkaan 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 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. 
 

Oman auton käyttö asiakkaan kuljetuksissa kielletty 

 
 

https://www.visitseili.fi/fi/
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PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne mel-
keinpä päivittäin.  Ota ylös työpaikan numero ja soita ohjaus- ja neuvontapuhelimeen klo 13-15 väli-
senä aikana tai laita sähköpostia avustajakeskus@avustajakeskus.fi saadaksesi lisätietoja. 
 

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 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi 
Seuraavat tiedot tulee mainita ilmoituksessa;  
Missä kunnassa voit tehdä töitä, kokemuksesi alalta ja koulutuksesi, milloin voit ottaa työtä vastaan,  
rajoitteet (esim. allergiat ja nostorajoitukset),  
tuntimäärät, josta olet kiinnostunut (sijaisuudet, kesätyö, tai mitä muuta),  
muuta, mikä on työnantajan hyvä tietää (esim. omistatko ajokortin…) ja haluat itsestäsi kertoa. 
Muistathan ilmoittaa meille kun työllistyt, niin poistamme ilmoituksesi sivuiltamme! 
 

Muistathan sopia kesälomasta ajoissa työnantajan kanssa! 
Kun ajankohta on sovittu, ilmoittakaa se heti palkanlaskuun.  Voitte tehdä sen esim. kirjoittamalla pal-
kanlaskuun lähtevään tuntilistaan.  Näin varmistatte lomapalkkojen ja korvausten maksun oikeassa 
ajassa. 
Yleisesti pienissä tuntimäärissä (alle 35h/kk tai 14 päivää/kk tekevät) lomakorvaus maksetaan 1xvuosi 
ja usein se on toukokuussa.  Suuremmissa tuntimäärissä lomapalkka ja mahdollinen lomaraha makse-
taan ennen sovittua lomaa, jos loman ajankohta on ollut ajoissa palkanlaskun tiedossa. 
Samalla kannattaa huomioida, että ns. talviloma on myös pidetty ennen huhtikuun loppua. 

 

Uudet verokortit pitää myös nopeasti toimittaa palkanlaskuun. 
Uudet kortit tulevat voimaan 1.2. ja sen jälkeen ei voida enää vanhaa käyttää (vaikka maksettaisiinkin 
aiempia palkkoja), sillä maksuajankohta määrittää käytettävän verokortin.  Työntekijä huolehtii itse kor-
tin toimittamisesta.  Alkuperäinen kortti pitää toimittaa paperisena, muutosverkorteista suurin osa voi-
daan toimittaa sähköisenä.  Joissakin paikoissa verottajalta tulee tieto uusista prosenteista suoraan jär-
jestelmään (näin esim. Avustajakeskuksen kautta maksettavien palkkojen osalta, jos työntekijä on ollut 
jo viime vuonna palkansaajana kauttamme)  Muutosverokortin osalta kannattaa aina toimittaa se pal-
kanlaskuun. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 

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:  
 
Satu Heinonen                             Tuula Ahtela  
puh. 041 445 9392                  puh. 0400 239 806  
satu.heinonen@avustajakeskus.fi                 tuula.ahtela@avustajakeskus.fi  

  
Salo, Loimaa, Aura, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä: 
Monika Nurmi puh. 041 445 9332  
monika.nurmi@avustajakeskus.fi  
 
Satakunta ja Pyhäranta 
Mirva Veneranta puh. 040 620 2217  
mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 
Tuettu vapaaehtoistoiminta-projekti  
Anna Mäkinen, Projektikoordinaattori puh. 040-767 7530  
anna.makinen@avustajakeskus.fi 
 

 

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 
 
 
 
Sauvo, Paimio, Pöytyä, Loimaa, Parainen, Vehmaa, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Rai-
sio, Naantali, Aura, Mynämäki, Nousiainen ja Masku 
Sonja Ovaskainen puh. 040 480 8960 sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi  
 

mailto:pirjo.rissanen@avustajakeskus.fi
mailto:satu.heinonen@avustajakeskus.fi
mailto:tuula.ahtela@avustajakeskus.fi
mailto:monika.nurmi@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
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Rauma, Pyhäranta, Eura, Eurajoki, Säkylä, Kokemäki, Harjavalta ja Nakkila 
Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
 
 
 
 
Pori, Ulvila, Merikarvia, Luvia, Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Jämijärvi ja 
Karvia 
Anna-Maija Koskinen puh. 040 754 6166  anna-maija.koskinen@avustajakeskus.fi  
 
 

TALOUSOSASTO, PALKANLASKENTA yleinen sp palkanlaskenta@avustajakeskus.fi 

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

Talousvastaava  
Ulla-Maija Lind ulla-
maija.lind@avustajakes-
kus.fi  

 
 

 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä   
Jaana Vikstedt jaana.vik-
stedt@avustajakeskus.fi 
 

 

 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä 
(palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir   
sergej.kushnir@avustajakeskus.fi  
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä  
Olga Pukki  olga.pukki@avustaja-
keskus.fi 
palvelu myös venäjäksi 

 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä  
Jenny Saarinen jenny.saari-
nen@avustajakeskus.fi  

 

 
 
 
 

mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:anna-maija.koskinen@avustajakeskus.fi
mailto:palkanlaskenta@avustajakeskus.fi
mailto:ulla-maija.lind@avustajakeskus.fi
mailto:ulla-maija.lind@avustajakeskus.fi
mailto:ulla-maija.lind@avustajakeskus.fi
mailto:sergej.kushnir@avustajakeskus.fi
mailto:olga.pukki@avustajakeskus.fi
mailto:olga.pukki@avustajakeskus.fi
mailto:jenny.saarinen@avustajakeskus.fi
mailto:jenny.saarinen@avustajakeskus.fi

