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Avustajakeskus
Toiminnan raportti vuodelta 2017

HIEMAN HISTORIAA
Avustajakeskus on toiminut vuodesta 1994 alkaen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
avustajavälityksen parissa. Toiminta alkoi hyvin pienestä ideasta Turun seudun
Lihastautiyhdistyksen hallituksen kokouksessa, jossa mietittiin jäsenten osallistumisen
tukemista. Silloin nousi idea vapaaehtoisten saamiseksi avustajiksi mm. yhdistyksen
tilaisuuksiin.
Yhdistys halusi lähteä kehittämään vapaaehtoistoimintaa ja silloista ideaa ja siihen
haettiinkin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukea projektin voimin. Ensimmäinen
projekti saatiin vuonna 1990 ja sen kautta vahvistui idea avustajien kouluttamisesta ja
välityksestä lihassairaille ja muille avun tarvitsijoille.
Vuonna 1994 alkaneeseen projektiin saatiin mukaan yhteistyökumppaneiksi Turun
kaupunki, Polioinvalidit ry:n Varsinais-Suomen osasto, Turun CP-yhdistys ry. ja Turun
Seudun Invalidit ry. Projekti piti sisällään vapaaehtoisten avustajien koulutuksen,
välityksen ja neuvonnan. Rahoitus tuli osin Turun kaupungilta ja osin RAY:ltä. Tavoite
oli, että kaupunki rahoittaisi toimintaa kokonaan projektin loppumisen jälkeen. Näin ei
kuitenkaan taantuman vuoksi tapahtunut, vaan saimme vuonna 1999 alusta alkaen
kohdennetun avustuksen RAY:ltä ja Turun kaupunki rahoitti loput.
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Vakka-Suomen seudulla alkoi kiinnostus vapaaehtoisuuteen perustuvaa
avustajavälitystoimintaa kohtaan samoihin aikoihin ja uusi projekti toiminnan
aloittamiseen siellä alkoi vuonna 2000. Tähän projektiin tulivat rahoittajiksi heti alusta
Laitila, jolta saatiin myös tilat sekä Uusikaupunki, Mynämäki, Eura ja Rauma. Projektin
päätyttyä vuonna 2003 kunnat halusivat jatkaa toimintaa hyvien tulosten vuoksi ja niin
sitten kävikin. Hetkeksi laajentuminen hiljeni, vaikka Salon kanssa neuvotteluja käytiin jo
vuonna 2002, mutta kun lisärahoitusta ei saatu RAY:ltä, ei siellä toiminta lähtenyt
käyntiin vielä silloin.

3

Vapaaehtoisten avustajien välityksen rinnalla kulki pienimuotoisena myös palkallisten
avustajien välitys lähinnä Turussa. Asiakkaiden oli helppo kysellä pieniin tuntimääriin
avustajia vapaaehtoisten joukosta, jossa oli paljon opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita
myös palkkatyöstä.

Avustajien keski-ikä oli alusta lähtien hyvin alhainen
verrattuna koko maan vapaaehtoisten keski-ikään.
Tähän on ollut varmasti yhtenä syynä se, että mitään
pakkositoutumista toimintaan ei ole ollut. Kursseille
on voinut tulla mukaan kuka vaan ja on voinut sitoutua
omien resurssien mukaan, joko yksittäisiin keikkoihin
tai vakituisiin avustajasuhteisiin. Avustajatarpeet ovat
myös olleet nuoria kiinnostavia, toiminnallisia.
Toiminnallisuus onkin ollut yksi perusperiaatteita koko
toiminnan ajan. Avustajat eivät tee puolesta vaan
mahdollistavat asiakkaan osallistumisen toimintoihin
yhdessä avustajan kanssa. Tämän myötä ovat tehtävät
olleet liikunnallisia sekä mielenkiintoisia osallistumisia
erilaisiin tapahtumiin.

Oppilaitosten kanssa olemme tehneet erilaisia tempauksia vuosien varrella liittyen lähinnä
tutkimuksiin ja koulutuksiin. Heidän kauttaan olemme saaneet lopputöiden tekijöitä,
harjoittelijoita ja uusia avustajia. Olemme myös järjestäneet erilaisia
koulutuskokonaisuuksia oppilaitoksille. Pisimmälle olemme ehtineet Turun kristillisen
opiston kanssa, jonne olemme tuottaneet erilaisia opintokokonaisuuksia jo 10 vuoden
ajan. Yhteistyöverkostojemme laajuus on mahdollistanut laadulliset koulutukset ja
asiantuntijuuden avustamiseen liittyvissä asioissa.
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Avustajakeskuksen toiminnan kehittyminen ei olisi
ollut mahdollista ilman hyviä ja toimivia yhteistyökumppaneita. Edellä mainittiinkin
ensimmäiset kumppanit, joiden jälkeen on pikkuhiljaa mukaan tullut lähes kaikki alueiden
vammais- ja kansanterveysjärjestöt. Heidän kanssaan on kokoonnuttu alueellisesti sekä
maakunnittain säännöllisesti ja kehitetty toimintaa eteenpäin. Heidän kauttaan olemme
voineet tiedottaa toiminnasta suoraan tarvitsijoille ja saaneet järjestöiltä asiantuntijuutta
koulutuksiimme. Myös yhteistyö Turun liikuntatoimen kanssa alusta asti on
mahdollistanut toiminnan laajenemisen ja syvenemisen. Nyt sitä käydään ihmettelemässä
koko Suomesta. Olemme voineet tarjota vapaaehtoisia mahdollistamaan heidän ryhmiään
ja samalla saaneet heiltä mm. koulutus- ja tiedotustukea sekä asiantuntijuutta monessa
asiassa. Näistä esimerkkinä on uintiavustajakoulutus, joka räätälöitiin meidän
tarpeitamme varten jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tärkeässä roolissa ovat olleet myös
kuntien sosiaalitoimet ja kotihoitoyksiköt, joiden kautta olemme tavoittaneet uusia
asiakaskuntia ja olemme jakaneet tietoa niillekin, jotka eivät muuten tietoa meistä saisi.
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Palkallisen toiminnan osalta 2000 -luvun alussa huomattiin, että se tulee kasvamaan ja
resurssit eivät riitä. Silloin esillä oli Euroopan Sosiaalirahaston eli ESR -rahoitus, mutta
siihen eivät rahkeet vielä riittäneet. Vuonna 2006 oli tiedossa vammaispalvelulain
muutokset henkilökohtaisen avun osalta ja haimme silloin RAY-hanketta ja sen myös
saimme vuosille 2007–2011. Sen kautta pystyimme kehittämään toimintaa, luomaan
malleja ja olemaan mukana valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa Assistentti-infon
kautta. Sen kautta pystyimme luomaan erilaisia myytäviä palveluja kuntien käyttöön ja
kehittämään koulutusta, vertaistukea sekä ohjaus- ja neuvontatoimintaa vastaamaan
tarvetta. Vuoden 2012 alusta välitys ja ohjaus sekä koulutustoiminta ovat olleet osa
normaalia toimintaa ja siinä olemme löytäneet hienon yhteyden vapaaehtoistoiminnan
kanssa.
Tavoitteena on toimia asiantuntijaorganisaationa Turun seudun Lihastautiyhdistys ry:n
toimialueella avustamiseen liittyvissä asioissa. Turun seudun Lihastautiyhdistyksen
toimialueena on Varsinais-Suomi ja Satakunta.
Yhdistyksen puheenjohtajana keskuksen alkuvuosina toiminut Virpa Puisto uskoi asiaan ja
omalla panoksellaan teki enemmän kuin paljon toiminnan eteen. Hänen jälkeensä
Virolainen on nostanut keskuksen profiilia ja vie kohti tulevia haasteita omassa
johdossaan. Toiminnanjohtajana toimiva Sirke Salmela on ollut myös ratkaisevassa
asemassa toiminnan kehittämisessä ja kasvussa. Hän on alusta asti ollut työntekijänä ja
muiden työntekijöiden kera saanut toiminnan elämään ja kehittymään asiakaslähtöisesti.
On ollut tärkeää muuttuvassa yhteiskunnassa, että toiminnassa on ollut johtolanka, jota
toiminnanjohtaja on säännönmukaisesti seurannut ja saanut työyhteisön mukaansa. Ei
voida myöskään unohtaa vuosien varrella hallituksessa mukana olleita jäseniä, jotka ovat
uskoneet toimintaan ja antaneet työntekijöille työrauhan ja luottamuksen. Vuosien
varrella on törmätty myös suuriin vaikeuksiin mm. taloudellisesti, mutta yhteistyöllä eri
tahojen kuten RAY:n kanssa on niistä selvitty.
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On hienoa huomata, että kun toiminnalle on tarve ja löytyy toteuttaja, joka herkällä
korvalla ja sydämellä kehittää sitä, voidaan päästä vaikka minne.
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ARVOT
Arvot perustuvat yhdistyksen arvoihin ja niiden kokoamiseen käytettiin vahvasti
avustajien, asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tietotaitoa. Arvotyöskentely oli
matka, jonka aikana pohdimme koko toimintaamme ja pystyimme kokoamaan arvoihin
juuri ne ajatukset, jotka eniten määrittelevät toimintaamme kaikkien osapuolten ja
toimintojen näkökulmasta.
ARVOMME
Olemme väylä osallisuuteen
Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen
Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen perustaen
Osaamme ja onnistumme yhdessä

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Olemme yhtenäistäneet koko alueen markkinointia. Käytössä on jokaisella alueella
samanlainen markkinointikonsepti. Messuilla/esittelytilaisuuksissa on käytössä
samanlaiset tiedotteet, somisteet, esitykset ja roll-upit. Henkilökunnalla on
esittelytilaisuuksissa/ koulutustilaisuuksissa Avustajakeskuksen väreissä oleva vaatetus,
jolloin heidät erottaa paremmin yhteenkuuluvaksi joukoksi.

Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetty
resurssien rajoissa. Käytössämme on facebookin yleissivut, sekä omat suljetut ryhmät
avustajille ja palkallisen puolen työnantajille. Tuotimme Proratas oy:n kanssa
esittelyvideot Avustajakeskuksen eri toiminnoista (vapaaehtoistoiminta, palkallinen
toiminta ja yhteisöllisyys). Ne palvelevat niin markkinoinnissa kuin koulutuksissakin.
Lisäksi vuoden aikana otettiin käyttöön Instagram -tili tavoittamaan myös siellä olevia.
Kotisivut palvelevat laajasti ja niissä vierailumäärät ylittävät jo 211 000 ja yksittäisten
kävijöiden määrä hipoo 90 000 vuodessa.
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Yhteistyö oppilaitosten kanssa on johtanut toivottuun tulokseen. Olemme saaneet vuoden
aikana mukavasti kutsuja esittelemään toimintaamme erilaisiin tilaisuuksiin,
opiskelijaryhmille kuten uravalmennusryhmille ja terveydenhuollon opiskelijoille. Näin
saamme lisättyä Avustajakeskuksen tunnettavuutta ja tätä kautta uusia työntekijöitä ja
vapaaehtoisia avustajiksi ja tietoa eri tahoille. Nyt tehty työ on parasta markkinointia
tulevaisuuden ammattilaisille.
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Tiedotimme toiminnastamme vuoden aikana monissa eri paikoissa. Tavoitimme lähes
8000 ihmistä eri puolilla toiminta-aluetta. Lista paikoista löytyy raportin lopussa.
Avustajille tiedotimme 2x vuodessa myös paperisena lähtevällä tiedotteella sekä
sähköpostitse kuukausitiedotteella. Näiden lisäksi erikseen alueellisesti tiedotimme
tapahtumistamme. Työnantajille lähetimme 2x tiedotteen ajankohtaisista asioista.
Tuetun työsuhteen työnantajille ja avustajille tiedotimme erikseen 2x vuoden aikana.

ORGANISAATIO
Toiminnasta vastaa Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Se on valinnut
toiminnanjohtajan, joka vastaa koko avustajakeskustoiminnasta. Organisaatio on haluttu
pitää yksinkertaisena ja helppona, jotta seuranta ja vastuut ovat selkeitä kaikille.
Vapaaehtoistoiminta ja palkallinen toiminta sekä palvelumyynti ovat omia kokonaisuuksia,
joita kehittävät omat tiiminsä tiimivastaavien johdolla. Yksi menestyksen avain on
kuitenkin tiivis yhteistyö kaikkien näiden toimintojen välillä, niin markkinoinnissa kuin
esim. koulutuksissakin.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Ilman yhteistyötä ei ole toimintaamme. Teemme tiivistä yhteistyötä koko
toiminnassamme kuntien, alan järjestöjen, oppilaitosten, viranomaisten sekä yritysten
kanssa.
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Uskomme vahvasti yhteistyön ja yhdessä tekemisen voimaan. Tieto ja osaaminen kasvavat
jakamalla. Yhdessä tekemällä kehitytään eikä yksin kukaan saa mitään aikaiseksi. Siksi
olemmekin innoissamme jokaisesta yhteistyöstä ja mahdollisuudesta päästä yhdistämään
voimia, asiantuntijuutta ja osaamista. On palkitsevaa ja motivoivaa työskennellä eri
alojen toimijoiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen ja huomata kuinka erilaisista
toimintatavoista voi oppia ja miten eri vahvuuksien ja osaamisen yhdistäminen vie kohti
hyvää lopputulosta. Tämä on ollut ohjenuoramme alusta asti. Yhteistyötä yli rajojen!
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Osallistumme lisäksi erilaisiin alueellisiin sekä valtakunnallisiin yhteistoimintaryhmiin.
Näitä ovat Kansalaisareenan Valikko-ryhmät (vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit)
Raumalla, Porissa ja Turun seudulla, Salossa sekä VAPA -lasten ja nuorten
tukihenkilöjärjestöt Turussa, valtakunnallinen Kansalaisareena ry, Assistentti-info ja
monet muut hankekohtaiset yhteistyöryhmiin.
Yksi uraauurtava yhteistyön muoto on yhteistyö muistiasiakkaiden välityksessä VarsinaisSuomen ja Satakunnan MuistiLuotsin kanssa. Olemme kehittäneet heidän kanssaan

omanlaisen vapaaehtoistoimintaan MuistiKaveri-toiminnan, jossa koulutus sekä tuki
muistikavereille tulee MuistiLuotsilta ja me välitämme, rekrytoimme heitä mukaan.
Tämä kehitystyö tehtiin Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-hankkeessa vuosina 2011-2015.
Uusimman hankkeemme, Tuettu vapaaehtoistoiminta, kautta olemme tavoittaneet uusia
yhteistyökumppaneita niin kehitysvammapuolella kuin maahanmuuttajapuolelle.

MUKANA OLEVAT KUNNAT
Toiminnassa ovat mukana rahoittajakunnat (37):
Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kaarina, Kankaanpää, Karvia,
Kokemäki, Laitila, Lieto, Loimaa, Luvia, Masku, Merikarvia, Mynämäki, Naantali,
Nakkila, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pomarkku, Pori, Pyhäjärvi, Pöytyä, Raisio,
Rauma, Salo, Sauvo, Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo, Turku, Ulvila, Uusikaupunki
ja Vehmaa.
Muiden toiminta-alueella olevien kuntien osalta annoimme puhelinneuvontaa ja ohjausta,
mutta välitystoimintaa emme pystyneet antamaan olemassa olevien resurssien puitteissa.

HENKILÖSTÖ
Toimintaa organisoi ja toteuttaa sitoutunut ja vastuullinen henkilöstö, jonka
hyvinvoinnista pidetään huolta.

Palkallisen puolen alueohjaajina toimivat
Sonja Ovaskainen (Saana Keräsen sijaisena 15.1.17 alkaen Aura, Pöytyä, Paimio, Loimaa,
Parainen, Sauvo, Naantali, Raisio, Mynämäki, Masku, Nousiainen, Laitila, Uusikaupunki,
Taivassalo, Vehmaa),
Sari Nikula (Kaarina, Lieto, Turku),
Krista Suosaari (Salo, Somero),
Krista Hellén (Rauma, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Laitila, Nakkila, Säkylä),
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Vapaaehtoispuolen alueohjaajina toimivat
Mirva Veneranta (Satakunta),
Monika Nurmi (Salo, Somero, Sauvo, Paimio, Pöytyä, Aura, Loimaa),
Satu Heinonen ja Tuula Ahtela (Turku, Parainen, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio,
Masku, Mynämäki, Nousiainen, Masku, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa).
Tuettu vapaaehtoistoiminta –hankkeessa toimi alueohjaajana Kuu-Katjaana Salonen 30.8.
asti ja 1.8. alkaen projektikoordinaattori Anna Mäkinen.
Tiimivastaavana toimi järjestösuunnittelija Pirjo Rissanen 30.8. asti ja 1.9. alkaen KuuKatjaana Salonen.
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Jenni Viljanen 30.10 saakka (Honkajoki, Jämijärvi, Karvia,
Merikarvia, Pomarkku, Pori, Luvia, Ulvila, Siikainen) ja 1.8.
alkaen sijaisena
Anna-Maija Koskinen.
Tiimivastaavana toimi järjestösuunnittelija Tarja Vasama.
Talousosastolla toimi Sergej Kushnir, Olga Pukki, Jaana
Vikstedt ja Jenny Saarinen. Sijaisena 1.6.-31.8. Joonas
Helander.
Tiimivastaavana toimi talousvastaava Ulla-Maija Lind.
Hallinto: toiminnanjohtaja Sirke Salmela ja talousvastaava UllaMaija Lind.
Palveluohjaajana toimi Jasmin Toropainen ja hänen sijaisena 1.7.-31.7. Anna Salminen.

TOIMITILAT
Toimitilana Turussa oli Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry:n omistamat tilat os.
Itäinen Pitkäkatu 68. Siellä toimivat Turun seudun toiminnasta vastaavat työntekijät sekä
projektin työntekijä. Hallinto, hanke, palveluohjaaja ja talouspuoli olivat vuokratiloissa
lähellä päätoimistoa.
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Muualla olevat toimitilat olivat Salossa Astrum-keskuksessa, Raumalla Palvelukeskus
Mansikkapaikassa, Porissa Satakunnan Yhteisökeskuksen tiloissa.
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Kuvassa alueohjaaja Mirva Veneranta ja opiskelija Mari Hellsten esittelemässä toimintaa

VAPAAEHTOISTOIMINTA
VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET
Vapaaehtoisuus on henkilön oma tahto ja halu tehdä ja olla mukana toiminnassa.
Vapaaehtoisuuden tulee tuoda iloa kummallekin: saajalle ja antajalle.
Periaatteet
• Tasa-arvoisuus: Vapaaehtoistoiminnassa kaikki osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina.
• Vastavuoroisuus: Toiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen
osallistuville.
• Palkattomuus: Palkkio on toiminnasta saatu hyvä mieli.
• Ei-ammattimaisuus: Vapaaehtoinen ei koskaan korvaa alan ammattityöntekijää.
• Luotettavuus ja sitoutuminen: On arvioitava omat voimavarat, jotta ei lupaa
enemmän kuin jaksaa. Vapaaehtoinen tekee sen mitä lupaa ja ilmoittaa, jos ei pääse/pysty.
Vapaaehtoinen voi itse määritellä kuinka pitkän ajan on käytettävissä.
• Vaitiolovelvollisuus: Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen eikä levittele saamiaan
tietoja. Ongelmatilanteessa vapaaehtoisella on velvollisuus keskustella tilanteesta
ammattilaisen kanssa.
• Puolueettomuus: Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle.
• Autettavan ehdoilla toimiminen: Vapaaehtoinen ei voi tehdä päätöksiä kenenkään
puolesta.
• Yhteistyö: Vapaaehtoinen toimii tuettavien, ammattityöntekijöiden, omaisten ja ystävien
tukena ja kumppanina.
• Toiminnallisuus: Yhdessä tehdään, ei puolesta. Mahdollistetaan osallistuminen.
• Kulukorvaus: Asiakas korvaa vapaaehtoisen kulut toiminnan aikana.
• Vapaaehtoiset on vakuutettu Avustajakeskuksen toimesta toiminnan
aikana.
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Avustajakeskus noudattaa näitä periaatteitaan vapaaehtoistoiminnassaan. Se vetää tarkat
rajat vapaaehtoisuuden ja ammattilaisuuden välille.

10

Rahoitus ja kulut
Toimintaa rahoittivat STEA ja sopimuskunnat sekä Sivis-opintokeskukselta saatiin
avustusta koulutustoimintaan.
Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, jotka olivat 81 % kaikista kuluista. Seuraavaksi tulivat
koulutus-, puhelin-, atk- ja toimitilakulut, jotka olivat 20 % kuluista.

Vapaaehtoisten virkistys ja vertaispäivä Turussa Ukko-Pekan risteilyllä

Tiedotus
Avustajakeskus oli vuonna 2017 laajasti esillä. Olimme aktiivisesti mukana erilaisissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Avustajakeskus tiedotti palveluistaan aktiivisesti erilaisissa
tilaisuuksissa, vuonna oli 159 tilaisuutta (liite 1). Mitä enemmän tietoa menee suoraan
mahdollisille asiakkaille ja työstä kiinnostuneille, sitä paremmin pystymme tavoittamaan
myös uusia asiakkaita ja vapaaehtoisiksi haluavia ja viemään toimintaamme eteenpäin.
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Yhteistyökumppanimme tiedottivat Avustajakeskuksen palveluista aktiivisesti
nettisivuillaan, julkaisuissaan ja palveluesitteissään. Avustajakeskus teki yhteistyötä laajasti
eri toimijoiden (vammais- ja potilasjärjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, sairaalat ja muut
vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot) kanssa.
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Avustajakeskus käytti myös digitaalisia tiedotusväyliä tiedotuksessaan kuten sosiaalista
mediaa ja verkkosivuja. Myös perinteiset tiedotuskanavat olivat tärkeitä etenkin
iäkkäämpien asiakkaiden tavoittamiseksi. Esitteet, Lihastautiliiton Porras-lehti ja
yhdistysten julkaisut olivat edelleen tärkeä tiedotuksen ja markkinoinnin väylä.
Toiminnastamme oli useita erilaisia artikkeleita alueen sanomalehdissä.

Avustajakeskusta esiteltiin pääsääntöisesti aina kokonaisuutena ottaen esiin sekä palkallisen
puolen palveluita, että vapaaehtoistoimintaamme kokonaisuutena.

Peruskoulutukset
Peruskoulutukset ovat koulutuksia joihin voi tulla mukaan ilman, että on aikaisemmin
rekisteröitynyt keskuksen vapaaehtoistoimijaksi. Niillä jaetaan tietoa kaikille
kiinnostuneille ja kiinnostuksen synnyttyä – rekrytoidaan mukaan toimintaan.
Toteutuakseen kurssin osallistujien minimimäärän tulee olla 6 henkilöä. Tilanteissa joissa
vammaisavustajakurssi perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, järjestämme
lyhytkurssin osallistujille tai muulla tavalla luomme mahdollisuuden tulla mukaan
toimintaan.

Vammaisavustajakurssit 2017
Vammaisavustajakurssi järjestetään nelipäiväisenä kokopäivän koulutuksena. Kurssit
koostuvat luennoista, joissa käsitellään mm. avustamista, apuvälineitä, näkövammaisen
opastamista sekä muistiasiakkaan kohtaamista. Lisäksi kursseilla on itse sairastavien
puheenvuoroja eri yhdistyksistä sekä käytännön harjoitteita. Kurssien ohjelmat ovat
perusperiaatteiltaan samanlaiset joka alueella. Avustajakurssien laatuun on panostettu ja
niiden laatua valvotaan tarkasti ja kaikista kursseista kerätään palaute asteikolla 1-4.
Vuonna 2017 kurssien keskiarvo oli 3,6. Yksittäisten kurssien palautekeskiarvo vaihteli
välillä 3,4-3,8.
Vammaisavustajakursseja toteutui toimialueella vuoden aikana 14 kappaletta. Kursseille
osallistui kokonaisuudessaan 177 henkilöä.
Vammaisavustajakursseja oli keväällä 2017 seuraavilla paikkakunnilla:
Turku, Salo, Pori, Rauma, Loimaa, Paimio ja Raisio.
Vammaisavustajakursseja oli syksyllä 2017 seuraavilla paikkakunnilla:
Turku, Salo, Pori, Rauma, Aura, Kankaanpää ja Lieto.

Lyhytkurssi on pituudeltaan 6 tuntia ja se voidaan tarpeen mukaan järjestää 1- tai 2päiväisenä. Lyhytkurssien avulla pystymme tarjoamaan koulutusta, ja siten rekrytoitua
uusia avustajia myös pienemmillä paikkakunnilla. Lyhytkurssit ovat kustannus- ja
resurssitehokas tapa toteuttaa vapaaehtoistyön koulutusta. Tämä palvelee myös
vapaaehtoisia, joilla ei ole aikaa pitkälle kurssille tai tarvetta laajemmalle

Avustajakeskus |

Lyhytkurssit 2017
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oppikokonaisuudelle. Lyhytkursseja järjestettiin vuoden aikana 4 kpl ja niihin osallistui 45
henkilöä.
Lyhytkursseja oli vuonna 2017 seuraavilla paikkakunnilla:
Pöytyä, Somero, Masku ja Uusikaupunki.
Uintiavustajakurssit 2017

Avustajakeskus |
3.4.2018

Avustajakeskuksella on pitkät juuret soveltavan liikunnan yhteistyöstä niin kuntien kuin
yhdistysten kanssa. Yksi yhteistyömuoto on vapaaehtoisten avusteisesti järjestettävät
soveltavan liikunnan uintiryhmät, joissa Avustajakeskuksen vapaaehtoiset toimivat
yleisavustajina. Myös yksityisiä uintiavustajia toimii ryhmissä silloin kun asiakkaan
avuntarve on laajempi. Vuonna 2017 Avustajakeskus toteutti tilaustyönä Suomen
uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kanssa yhteistyössä 3 uintiavustajakurssia.
Uintikurssit toteutettiin viikonloppukursseina (la-su). Kurssit järjestettiin Turussa,
Salossa ja Loimaalla. Kurssille osallistujia oli 25 kpl.

13

Lisäkoulutukset
Avustajakeskus järjestää vapaaehtoisille avustajilleen vuosittain erilaisia lisäkoulutuksia.
Aiheiden valinnassa kuuntelemme aktiivisesti niin vapaaehtoisten kuin asiakkaiden
tarpeita.
Vuonna 2017 järjestetyt lisäkoulutukset olivat:
• Hätäensiapu (Harjavalta, Kankaanpää, Loimaa, Mynämäki, Salo ja Turku 2 kpl,
mukana 91)
• Sukupuolen monimuotoisuus (Rauma, Salo, Loimaa ja Turku, mukana yhteensä
35)
• Toiminnalliset menetelmät ikäihmisten parissa (Turku, mukana 9)
• Apuvälinemessut Tampereella (mukana 22 vapaaehtoista)
• Palaute kuuluu kaikille-koulutus yhteistyössä VAPA-työryhmän kanssa (Turku,
osallistujia meiltä 15)
• Lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat ergonomia-koulutuksiin (Loimaa, Pori, Salo ja
Turku 2kpl) ja pääsivät Turussa mukaan Pojat valokuvanäyttelyyn
• Lisäkoulutuksena tarjottiin myös avustajakurssin luentoja sekä osallistumista
uintiavustajakoulutuksiin
Lounais-Suomen Avustajakeskuksen lisäkoulutuksia järjestettiin kokonaisuudessa vuoden
aikana 17 kpl ja niihin osallistui 181 osallistujaa.

Avustajakeskuksen vertaisryhmissä toimiville vertaisvetäjille toteutettiin ensimmäistä
kertaa toimintaa tukeva koulutus. Koulutuksella on tarkoitus lisätä ryhmien vetäjien
osaamista ryhmätilanteen hallintaan ja sen kautta profiloida vertaistoimintaa laadullisesti.
Koulutus järjestettiin Raumalla ja siihen osallistui kaikki 13 Avustajakeskuksen
vertaisvetäjää.
Avustajakeskuksen omien lisäkoulutusten lisäksi järjestämme yhteistyössä muiden alueen
toimijoiden kanssa eri pituisia koulutuksia. Vuonna 2017 näitä olivat mm. 10 kertaa
järjestetty MuistiKaVeRi® -koulutus Avustajakeskuksen vammaisavustajakoulutuksen
käyneille ja Iloa -verkoston kanssa yhteistyössä järjestetty ”vapaaehtoistoiminta vanhusten
parissa” -koulutus. Rohkaisemme ja mainostamme myös alueellamme pidettäviä muita
koulutuksia, joista olisi tukea ja hyötyä Avustajakeskuksen vapaaehtoisille.
Vertaistuki
Vertaistukitoiminta toteutettiin yhteistyössä Avustajakeskuksen palkallisen puolen kanssa.
Tämä toteutustapa palvelee avustajia, koska suuri osa toimii samanaikaisesti niin
vapaaehtois- kuin palkallisella puolella. Näin myös saamme ryhmiin kaivattua vahvuutta
osallistujamäärien suhteen. Ryhmissä toimivat vertaisvetäjät, joiden tehtävänä on pitää
ryhmä yhtenäisenä ja edesauttaa ryhmän toiminnallisuutta vertaisryhmänä. Ryhmän
tarpeesta riippuen tapaamisia on vuoden aikana 2-10/alue. Ryhmät kokoontuvat Turussa,
Salossa, Loimaalla, Somerolla, Uudessakaupungissa, Raisiossa, Raumalla, Porissa ja
Kankaanpäässä.
Vertaistukiryhmät kokoontuivat 42 kertaa.
Osallistumiskertoja oli vuoden 2017 aikana 325 kpl.

Virkistyspäivät
Lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin Varsinais-Suomen saaristomaisemissa vuotuinen
virkistyspäivä vertaistuen merkeissä. Retkellä Avustajakeskuksen vapaaehtoiset tapaavat
toisiaan aluerajoja rikkoen ja pääsevät vaihtamaan kokemuksia vapaaehtoistoiminnastaan.
Osallistujia retkellä oli 144 kpl.

Avustajakeskus |

Kiitoskahvit
Vapaaehtoiset tapasivat toisiaan myös alkuvuonna perinteisten kiitoskahvien merkeissä
Turussa, Raumalla, Loimaalla ja Uudessakaupungissa, Porissa, Eurassa ja Salossa.
Kiitoskahveille osallistui kokonaisuudessaan 72 Avustajakeskuksen vapaaehtoista.
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Lisäksi vuonna 2017 toteutettiin alueellisen VAPA-työryhmän kanssa yhteistyössä
vertaispäivä Turussa. Osallistujia Avustajakeskuksesta oli 8 kpl.
Yhteistyöryhmät
Lounais-Suomen Avustajakeskus järjestää vuosittain alueillaan yhteistyöryhmiä, joihin
kutsutaan palvelunmuotoilun kehittämisen eetoksella yhteistyössä toimivia kuntasektorin,
järjestöjen ja seurakunnan toimijoita. Ryhmien kokoontumisissa käydään läpi toimintojen
periaatteita ja prosesseja sekä annetaan ryhmäläisten mahdollisuus ottaa osaa
Avustajakeskuksen kehittämiseen tarpeita vastaavaksi. Ryhmissä kerätään myös
taustatietoja arvotyöskentelyä varten.
Ryhmät kokoontuivat alueellisesti kevään aikana alueohjaajien, järjestösuunnittelijoiden ja
toiminnanjohtajan vetäminä. Paikalla oli myös 2017-2019 ”Tuettu vapaaehtoistoiminta” hankkeen koordinaattori kertomassa hankkeen alkumetreistä sekä
toimintasuunnitelmasta.
Lounais-Suomen Avustajakeskus kuuluu myös vahvaan vapaaehtoistyön verkostoon ja sen
ylläpitämään Valikko -työryhmään kolmella eri alueella (Turku, Pori ja Salo).
Valikkotyöryhmät ovat itsenäisiä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden verkostoja,
joiden ohjaustehtävässä toimii valtakunnallinen Kansalaisareena. Vuonna 2017 Turun
seudun Valikon puheenjohtajana toimi Avustajakeskuksen alueohjaaja.

Avustajakeskus |
3.4.2018

Vapaaehtoisten välitys
Avustajakeskus on vakiinnuttanut asemansa osana alueen palvelujärjestelmää tarjoten
lisäarvoa toiminta-alueen liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille henkilöille sekä
muistiasiakkaille. Avustajakeskus on kehittänyt vapaaehtoistoimintaansa jatkuvasti
vastaamaan muuttuviin tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. MuistiLuotsi).
Kaikkea toimintaa arvioidaan järjestelmällisesti ja saadun arviointitiedon perusteella
tehdään kehittämistoimenpiteitä. Vapaaehtoistoiminnan prosessien virheettömyyteen ja
laatuun on panostettu vahvasti laatimalla toiminnoista prosessikuvaukset ja kehittämällä
vapaaehtoistoiminnan menetelmiä vastaamaan kasvaviin välitysmääriin.
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Henkilöstön osaamiseen panostetaan ja pyritään jatkuvasti kehittämään Avustajakeskuksen
toimintaa vapaaehtoistoiminnan edelläkävijänä. Avustajakeskus arvioi kunkin alueen
erityispiirteitä ja pyrkii reagoimaan alueellisiin tarpeisiin nopeasti. Erityistä huomiota
kiinnitetään niihin toiminta-alueen kuntiin, joissa toiminta on uutta tai perinteiset
vapaaehtoistyön toiminnot eivät ole osoittautuneet toimiviksi. Avustajakeskuksen

vapaaehtoistoiminta perustuu toiminnallisuuden periaatteelle. Vapaaehtoisen avustajan
turvin asiakkaalla on mahdollisuus ylläpitää tai jopa parantaa olemassa olevaa
toimintakykyä ja säilyttää mahdollisuudet sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Yhteistyö
MuistiLuotsin kanssa on mahdollistanut muistiasiakkaiden parissa tehtävän laadukkaan
vapaaehtoistyön tuen ja koulutuksen vastaten muistiasiakkaiden parissa toimivien
vapaaehtoisten avustajien erityisiin tarpeisiin.

Vapaaehtoisten tekemät keikat vuosina 2000-2017
12388 12581

3307 2895 2854 3134 3590 3740
2400 3037

4663

5671 5880 6269

7868 8110

13545

9301
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Välityspuheluita saimme vuodessa lähes 6000 kpl. Ohjaus ja neuvonta-asioissa
yhteydenottoja tulee vuosittain noin 4000. Kaiken kaikkiaan saamme yhteydenottoja
vuodessa noin 13 000.

Avustajakeskus |

Pystyimme jälleen hyvin suurella todennäköisyydellä vastaamaan kaikkiin
keikkapyyntöihin. Avustajaa ei löytynyt vain 0,2% keikkapyynnöistä (40 kertaa).
Peruttuja keikkapyyntöjä oli vuonna 2017 1,4%. Näihin oli syynä mm. asiakkaan
muuttunut tilanne tai tarpeen peruuntuminen.
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Vapaaehtoiset

Vapaaehtoisten määrä vuosina
2000-2017
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Avustajia oli vuoden 2017 aikana mukana toiminnassa 993 kpl, joista poistui vuoden
aikana 51 (vuonna 2016 poistui vuoden aikana 89). Uusia vapaaehtoisia mukaan tuli
vuoden aikana 231 (vuonna 2016 180). Suurin osa tuli mukaan toimintaan peruskurssien
kautta ja jotkut löysivät toiminnan ns. puskaradion kautta tai alan koulutuksen kautta.
Vapaaehtoistoiminnasta kerrottiin myös palkkatyötä hakeville avustajille ja osa olikin
kiinnostunut toimimaan myös vapaaehtoisena.
Avustajakeskus pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa siten, että hyvä vapaaehtoisten
motivaatio säilyisi yllä ja Avustajakeskuksen houkuttelevuus vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneiden henkilöiden parissa säilyy. Toteutamme säännöllisesti kyselyitä, joilla
kartoitetaan vapaaehtoistemme tyytyväisyyttä ja toiveita Avustajakeskusta kohtaan.
Miesten osuus oli 14%, joka on noussut taas yhdellä prosentilla edelliseen vuoteen
verrattuna.

Avustajakeskus |
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Kaikille vapaaehtoisille soitettiin vuoden aikana. Tämä ns. vuosisoitto on meidän
tapamme osoittaa, että jokainen on tärkeä. Samalla kartoitamme, miten vapaaehtoinen
vapaaehtoistoimintaan pystyy osallistumaan, tarkistamme yhteystiedot, kannustamme ja
kyselemme kuulumiset. Tarvittaessa poistamme vapaaehtoisen rekisteristä, jos
elämäntilanne ei anna aikaa vapaaehtoistoiminnalle.
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Asiakkaat
Väestön ikääntyminen näyttäytyy myös Avustajakeskuksen toiminnassa. Vapaaehtoisia
tarvitaan mahdollistamaan eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten omatoimisuutta. Ilman

vapaaehtoista moni asia hoituisi jonkun toisen tekemänä, ilman asiakkaan omaa
mahdollisuutta osallistua (kaupassakäynnit, asioinnit yms.).
Asiakkaille tehdyn kyselyn palautteiden mukaan vapaaehtoinen on mahdollistanut
asiakkaan asiointeja, ulkoilua ja harrastustoimintaa. Myös sosiaalinen suhde
vapaaehtoiseen on koettu tärkeäksi, monelle vapaaehtoinen oli kyselyn mukaan tärkeä
tekijä yksinäisyyden lievittymisessä. Toiminnallisen toiminnan ohessa toteutunut juttelu
ja seurustelu on koettu merkitykselliseksi. Yhteistyö Avustajakeskuksen kanssa koettiin
sujuvaksi ja vastaajista 21 henkilöä kertoi yhteistyön olleen helppoa, kaksi henkilöä ei
osannut sanoa, koska yhteydenpidosta oli vastannut joku muu osapuoli asiakkaan puolesta.
Yhtä lukuun ottamatta kaikki kokivat vapaaehtoisen lisänneen elämänlaatua. Asioinnin
mahdollistuminen, uudet kontaktit ja elämänilo mainittiin useammissa vastauksissa.
Asiakkaista 14 mainitsi liikkuvansa enemmän kodin ulkopuolella vapaaehtoisen avustajan
ansiosta, joillekin ulkona liikkuminen mainittiin mahdottomaksi ilman vapaaehtoisen
avustajan tukea. Kaikki asiakkaat toivat esille elämänsä muuttuneen positiivisempaan
suuntaan vapaaehtoisen avustajan saatuaan.
Avustajakeskuksen asiakkaina oli sekä yksilöitä, että kohderyhmään kuuluvista henkilöistä
koostuvia ryhmiä (erityisliikunnan ryhmät, yhdistysten ryhmät jne.). Nämä ryhmät
näyttäytyvät tilastoissa yhtenä asiakkaana, vaikka vapaaehtoistoimintamme toteutuukin
isolle asiakasjoukolle. Näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden ikä- ja sukupuolijakaumaa ei
pystytä tilastoimaan.
Asiakkaiden diagnooseja emme tilastoineet, mutta olemme jaotelleet asiakkaat erilaisiin
ryhmiin, sen mukaan minkälainen avun tarve heillä oli. Näitä olivat liikuntavamma,
näkövamma, kehitysvamma, muistiongelma tai muu. Monella oli useampi kuin yksi
edellä mainituista kategorioista.

Avustajakeskus |

Asiakkaita oli rekisterissä 1095 (2016 1054) ja uusia asiakkaita tuli vuoden aikana 370
(vuonna 2016 357). Ryhmiä kaikista asiakkaista oli 73 kpl.
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PALKALLINEN TOIMINTA
Avustajakeskus auttaa työnantajia löytämään työntekijän henkilökohtaiseksi avustajaksi,
koulunkäyntiavustajaksi, tukihenkilöksi, omaishoitajan lomittajaksi tai näihin verrattavissa
olevaan paikkaan. Suurin osa asiakkaita hakee henkilökohtaista avustajaa, kun ovat ensin
saaneet kunnalta vammaispalvelulain mukaisen päätöksen henkilökohtaisesta avusta.
Toimintaperiaatteenamme on asiakaslähtöisyys eli lähdemme etsimään avustajaa
työnantajan hakuehdoilla.

Avustajakeskus |
3.4.2018

Työpaikat ovat kaikkien rekisteröityneiden avustajien
nähtävissä salatussa tilassa palvelimellamme.
Siellä ovat nähtävissä yleistiedot paikoista
paikkakuntien mukaan, tunnistenumeroilla.
Nähtävissä ei ole siis työnantajien nimiä tms. Kun
jokin paikoista kiinnostaa työnhakijaa ottaa hän
yhteyttä palvelunumeroomme lisätietoja saadakseen.
Työnhakijalle annetaan työnantajan kanssa erikseen
sovitulla tavalla tiedot tai toimitetaan avustajan tietoja
eteenpäin. Kun työpaikka täyttyy, eli työnantaja on
valintansa tehnyt, ilmoittaa hän meille paikan
täyttymisestä ja paikka otetaan pois avoimista
työpaikoista kotisivuiltamme ja mahdollisista muista
hakupaikoista. Joskus paikkojen täyttyminen saadaan
tietoon niiden avustajien kautta, jotka ovat olleet kiinnostuneita paikasta ja jotka soittavat
työnantajalle työn toivossa. Tällaisissa tapauksissa palveluohjaaja varmistaa työpaikan
täyttymisen työnantajalta ja poistaa paikan kotisivuiltamme.
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Avustajakeskus auttaa myös avustajia löytämään heille sopivan työnantajan, jonka
työtehtävistä/työpaikasta he olisivat kiinnostuneita. Työnantajien vaihtelevat
tuntipäätökset ja työtehtävät antavat mahdollisuuksia erilaisille työnhakijoille. Pyrimme
etsimään työnantajille vaihtoehtoisia avustajia ja avustajille vaihtoehtoisia työpaikkoja mitä
voi hakea.
Oman värinsä työntekijöiden hakuprosessi saa kaupunkien tekemistä tuntipäätöksistä,
jotka ovat hyvinkin vaihtelevia. Pienimmillään toteutuvat tunnit ovat alle 10h/kk, aina
kokopäiväisistä tuntimääristä.

Jos työnantajan avoinna olevaan työpaikkaan ei löydy avustajaa meidän kauttamme, niin
haemme työnantajan kanssa myös muita vaihtoehtoja. Käytetyimmät vaihtoehdot ovat
työvoimahallinnon palvelut ja oppilaitokset.
Avustajat tulevat toimintaamme mukaan kerran kuukaudessa järjestetyn yleisen
Avustajainfon kautta. Avustajainfossa henkilöt miettivät, kiinnostaako ala heitä. Jos ala
kiinnostaa he varaavat ajan henkilökohtaiseen keskusteluaikaan alueohjaajan kanssa.
Avustajainfot sisälsivät perustiedon avustajan työstä ja erilaisista päätöksistä. Esiteltiin
avustajakeskuksen toimintaa ja roolia työnhaussa ja käytiin läpi työnhakijan roolia
työnhaussa. Lisäksi käytiin läpi mistä avoimet työpaikat löytyvät ja miten niistä saa
lisätietoa. Keskustelutuokion aikana käytiin läpi haastateltavan soveltuvuutta avustajan
töihin, hänen kokemuksiaan alalta, koulutuksiaan jne. Katsottiin avustajaa kiinnostavia
työpaikkoja.
Keskusteluajan jälkeen heidät rekisteröitiin järjestelmäämme työnhakijoiksi, ja
rekisteröityneinä heidän on mahdollista tutustua avoinna oleviin työpaikkoihin
kotisivuillamme. Avustajainfon ja keskusteluajan jälkeen on työnhakijalla mahdollisuus
tehdä työnhakuilmoitus palvelimellamme. Avustajat lähettävät halutessaan oman
työnhakuilmoituksensa palveluohjaajalle, joka tallentaa ilmoituksen kotisivuillemme.
Sieltä rekisteröityneet työnantajat voivat mennä katsomaan avustajien
työnhakuilmoituksia. Avustajien työnhakuilmoitukset ovat kaikkien rekisteröityneiden
työnantajien nähtävissä salatussa tilassa palvelimellamme. Siellä ovat nähtävissä avustajien
työnhakuilmoitukset paikkakuntien mukaan, tunnistenumeroilla. Nähtävissä ei siis ole
avustajien nimiä tms. Kun jonkin avustajan työnhakuilmoitus kiinnostaa työnantajaa ottaa
työnantaja yhteyttä palveluohjaajaamme lisätietoja saadakseen. Tässä kohtaa palveluohjaaja
antaa avustajan tietoja eteenpäin avustajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Avustajien
ilmoitukset tarkastamme noin 4kk välein ja poistamme ilmoitukset sivuilta, mikäli
avustaja ei halua enää työnhakuilmoitusta palvelimellamme pidettävän. Avustaja voi
aiemminkin pyytää ilmoituksensa poistettavaksi, jos on esim. löytänyt työpaikan.

Palkallisen toiminnan rahoitus saadaan toiminnassa mukanaolevilta kunnilta lähes 100 %.
Vammaisavustajakurssin käyneistä henkilöistä osa on vapaaehtoistyön lisäksi sijoittautunut
vammaisten työnantajien henkilökohtaisiksi avustajiksi. Suurin kuluerä on henkilöstökulut
79 % kaikista kuluista. Seuraavaksi tulevat koulutus-, puhelin-, atk- ja toimitilakulut,
jotka olivat 15 % kuluista.
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Rahoitus ja kulut
Toiminnan rahoitus tuli kuntien avustuksista ja palvelujen myynnistä.
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Tiedotus
Avustajakeskustoiminnasta tiedotettiin paljon vuoden aikana. Mitä enemmän tietoa
menee suoraan mahdollisille asiakkaille ja työstä kiinnostuneille, sitä paremmin pystymme
tavoittamaan myös uusia asiakkaita ja avustajiksi haluavia ja viemään toimintamme
eteenpäin.
Avustajakeskus tiedottaa palveluistaan aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa.
Koulutus
Osa palkalliselle puolelle tulevista avustajista kävi myös vapaaehtoispuolen peruskurssin,
jonka jälkeen jäivät mukaan palkallisen puolen toimintaan.
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Lisäkoulutuksena järjestettiin useita koulutuksia ympäri aluetta yhdessä
vapaaehtoistoiminnan ja projektin kanssa. Tällaisia lisäkoulutuksia olivat
• Hätäensiapu (Harjavalta, Kankaanpää, Loimaa, Mynämäki, Salo ja Turku 2 kpl,
mukana 91)
• Sukupuolen monimuotoisuus (Rauma, Salo, Loimaa ja Turku, mukana yhteensä
35)
• Apuvälinemessut Tampereella (mukana 26) Kuljetukset järjestimme Salosta,
Turusta, Raumalta ja Porista. Yleisarvosanaksi tuli tästä 9 (asteikko 4-10).
• Lisäkoulutuksena tarjottiin myös avustajakurssin luentoja sekä osallistumista
uintiavustajakoulutuksiin
• Järjestimme JHL ry:n kanssa koulutustilaisuuksia avustajille Loimaalla, Turussa,
Porissa, Salossa ja Uudessakaupungissa. Osallistujia oli 55 kpl.
• Järjestimme työnantajille ja avustajille 12.10 koulutustilaisuuden
työturvallisuudesta ja työsuhteen erityistilanteista. Osallistujia oli 96 kpl. Itse
tilaisuus oli Turussa, josta se lähetettiin Skypen välityksellä aluetoimistoille.
Kouluttajina Assistentti-infosta Susanna Haapala ja Mika Välimaa. Palaute oli 3,4
(asteikko 1-4).
• Avustajille oli myös ergonomiapäivät maaliskuussa Turussa ja Porissa. Näissä oli
osallistujia 31 kpl. Palaute oli 3,7 (asteikko 1-4).
• Lisäksi järjestimme ergonomiaillat Loimaalla, Salossa, Turussa 2x, Harjavallassa ja
Raumalla. Näihin osallistui yhteensä 42 avustajaa. Palautteiden keskiarvo oli 3,8
(asteikko 1-4).
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Avustajainfot
Järjestimme kaikille avoimia Avustajainfoja kevätkaudella 1x kk Turussa, Raumalla,
Porissa ja Salossa. Syyskaudella järjestettiin Avustajainfoja 1x kk Raumalla, Porissa,
Salossa ja Turussa. Niihin osallistui avustajan työstä kiinnostuneita, avustajina toimivia
sekä työnantajia alueilta ja niissä keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Lisäksi muilla
paikkakunnilla oli tarvittaessa infotilaisuuksia.
Avustajainfoihin tulijat löysivät meidät ystävien tms. kautta 44%, netistä 15%,
esittelytilaisuuksien kautta 10%, koulun tai työpaikan kautta 10%, TE-keskuksista 10% ja
loput muista yhteyksistä tai kurssien kautta.
Avustajainfoihin osallistui yhteensä 553 henkilöä, joista Turussa 333, Porissa 81,
Raumalla 50, Salossa 70, Loimaalla 14, Jämijärvellä 2 ja Kankaanpäässä 3.

Vertaistuki
Vertaistukitoiminta toteutettiin yhteistyössä Avustajakeskuksen vapaaehtoispuolen kanssa.
Tämä toteutustapa palvelee avustajia, koska suuri osa toimii samanaikaisesti niin
vapaaehtois- kuin palkallisella puolella. Näin myös saamme ryhmiin kaivattua vahvuutta
osallistujamäärien suhteen. Ryhmissä toimivat vertaisvetäjät, joiden tehtävänä on pitää
ryhmä yhtenäisenä ja edesauttaa ryhmän toiminnallisuutta vertaisryhmänä. Ryhmän
tarpeesta riippuen tapaamisia on vuoden aikana 2-10/alue. Ryhmät kokoontuvat Turussa,
Salossa, Loimaalla, Somerolla, Uudessakaupungissa, Raisiossa, Raumalla, Porissa ja
Kankaanpäässä.

Yhteistyöryhmät ja yhteistyö
Ryhmien kokoontumisissa käytiin läpi toimintojen periaatteita ja prosesseja sekä kuultiin
ryhmäläisten mietteitä kehittämisestä sekä saatiin palautetta toiminnasta.
Ryhmät kokoontuivat alueellisesti kevään aikana alueohjaajien ohjaavina. Niihin osallistui
kattavasti alueellisia järjestöjä ja kuntien edustajia.
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Vertaistukiryhmät kokoontuivat 42 kertaa.
Osallistumiskertoja oli vuoden 2017 aikana 325 kpl.
Avustajakeskuksen vertaisryhmissä toimiville vertaisvetäjille toteutettiin ensimmäistä
kertaa toimintaa tukeva koulutus. Koulutuksella on tarkoitus lisätä ryhmien vetäjien
osaamista ryhmätilanteen hallintaan ja sen kautta profiloida vertaistoimintaa laadullisesti.
Koulutus järjestettiin Raumalla ja siihen osallistui kaikki 13 Avustajakeskuksen
vertaisvetäjää.
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Yhteistyötä tehtiin valtakunnallisesti Assistentti-infossa, joka kokoaa alan keskukset ja
toimijat yhteen. Lisäksi teimme kahdenvälistä yhteistyötä myös muiden avustajakeskusten
ja vastaavien kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös oppilaitosten kanssa.

Avustajien välitys
Avustajia välitettiin jälleen ennätysmäärä. Toki oli havaittavissa selvää tasoittumista
välitysmäärissä, mutta se selittyy kuntien tekemien päätösten määrän tasoittumisessa.
Lisäksi avustajien työn arvostuksen paraneminen ja työn selkiytyminen on pidentänyt
työsuhteita. Myös jakamamme tieto ja koulutus on selvästi lisännyt työsuhteiden kestoa ja
näin paikkoja ei ole auki niin paljon kuin ennen. Työpaikkoja syntyi kauttamme välitetyn
avustajan kanssa 875 (2016 901) kertaa.

Täyttyneet paikat 2000-2017
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Näiden lisäksi 131 (vuonna 2016 123) kertaa jäi paikka täyttymättä. Näistä 60 % syy oli
siinä, että avustaja löytyi muuta kautta, ja loput siksi, että asiakkaan tilanne oli muuttunut
ja tarvetta ei ollutkaan.
Välitysasioissa yhteydenottoja oli vuoden aikana noin 8500 kpl.
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Avustajien määrä
Avustajia rekisterissä oli aktiivisena 2766 henkilöä (3262 henkilöä vuonna 2016), joista
50% oli työnhakijoita ja 40% työssä olevia avustajia. Avustajista 14% on miehiä.
Avustajien keski-ikä on 43vuotta.
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Avustajien määrä vuosina 2000-2017
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Vuoden aikana tehtiin alkukeskustelu uusille 495 kertaa (vuonna 2016 892 ja 2015 665)
alasta kiinnostuneelle työnhakijalle. Uusia avustajia rekisteriin tuli 761, heistä osa siis
alkukeskustelun kautta ja loput siirtyivät rekisteriin ollessaan jo työssä.

Asiakkaat

Asiakkaiden määrä vuosina 2000-2016
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Asiakkaitten keski-ikä oli 51v ja 44% heistä oli miehiä. Uusia asiakkaita tuli vuoden
aikana 248 kpl (vuonna 2015 tuli 310, vuonna 2016 329). Asiakkaat kuulivat
toiminnastamme kuntien vammaispalvelujen kautta, toisilta työnantajilta ja avustajilta
sekä tiedotustilaisuuksistamme.

Ohjaus ja neuvonta
Avustajakeskus ohjasi ja neuvoi vuoden aikana lähes 15 000 kertaa. Soittajista 61 % oli
avustajina toimivia henkilöitä, 23 % työnantajia/työnjohtajia ja loput mm. viranomaisia,
omaisia ja muita asiasta kiinnostuneita.

Työntekijät kouluttautuivat vuoden aikana erilaisiin kysymyksiin ja tietoa saatiin myös
suoraan itselle ostetuista koulutuksista
Kaikista kontakteista 11% oli uusia. Kaikki työntekijät antoivat ohjausta ja neuvontaa.
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Asiat koskivat arkisia asioita työn sisällöistä työehtosopimuksen tulkintaan. Lisäksi
mietityttivät avustajahakuun liittyvät asiat.
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PALVELUMYYNTI
Avustajakeskus tuottaa tukipalvelua henkilökohtaisen avun työnantajille Tuettu
työnantajuus- ja akuutti sijaisvälityspalveluina. Nämä palvelut ovat syntyneet
kuuntelemalla työnantajia ja heidän tarpeitaan.
Molemmissa palveluissa lähtökohtana on tukea työnantajamallilla olevia työnantajia, jotka
tarvitsevat tukea lakisääteisissä velvoitteissa ja/tai myös työsuhteen ylläpidossa ja siihen
liittyvissä asioissa ja tilanteissa.
Tuettu työnantajuus -palvelu
Vuosina 2007–2011 olleen HAK-Projektin kuluessa oli käynyt selväksi, että useissa
työsuhteissa tarvittaisiin merkittävämpää tukea ja neuvontaa työsuhteen onnistumiseksi.
Useille vaikeavammaisille henkilöille työnantajaksi ryhtyminen tuntuu liian
monimutkaiselle ja monista asioista koetaan epävarmuutta. Projekti lähti kehittämään
tuettu työnantajuus -mallia yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.
Tuetussa työnantajuudessa ryhdytään tukemaan ja rakentamaan työnantajuutta
yhteistyössä oman Avustajakeskuksen työntekijän kanssa. Avustajakeskuksen työntekijä
auttaa tarvittaessa avustajan rekrytoinnissa, ja sopivan avustajan löydyttyä
Avustajakeskuksen työntekijä on mukana työsuhteen alkumetreiltä lähtien esimerkiksi
työsuhteen ehdoista sopimisessa, työvuorojen laadinnassa yms. terveen työsuhteen
reunaehdoissa. Avustajakeskuksen palveluun kuuluu kaikkien lain vaatimien asioiden
hoitaminen, kuten vakuutus-, vero-, ja palkanlaskennan toimet työnantajan
valtuutuksella.
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Tuettu työnantajuus -palvelua pilotoitiin Rauman kunnan alueella 2009, mistä sitä
laajennettiin Salon, Mynämäen, Turun, Vehmaan ja Uudenkaupungin alueille. Vuonna
2014 mukana olivat lähes kaikki toimialueen kunnat.
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Avustajakeskuksen tuettu työnantajuus –palvelu on ollut käytössä pitkään. Kokemuksesta
jo tiedämme, että palvelu lisää työsuhteiden ajallista kestoa. Palvelun saaneet työnantajat
pystyvät käyttämään avustajan ajan suunniteltuihin tehtäviin, eikä tarvitse olla huolissaan
työnantajuuteen kuuluvien velvoitteiden suorittamisesta. Työnantaja ja avustaja tietävät
oman yhteyshenkilönsä meillä Avustajakeskuksessa, joka on heihin säännöllisesti
yhteydessä. Kunnissa säästetään aikaa, kun erityistä tukea tarvitsevat työsuhteet siirretään
tämän palvelun piiriin. Palvelusta hyötyvät siis kaikki osapuolet.

Vuoden 2017 lopulla tuettuja työsuhteita oli 1108 kpl (vuonna 2016 luku oli 994).
Satakunnassa oli 457 kpl ja Varsinais-Suomessa 651 kpl. Asiakaskäyntejä tehtiin 1087 kpl,
joista Satakunnassa 258 ja Varsinais-Suomessa 829.
Tuettua työsuhde -palvelua toteutti alueen palkallisen puolen alueohjaaja ja lakisääteisistä
velvoitteista huolehti palkanlaskuosasto valtakirjalla.
Näyttää vahvasti siltä, että tuettu työnantaja-palvelu on tullut toimintaan jäädäkseen.

Toiminta on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta se toimisi hyvin ja joustavasti.
Päivystysaika on ma-pe klo 8-15 ja la-su klo 8-12. Numero annetaan vain niille, joille
kunta on palvelun myöntänyt. Näinä aikoina päivystysnumeroon vastaa Avustajakeskuksen
työntekijä, joka ottaa vastaan akuutin tarpeen ja sijaispyynnön. Sen jälkeen työntekijä
soittaa vuorossa olevalle päivystävälle avustajalle, joka lähtee asiakkaan luo. Avustaja on
sitoutunut sopimuksella olemaan tavoitettavissa päivystysaikoina ja hänelle maksetaan siitä
pieni korvaus. Työajasta eli sijaisena olosta hänelle maksetaan kyseisen kunnan
vahvistama tuntipalkka. Lisäksi hänelle korvataan matkakulut. Sijainen on asiakkaan
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Akuutti sijaisvälitys
Jo projektin alusta saakka on ollut selvää, että hankkeen aikana on kehitettävä
ratkaisumalli henkilökohtaisten avustajien nopeiden sijaisuustarpeiden täyttämiseksi.
Henkilökohtainen avustaja on useimmiten välttämätön perusedellytys jo aivan
välttämättömien päivittäisten toimien
suorittamiselle, ja avustajan äkillinen
sairastuminen on hyvin suuri ongelma,
johon ei ole ollut olemassa toimivaa
ratkaisua. Projektin tiimoilta lähdimme
yhteistyössä Kaarinan kunnan kanssa
kehittämään palvelua ongelman
ratkaisemiseksi vuonna 2010, ja
Avustajakeskus kehittikin mallin, jolla
avustajan sairastuttua äkillisesti
sijaistarpeeseen pystyttiin vastaamaan
välittömästi. Mallissa Avustajakeskuksella on kyseiseen palveluun tarkoitettu päivystävä
puhelin, johon soittamalla sai hälytettyä akuutin sijaisavun paikalle korkeintaan kahden
tunnin viiveellä. Palvelua pilotoitiin Kaarinan kunnan alueella, ja se laajennettiin jo
samana syksynä vuonna2010 koskemaan myös muutamia asiakkaita Liedon kunnan
alueella.
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luona viimeistään kahden tunnin kuluessa soitosta. Pääsääntöisesti ollaan paikalla
kuitenkin oltu jo aiemmin
Palvelu voidaan myöntää vain tuetun työsuhteen asiakkaille. Palvelu voidaan ottaa
toistaiseksi voimassaolevaksi tai erikseen sovituksi ajaksi kerrallaan. Avustajakeskus hoitaa
myös palkanmaksun sijaiselle työnantajan puolesta ja laskuttaa sitten kuntaa. Palvelusta
kunta maksaa sovitun vuosi- tai kuukausimaksun.
Henkilökunta päivystää vuoden kaikkina päivinä sovitusti ja ohjaa päivystävän avustajan
tarvittaessa oikeaan paikkaan. Päivystävä avustaja on paikalla työnantajan luona
viimeistään kahden tunnin kuluessa soitosta. Näin työnantajan selviää päivittäisistä
toiminnoistaan, vaikka oma avustaja olisikin yllättäen poissa.
Akuuttipalvelun avustajien työajanmäärä vastasi vuonna 2017 kolmen henkilön työvuotta
(2016 2,7 ja 2015 2,5). Akuutin työntekijäksi ilmoittautuneet henkilöt, joilla on
perustaidot ja oma auto, tekevät työtä kutsuttaessa. Kutsu töihin tulee akuutin numerosta
päivystysaikana. Päivystäviä avustajia on eri puolilla aluetta päivittäin viisi-kuusi henkilöä.
On päiviä, jolloin ei ole lainkaan tarvetta sijaiselle ja päiviä, jolloin kaikki päivystävät
avustajat ovat töissä.
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Vuoden aikana jouduimme rajaamaan asiakasmäärää laadun takaamiseksi eli emme ole
voineet ottaa vastaan kaikkia kuntien tarjoamia asiakkaita.
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Talous
Tämä käsittää seuraavat osa-alueet: tuettu työnantajuus, akuutti sijaisvälitys,
tukihenkilöpalvelu ja omaishoitajan sijaisuudet. Tulot tulevat kunnilta, jotka tarvitsevat
asiakkailleen tukea työsuhteeseen kuuluvissa asioissa. Kunnat haluavat antaa työnantajille
ja avustajille turvallisen työsuhteen ja työnantajuuden, joka sisältää kotikäynnit ja
ohjauksen ja neuvonnan sekä palkanmaksun ym. työnantajavelvollisuuksien täysimittaisen
hoidon. Kunnat ostavat palvelun, koska näin sosiaalitoimi ja vammaispalvelu saavat
keskittyä omiin osa-alueisiinsa. Kunnat säästävät näin työntekijöidensä aikaa. Osalla
kunnista on käytössä kaikki ostopalvelut, joita Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry.
tuottaa. Osa mukana olevista kunnista on lähtenyt liikkeelle varovaisemmin ja heillä on
käytössä ehkä vain jokin ostopalvelumuodoista. Palvelumyynnin tuotolla on mahdollista
kehittää ja parantaa eri palvelumuotoja.
Palvelujen myynnistä saatu tulo on ollut 774 000 €, toiminta on 100 % palvelumyyntiä.
Suurimpina kuluerinä on matka-, posti- sekä atk -kulut 22 %. Myös tässä
kustannuspaikassa on henkilöstökulut suurin menoerä 59 %.

VAPAAEHTOISTOIMINTA KAIKILLEHANKE 2017-2019
Hankkeen tavoitteet
Tuettu vapaaehtoistoiminta –hankkeella edistetään kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan
saavutettavuutta, ja näin kehitetään Lounais-Suomen Avustajakeskuksen matalan
kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Lähtökohtana on, että kaikilla tulisi olla mahdollisuus
toteuttaa vapaaehtoistoimintaa, joten kaikille tulisi tarjota myös välineet ja keinot siihen.
Tämän ajatuksen johdattamana luodaan hankkeessa erilaisia toimintamalleja, joissa
vapaaehtoistoiminta on räätälöity toteuttajansa tarpeiden mukaisesti.
Tämä palvelu on suunnattu erityisestä tuesta hyötyville ryhmille ja henkilöille, joilla on
jokin kansalaistoimintaan osallistumismahdollisuuksia rajoittava tekijä. Lievästi
kehitysvammaiset, maahanmuuttajat tai syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt ovat
esimerkkejä edellä mainituista henkilöistä. Tavoitteena on, että jokainen saa tarvitsemansa
tuen toiminnalleen.

Hankkeen toiminta vuonna 2017
Hanke käynnistetiin alkuvuodesta 2017. Keväällä keskityttiin pääsääntöisesti
yhteistyökumppanien ja –tahojen kartoittamiseen, toiminnan suunnitteluun sekä tulevien
vapaaehtoistoiminnan toimintamallien luomiseen. Näiden lisäksi tutustuttiin
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Mentorointi –malli on eräs tuen
muoto, jota hankkeessa on
tarkoitus kehittää. Siinä
kokeneempi henkilö, joka tässä
tapauksessa on Avustajakeskuksen
rekisterissä oleva kokenut
vapaaehtoinen, ohjaa, neuvoo ja
tukee kokematonta henkilöä, uutta
erityisestä tuesta hyötyvää
vapaaehtoista. Näitä kokeneita
vapaaehtoisia kutsumme hankkeessa
Taustatukivapaaehtoisiksi ja hankkeen kohderyhmän edustajia, SOVE – vapaaehtoisiksi.
Lyhenne ”SOVE” tulee sanoista soveltavan väylän kautta tulleet henkilöt. Hankkeen
aikana luodut toimintamallit, materiaalit ja toiminnot on tarkoitus tuoda pysyvästi osaksi
Avustajakeskuksen toimintaa.
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järjestösektorin ja vapaaehtoistoiminnan kentän organisaatioiden toimintoihin, joissa myös
toteutuivat vastaavat periaatteet ja lainalaisuudet kuin hankkeessa.
Keväällä 2017 kartoitettiin myös mahdollisia toiminnan vastaanottavia asiakastahoja.
Tämän tuloksena päätettiin käynnistää yhteistyö mm. Akselin perusturvakuntayhtymän ja
erityisesti sen alla toimivien Koivikkokujan työ- ja päivätoimintakeskuksen ja Häävuoren
palvelukeskuksen kanssa. Toimintakeskuksen toiminta on suunnattu Akselin alueella
asuville mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Heidän asiakkaistaan
rekrytoitiin mukaan hankkeen toimintaan 10 lievästi kehitysvammaista henkilöä. Keväällä
heille järjestettiin tilaisuus, jossa heräteltiin kiinnostusta auttamisesta ja
vapaaehtoistoiminnasta, sekä esiteltiin Avustajakeskuksen toimintaa.
Alkusyksystä 2017 käynnistetiin yhteistyössä Akselin perusturvakuntayhtymän kanssa
hankkeen ensimmäinen pilotti, toisin sanoen toteutettiin ensimmäistä kertaa tuettua
vapaaehtoistoimintaa käytännön tasolla. Toimintaan sisältyivät yhteistyötapaamiset
toimintakeskuksen ja palvelukeskuksen ohjaajien kanssa, koulutustilaisuudet sekä itse
vapaaehtoistoiminnan käynnit.
Vuoden 2017 syksyllä suunniteltiin ja käynnisteltiin toimintaa hankkeen osilta myös
muilla Avustajakeskuksen toiminta-alueilla. Osa yhteistyökumppaneista löytyi läheisen
väylän kautta. Porissa olevan yhteistyökumppanin, Satakunnan yhteisökeskuksen toimisto
on samoissa toimitiloissa kuin Avustajakeskuksen Porin aluetoimisto. Tätä yhteistyötä
kuvataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 24.8.2017. Paikalla oli neljä
ohjausryhmän jäsentä.
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Koulutukset
Jo hankkeen koulutusten suunnitteluvaiheessa sekä alan asiantuntijoiden konsultoinnin
jälkeen todettiin, että SOVE –vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset olisi hyvä jakaa
useampaan osaan. Tasavertaisuutta, johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta
kunnioittaen, myös taustatukivapaaehtoisten koulutukset jaettiin kahteen osioon.
Koulutukset rakentuivat lopulta niin, että molemmilla osapuolilla olisi omaan rooliinsa
valmentavat perehdytysosiot, sekä yhteinen osio, jossa he tapaavat toisensa.
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Koulutustilaisuuksia hankkeessa järjestettiin vuoden 2017 aikana yhteensä neljä: kaksi
vapaaehtoistoiminnan esittelytilaisuutta (yksi Mynämäellä ja yksi Turussa), yksi
Taustatukivapaaehtoisille suunnattu koulutus sekä yksi Soveltavan vapaaehtoistoiminnan
koulutus.
Taustatukivapaaehtoisille järjestettiin 14.9. ensimmäinen koulutus, joka kulki nimellä
Mentorointi –koulutus. Koulutus järjestettiin Mynämäellä, Tuomaksen Tuvalla, ja
osallistujia oli kuusi. Heistä viisi osallistui koulutuksen toiseenkin osioon, ja neljä jäi

aktiivisesti mukaan toimintaan toteuttaen tuettuja vapaaehtoistoiminnan keikkoja
Häävuorelle.
Ensimmäinen Soveltava vapaaehtoistoiminnan koulutus järjestettiin 28.9. Koivikkokujan
toimintakeskuksen asiakkaille. Siihen osallistui kahdeksan toimintakeskuksen asiakasta,
joista kaikki lähtivät mukaan vapaaehtoistoimintaan. Samana päivänä järjestettiin myös
molemmille osapuolten yhteinen koulutusosio. Siinä heille kaikille jaettiin todistukset
sekä Avustajakeskuksen valkoiset T-paidat. Koulutuksista yhteensä 12 toteutti aktiivisesti
vuonna 2017 vapaaehtoistoimintaa.
Akselin alueella toimiville hankkeessa mukana oleville vapaaehtoisille järjestettiin
18.12.virkistystilaisuus, oma puurojuhla.
Turussa järjestettiin matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan esittelytilaisuus Turun
kaupungin vammaispalveluiden tuetun työtoiminnan asiakkaille. Tilaisuuteen osallistui 10
lievästi kehitysvammaista henkilöä.
Yhteistyökumppanit
Aiesopimukset ovat projektirahoitusta haettaessa Koivikkokujan toimintakeskuksen sekä
Turussa sijaitsevan maahanmuuttajatyötä toteuttavan Daisy Ladiesin kanssa. Yhteistyö
Koivikkokujan toimintakeskuksen kanssa on vuonna 2017 ollut hyvin tiivistä.
Turussa yhteistyöneuvottelut Turun kaupungin vammaispalveluiden kanssa käynnistetiin
2017. Tavoitteena oli saada samanlainen malli kuin Akselin alueella. Neuvotteluiden
seurauksena käynnistettiin yhteistyö, josta saatiin rekrytoitua 10 lievästi kehitysvammaista
henkilöä kuuntelemaan esittelyä hankkeen toiminnasta.

Avustajakeskus |

Vuonna 2017 aloitettiin myös yhteistyöneuvottelut eri hankkeiden ja asiakastahojen
kanssa Porin ja Salon alueilla. Salossa käynnistettiin yhteistyö Salon seudun
koulukuntayhtymän hallinnoiman Kototakuu- ja Voitto –hankkeiden kanssa. Porissa
luotiin juuret yhteistyölle Satakunnan yhteisökeskuksen koordinoiman
Maahanmuuttajanuoret 360 –hankkeen kanssa. Tämän seurauksena suunniteltiin tuetun
vapaaehtoistoiminnan toteuttamista yhteistyössä Pori Jazzin kanssa.

30

Tehdyt keikat
Avustajakeskuksen Tuettu vapaaehtoistoiminta –hankkeen kautta tehtiin vuonna 2017
yhteensä kolme keikkaa, joista kaikki toteutettiin Mynämäellä Häävuoren
palvelukeskuksen asiakkaille. Keikat toteutettiin lokakuusta joulukuuhun välisenä aikana,
kerran kuukaudessa. Keikoilla toteutettu toiminta oli avointa kaikille palvelukeskuksen
asiakkaille. Häävuoren palvelukeskuksessa on 32 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja
neljä tuettua palveluasumisen asuntoa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti muistiasiakkaita.
Mynämäen tuetun vapaaehtoistoiminnan keikkoja oli toteuttamassa yhteensä 12
vapaaehtoista, joista kahdeksan oli SOVE-vapaaehtoista ja neljä taustatukivapaaehtoista.
Toiminta on ollut sisällöltään vapaa-ajan viriketoimintaa. Vapaaehtoiset ovat tehneet
asiakkaiden vuodenaikoihin liittyvää askartelua, kuunnelleet Suomi 100 –teemaista
levyraatia ja laulaneet tunnettuja joululauluja.
Vapaaehtoistoiminnan keikalla 14.12. oli paikan päällä toimittaja Vakka-Suomen
Sanomista. Toiminnasta tehtiin lehtijuttu kyseiseen paikallislehteen ja se julkaistiin 19.12.
ilmestyneessä painoksessa.
Tässä kuvassa vapaaehtoiset askartelevat yhdessä Häävuoren asiakkaiden kanssa syksyn
lehdistä värikkäitä tauluja. Kyseessä on 12.10. järjestetty ensimmäinen yhteinen tuetun
vapaaehtoistoiminnan keikka.
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Häävuoren keikalta Mynämäestä
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ALUEOHJAAJIEN VUOSI 2017

SATAKUNTA
KRISTA HELLÉN
Vuosi 2017 oli jälleen mukavan kiireinen - ja kuten aina tässä työssä - jokainen päivä oli erilainen
sisältäen mm. asiakastapaamisia, koulutusten suunnittelua ja järjestämistä, Avustajakeskuksen
toiminnasta tiedottamista yms.

Kiinnostus henkilökohtaisen avustajan työtä kohtaan on lisääntynyt myös vuosi vuodelta. Vuonna 2017
jatkettiin edelleen kuukausittaisten henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille suunnattujen
infotilaisuuksien pitämistä Raumalla Palvelukeskus Mansikkapaikassa. Ja tarvittaessa kävin muissa
kunnissa myös paikan päällä tapaamassa työnhakijoita.
Erityistä vuodessa 2017 oli myös Skype-yhteyden ja laitteiston käytön tuoma lisääntynyt koulutustarjonta
vapaaehtoisille avustajille, henkilökohtaisille avustajille sekä työnantajille.
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Tuetun työnantajapalvelumme piirissä olevien henkilökohtaisen avun työnantajien määrä kasvoi tasaisen
maltilliseen tahtiin kaikissa vastuualueeni kunnissa. Ja vanha asiakaskunta kävi yhä tutummaksi – jolloin
asiakkaan erityistarpeet ja -tilanteet tuntien on helpompi antaa juuri oikeanlaista apua ja tukea.
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Työvuoteni 2017 mansikoina kakun päällä voisin mainita Euran vapaaehtoisten avustajien kiitoskahvit,
jotka joimme kotoisassa Hilkan kammarissa Kauttualla tutustuttuamme sitä ennen upeaan
Ruukinpuistoon. Ja avustajille järjestetty apuvälinemessu-matka Tampereelle. Messuilla on aina paljon
nähtävää ja koettavaa mutta nautittavinta lienee bussimatkojen puheensorina ja keskustelut uusien ja
vanhojen tuttujen kanssa.

ANNA-MAIJA KOSKINEN
Tulin mukaan työporukkaan viime syksyllä sijaistamaan Jenni Viljasen äitiyslomaa. Puoli vuotta on
kulunut vilkkaasti ja tuonut paljon uusia asioita elämääni. Mukavat työkaverit tukena ohjaamassa ja
neuvomassa olen opetellut toimenkuvaani kuuluvia asioita ja tehtäviä. Työn kohokohtia tähänastisella
taipaleella ovat olleet kotikäynnit ja ihmisten kohtaaminen yleensäkin.

MIRVA VENERANTA
Vuoden 2017 aikana oli paljon erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia, koulutuksia ja seminaareja.
Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin alueellisesti eri tahojen kanssa.
Vuoden aikana pidettiin jo tavaksi muodostuneita kaikille avoimia vapaaehtoistoiminnan infoja koko
Satakunnan alueella. Infot järjestettiin yhteistyössä kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kanssa. Tätä
hyvää yhteistyötä kehitetään edelleen mm. Satakunnan valikkojen muodossa.
MuistiKaVeRi®-toiminta tuli tutummaksi Satakunnan alueella ja moni muistiasiakas myös Satakunnan
alueella on löytänyt kauttamme itselleen MuistiKaVeRin®. MuistiKaVeRi®-toimintaa tehdään
yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kanssa. Yhteistyö on ollut antoisaa.
Tuettu vapaaehtoistoiminta on yksi uusista vapaaehtoistoiminnan muodoista. Tuettu
vapaaehtoistoimintaa tullaan tarjoamaan myös Satakunnan alueella. Alustavia yhteistyöpalavereja
pidettiin jo syksyn aikana Maahanmuuttajanuoret 360-hankkeen kanssa. Toiminnan ja yhteistyön
tuloksista kuulemme vielä vuonna 2018.
Vertaistukiryhmät kokoontuivat säännöllisesti Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. Vuosi 2017 päättyi
vertaisvetäjäkoulutukseen. Vertaistukiryhmien vetäjille järjestettiin käytännönläheinen koulutus
vertaistuesta, vertaisuudesta ja vetäjän roolista vertaisitukiryhmässä.
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Vuosi toi mukanaan paljon uusia ideoita ja odotuksia. Toivon, että voimme jatkossakin tarjota laadukasta,
luotettavaa ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa kaikille.

33

VARSINAIS-SUOMI
SARI NIKULA
Vuosi 2017 toi mukanaan muutoksia mm. aluejaon suhteen, kun jo aiemminkin meillä
Avustajakeskuksessa alueohjaajana vapaaehtoispuolella toiminut Sonja Ovaskainen tuli mukaan
palkalliseen toimintaan. Alueita hieman jaoteltiin uusiksi, ja lopputulemana oli, että minä jatkoin
alueohjaajana alueilla Turku, Kaarina ja Lieto, ja Sonjalle siirtyi minulla aiemmin olleet alueet Parainen,
Vehmaa, Akseli, Naantali, Taivassalo ja Aura. Näin pystyimme panostamaan laatuun ja yksilöllisempään
palveluun.
Rekisteröityneille avustajillemme oli taasen tarjolla mukavia koulutuksia menneiden vuosien tapaan,
joista yksi suosituimmista on yhä edelleen ergonomiakoulutus, jonka järjestämmekin kaksi kertaa
vuodessa; keväällä ja syksyllä. Tämä kurssi on aina yhtä innostava ja opettavainen, ja siihen on aina
kovasti tulijoita.
Kävimme myös tuttuun tapaamme esittelemässä toimintaamme mm. eri alan opiskelijoille ja erilaisilla
messuilla, jotka ovatkin aina olleet suosittuja, ja tietysti hyviä tilaisuuksia myös meille ohjata uusia
avustajan työstä kiinnostuneita tulemaan mukaan toimintaamme. Säännöllisesti käymme esim. Turun
Kristillisellä opistolla toiminnan esittelyssä.
Marraskuussa oli jälleen aika Apuvälinemessujen, ja mahdollistimmekin jälleen avustajillemme matkan
suosituille messuille Tampereelle. Apuvälinemessut järjestetään vain joka toinen vuosi. Suurmessuilla oli
tarjolla runsaasti tietoa, nähtävää ja kokeiltavaa.
SONJA OVASKAINEN
Taas täällä! En kauaa kerennyt pois olemaan Avustajakeskuksen toimista, tulikohan kahta kuukautta
täyteen. Näin se elämä tuo ja vie. Elämä suuntasi Turkuun ja aloitin palkallisen puolen alueohjaajana
tammikuussa 2017. Kulttuurishokki vapaaehtoispuoleen verrattuna oli aika hurja ja tuntui, että juuri kun
oli päässyt työnkuvaan sisälle, sai taas aloittaa lapsen kengissä.
Valmista aluetta minulla ei varsinaisesti ollut, vaan se rakennettiin muiden työntekijöiden alueista.
Aluejakohan koski Rauman työntekijää Krista Helléniä, Turun työntekijää Sari Nikulaa ja Salon
työntekijää Krista Suosaarta. Sain kaikilta kolmelta osan heidän työalueistaan ja näin minulle saatiin oma
vastuualue. Fyysisesti työalue on laaja, mutta onneksi alla kohtuullinen auto ja tykkään ajella pitkin
poikin! Työnkuva on nyt hyvin erilainen kuin vapaaehtoispuolen alueohjaajan työnkuva oli. Opeteltavaa
riitti paljon, mutta kiitollisena miettinyt, että onneksi organisaation toiminta muuten oli jo tuttua, niin ei
tarvinnut tyhjästä lähteä liikkeelle.

Asiakkaamme, avustettavat ja avustajat ovat ottaneet minut oikein hienosti vastaan, tai näin ainakin olen
asian kokenut! Kotikäynnit ovat olleet antoisia ja opettavaisia monella tapaa.
Odotan innolla tulevaa vuotta ja sen tuomia haasteita!
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Vuoteen mahtunut monen monta messu- ja rekrytointitapahtumaa, joissa päässyt ylpeänä esittelemään
toimintaamme, tapaamaan useita yhteistyökumppaneita sekä ollut kunnia tutustua moniin uusiin
avustajiin.
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KRISTA SUOSAARI
Vuosi 2017 oli minulla paluuta ”juurille” työskentelyalueeni suhteen, eli palasin Salon ja Someron
asiakkaiden pariin. Näin ollen autossa viettämäni aika väheni myös huimasti aikaisempaan vuoteen
verrattuna, ja koen sen vaikuttaneen positiivisesti työssä keskittymiseen. Uusia tuetun työsuhdepalvelun
asiakkaita tuli edelleen koko ajan tasaisesti mukaan, samoin uusia henkilökohtaisen avustajan työstä
kiinnostuneita.
Henkilökohtaisen avustamisen ala on mielestäni kehittymässä kovaa vauhtia tällä hetkellä.
Työskentelyote alalla on muuttumassa vähin erin ammatillisemmaksi, avustajan työtä tekevien
keskuudessa on pikkuhiljaa kehittymässä oma ammatti-identiteetti, tätä tukee myös tulollaan oleva
henkilökohtaisen avustajan koulutus. Avustajien lisääntyvä ammattitaito tietenkin koituu suoraan myös
avustettavien eduksi, mutta omanlaisia haasteita näissä erityisissä työsuhteissa tulee varmasti aina
olemaan.
Edelleen kuitenkin ihmisten kohtaaminen on mielestäni ehdottomasti parasta alueohjaajana; onnistunut
työsuhde avustajan ja avustettavan välillä tuntuu onnistumiselta omassakin työssä!

MONIKA NURMI
Vuosi 2017 oli Salon toimialueella todella vilkas. Kävimme esittelemässä toimintaamme yhdistyksille,
kaupungin virkamiehille, markkinoilla ja toritapahtumissa. Kuuntelijat kehuivat toimintaamme ja olivat
yllättyneitä sen laajuudesta ja ammatillisuudesta. Saimme tilaisuuksista uusia avustajia ja asiakkaita.
Vertaistapahtumat olivat suosittuja avustajien keskuudessa. Suurinta oli osanotto Salon Ihme &
Kummassa syksyllä. Yksi avustajistamme luennoi TunteVa –menetelmästä ja paikalle tuli yli 30 avustajaa!
Kesällä järjestimme Somerolla korukurssin, joka oli kovasti pidetty.
Loimaalla kokeilimme uutta toimintamuotoa: yhteistyössä Loimaan omaishoitoyhdistyksen kanssa
kutsuimme Omaishoitajien, Neuroyhdistyksen, Kehitysvammaisten tuen sekä näkövammaisyhdistyksen
jäseniä paikalle. Mukana oli myös alueen vapaaehtoisia avustajia. Tarkoituksena oli ihmisten
tutustuttaminen toisiinsa. Kerroimme puolin ja toisin toiminnastamme. Tilaisuus oli pidetty ja ehkä
järjestämme samanlaisen vielä uudestaan.
Paimiossa puolestaan järjestimme ns. Avustajakeskuspäivän. Paikalla oli sekä vapa- että palapuolen ja
yhdistyksen työntekijöitä. Myös projekti esittäytyi. Tilaisuuteen oli lehti-ilmoituksella kutsuttu paikallisia
ihmisiä tutustumaan Avustajakeskukseen ja sen toimintaan, joko mahdollisen avustajan tai asiakkaan
ominaisuudessa.
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Vuosi päättyi jouluglögeihin, joita tarjosimme Salossa, Somerolla ja Loimaalla. Kaiken kaikkiaan vuosi
täyttyi iloisista tapaamisista avustamiseen lämmöllä suhtautuvien avustajien kanssa!
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SATU HEINONEN
Vuosi 2017 oli itselleni uusien asioiden opettelun ja uusiin ihmisiin tutustumisen aikaa. Aloitin
vapaaehtoistoiminnan alueohjaajana tammikuun lopussa. Avustajakeskus on tunnettu siitä, että se tarjoaa
monia erilaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Alueohjaajan näkökulmasta se merkitsee
monipuolista työnkuvaa vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa useiden yhteistyökumppanien kanssa.
Vuodesta 2017 on jäänyt monta mieliinpainuvaa hetkeä. Päivittäin olen hämmästellyt ja ihastellut
vapaaehtoistemme aktiivisuutta. Täyttämättä jääneitä vapaaehtoiskeikkoja on olematon määrä, ja
niistäkin osa muista syistä johtuvia kuin siitä, että vapaaehtoista ei ole kyseiseen keikkaan löytynyt.
Järjestämissämme koulutuksissa on aina ollut hyvä tunnelma, mutta erityisellä lämmöllä muistelen
vertaisvetäjille suunnatun koulutuspäivän ainutlaatuista tunnelmaa marraskuun pimeydessä. Vietimme
antoisan päivän kynttilöiden hehkussa kauniissa kokoustilassa Rauman vesitornissa. Vertaisvetäjät
toimivat vapaaehtoisina henkilökohtaisten avustajien ja vapaaehtoisten vertaistapaamisissa.
Parasta tässä työssä on kohdata se ilo, mitä vapaehtoistoiminta parhaimmillaan voi eri osapuolille tuottaa!

TUULA AHTELA
Vuosi 2017 oli työntäyteinen vuosi. Keikkojen määrä
lisääntyi edellisestä vuodesta ja välitettyjen vakituisten
määrä lisääntyi myös. Ryhmiin löytyi monta uutta
vapaaehtoista sijaistuksia tekemään. Tapahtumiin
saimme hienosti vapaaehtoisia. Vertaistoiminta jatkui
Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa.
MuistiKaVeRi®-toiminnassa järjestettiin yhteistyössä
Muistiluotsin kanssa koulutuksia. Virkistysretkemme
toukokuussa oli suosittu. Saimme nauttia hienosta
aurinkoisesta säästä virkistyspäivän ajan (sehän oli
tilauksessakin). Oli mukavaa välittää keikkoja ja kuulla
miten paljon iloa toiminta tuottaa sekä vapaaehtoiselle
että asiakkaalle.

On ollut mukava kohdata työnantajia ja avustajia erilaisissa tapahtumissa, ja erityisesti näistä onkin jäänyt
viime vuodelta mieleen Vapaaehtoisten virkistyspäivä toukokuussa, sekä Apuvälinemessut marraskuussa.
Tavattu on myös muissa tapahtumissa ja koulutuksissa, ja nämä jäävät aina mieleen iloisina kohtaamisina.
Innolla odotan jo vuotta 2018 ja sen tuomia kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa!
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JASMIN TOROPAINEN
Vuosi 2017 oli minulle ikimuistoinen, koska alkuvuodesta sain sopimuksen vakituisesta työsuhteesta
palveluohjaajana Avustajakeskuksessa. On ollut hienoa olla kehittämässä palveluohjaajan titteliä tässä
työyhteisössä. Monista työnantajista ja avustajista on tullut tuttuja palvelunumeron kautta ja on ollut ilo
auttaa ja neuvoa työsuhteisiin liittyvissä ja muissa asioissa. Paljon olen oppinut, mutta vielä on paljon
opittavaakin!
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SERGEJ KUSHNIR
Mennyt vuosi ollut tapahtumarikas ja on tuonut monet muutokset organisaation toimintaan. Ehkä yksi
merkittävimmistä muutoksesta ollut siirto uuteen laskentaohjelmaan, jonka eteen on tehty paljon työtä
sekä organisaatiomme sisällä, että yhteiskumppaneidemme kanssa. Siirron aikana tullut aika paljon
kysyttävä ja kyseenalaistettava, mutta loppujen lopuksi kokemus on kääntynyt positiiviseksi. Ohjelman
uusia toimintoja ovat antaneet mahdollisuuden nopeuttaa laskenta- ja raportointiprosessia, mikä on
vapauttanut aikaa muiden työtehtävien hoitamiseen ja palvelulaadun varmistamiseen. Tämä muutos ei
ole tuonut muutoksia pelkästään organisaatioomme, mutta on ajanut myös työntekijöiden ja
yhteiskumppaneiden etuja. Tällä hetkellä on aivan helppo tarkistaa vaikka lomapäivien määrää tai
työsuhteen alkamispäivää palkkaerittelystä. Raportit ovat saaneet juuri sellaiset asut, mitkä ovat tarpeen
tällä toimialalla. Työajan seuranta on tullut selkeämmäksi ja helpommaksi. Nämä ja monia muita pieniä
muutoksia edustavat toimintamme ajantasaista kehitystä ja helpottavat arkirutiinia merkittävästi.
On edellisenä vuonna tapahtunut muutakin. On oltu tiiviissä toimessa alueohjaajien kanssa ja tulokset
näkyvät jo nyt arkipäiväisissä toimissa. Saatu käytyä apuvälinemessuilla ja samoin tutustua moniin
ihmisiin, joiden kanssa on asioitu kaukoetäisuudella puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.
Lihastautiliiton järjestämää luentoa tuli kuunneltua. Aika paljon uutta infoa on tullut ja samoin tullut
tutuksi uusia näkökulmia moniin asioihin.
Vuosi on tuonut muutokset ja haasteet, joista yhdessä on selvitetty ja saatu vahvaa pohja tulevalle.
Positiivisella tuulella jatkamme toimintamme tänäkin vuonna. Kiitän kaikkia, jotka ovat olleet mukana
kehittämässä ja kannattamassa toimintaamme vuoden aikana. Toivon että myös kuluvan vuoden aikana
teemme yhteistyötä vieden asioita eteenpäin, sillä osaamme ja onnistumme yhdessä.
Aurinkoista kevättä toivottaen.
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OLGA PUKKI
Avustajakeskuksen talousosasto on viime vuoden aikana ottanut käyttöön uuden palkkaohjelmaan, joka
helpottaa raportointia ja tehostaa palkanlaskennan toimintaa. Edellinen palkkaohjelma palveli hyvin
monet vuodet, mutta nyt oli oikea aika siirtyä palkanlaskennassa uudelle tasolle. Uuden palkkaohjelman
valinnassa tärkeä oli, että ohjelmasta saataisiin suoraan kaikki nämä tiedot, mitkä edellisestä
palkkaohjelmasta kaivattiin käsin. Siirtyminen on vaatinut paljon työtuntia ja oppimista. Mielestäni
saimme uudistuksesta ne hyödyt, mitkä tavoiteltiin. Raportointi on helpottanut valtavasti, avustajat
saavat palkkaerittelyt sähköpostilla ja verokortit saadaan ohjelmaan suoraan verohallinnolta.
Vuosilomien, sairauspoissaolojen seuranta ohjelmassa on tarkka ja tärkeitä tietoja saadaan erilaisten
raporttien muodossa. Uskon, että ohjelma antaa meille uudet mahdollisuudet tulevaisuudessa. Älykäs
ohjelma on paras ystävä palkanlaskijalle.
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JAANA VIKSTEDT
Vuosi 2017 oli muutosten aikaa talousosaston puolella. Siirryimme alkuvuodesta käyttämään SuoraTyön
palkanlasku ohjelmaa, joka nopeuttaa huomattavasti palkkojen laskemista. Avustajat löytävät myös
uudesta palkkaerittelystä kertyneet lomapäivänsä, joten niiden kysely on vähentynyt. Lisäksi
talousosastolla otettiin käyttöön yhteinen sähköpostitili kaikkien yhteiskäyttöön. Sen ansiosta tärkeät
tiedot eivät jää käsittelemättä. Talousosasto sai myös oman numeron, josta työntekijät tavoittavat
maanantaista torstaihin. Oma numero helpottaa asiakkaiden ja meidän välistä kommunikointia.
Mielenkiinnolla odotan, mitä tämä vuosi tuo tullessaan.

JENNY SAARINEN
Aloitin oppisopimuskoulutuksen tammikuussa 2017 talousosastolla, joka toi tullessaan minulle tietoa,
taitoa ja haasteita sekä uusia ihania ihmissuhteita. Talousosaston ammattitaitoinen henkilöstö on
opastanut minua määrätietoisesti Avustajakeskuksen toimintatapoihin ja ammatin ”saloihin”.
Talousosastolla siirryttiin uuteen palkanlasku järjestelmään mikä oli mielestäni siirtymisvaiheessa
haasteellinen, koska järjestelmä oli meille kaikille uusi. Sen myötä alkoi haaste, oli opittava taas uutta
sekä piti jättää unholaan vanha palkanlaskuohjelma. Olen erittäin tyytyväinen, että otimme uuden
järjestelmän rohkeasti käyttöön. Onnistuimme tässäkin asiassa!
Olen myös päässyt seuraamaan alueiden toimintaa, joissa olen yrittänyt ottaa kaiken tiedon vastaan millä
tavalla alueohjaajat työskentelevät toimistoissaan. Talousosastolta käymme säännöllisesti, Porissa,
Raumalla, Salossa sekä Turun toimistoissa, joka on mahdollistanut tutustumisen alueiden toimintaan.
Sydäntäni lämmittää, nähdä, kuulla ja kokea yhteistyö koko toiminnassa, josta tuleekin mieleeni yksi
Avustajakeskuksen arvoista ”Osaamme ja onnistumme yhdessä”. Tämä arvo on mielestäni tärkeä, koska
se koskettaa asiakkaita, avustajia, yhteistyökumppaneita sekä Avustajakeskuksen työntekijöitä.

Avustajakeskus |

Lopulta onnistuin hahmottamaan kokonaiskuvan sekä sisäistämään opitun tiedon. Vielä olisi paljon
opittavana. Haikein mielin valmistun taloushallinnon assistentiksi, mutta onneksi saan pitää pienen palan
Avustajakeskuksen logosta sydämessäni tietäen sen, että auttamisen halu ei lopu koskaan.

38

Liite 1

TIEDOTUS (aika, missä, montako kuulijaa)
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pvm

39

Missä

Kunta

Montako
kuulijaa

9.1.2017 avustajainfo

Rauma

5

9.1.2017 Avustajainfo

Turku

20

12.1.2017 Kiitoskahvit

Pori

16.1.2017 Kiitoskahvit

Rauma

15

6

19.1.2017 Porin VET-info

Pori

22

24.1.2017 SAMK, opiskelijat,

Pori

60

26.1.2017 Iso-Heikin palvelutalo, Lähitori-tapahtuma

Turku

70

26.1.2017 Sataedu (lähihoitajaopiskelijat)

Harjavalta

70

30.1.2017 Yhdessä eteenpäin, SAMK

Pori

20

1.2.2017 VET-messut

Pori

50

1.2.2017 Vapaaehtoistoiminnan messut

Pori

50

1.2.2017 avustajainfo

Rauma

8

7.2.2017 Avustajainfo

Turku

40

7.2.2017 Turun Kristillinen opisto, koulunkäynnin ohjaajia

Turku

10

9.2.2017 Satakunnan Polioinvalidit

Rauma

12

13.2.2017 Tammilehto, palvelutalo

Halikko

25

13.2.2017 ValttiCenter

Kankaanpää

26

14.2.2017 Svenssonit

Somero

70

14.2.2017 Uravalmennusryhmä

Turku

25

14.2.2017 Turun ammatti-instituutti, Uravalmennusryhmä Valma

Turku

20

15.2.2017 Kotihoito

Paimio

12

15.2.2017 Muistikahvilan jatkot

Pori

15.2.2017 Paimion kotihoito

Paimio

10

23.2.2017 Kaseva

Kankaanpää

26

28.2.2017 Kesärekry VPK-talo

Turku

1500

1.3.2017 Salohallissa Samuelin kanssa

Salo

1410

1.3.2017 Avustajainfo

Turku

30

1.3.2017 Avustajainfo

Turku

40

2.3.2017 Lähitori, Palvelutalo Iso-Heikki

Turku

20

2.3.2017 Avustajainfo, Rauma

Rauma

9

4.3.2017 VET-info

Rauma

30

6.3.2017 Kunnantalo

Karvia

18

7.3.2017 Koulunkäynninohjaajat

Turku

20

10.3.2017 Työttömien paja, rekrymessut

Salo

30

13.3.2017 Sinirinnan palvelutalo

Kankaanpää

20

14.3.2017 Valikon seminaari

Salo

60

16.3.2017 Kotihoito

Somero

40

22.3.2017 OmaisOivat

Perniö

14

22.3.2017 Vammaispalvelu

Aura

5

1

23.3.2017 Infotilaisuus

Mynämäki

20

24.3.2017 Vapaaehtoistoiminnan kurssin päätös

Turku

30

30.3.2017 Lähitori-tapahtuma, Isoheikin palvelutalo

Turku

34

3.4.2017 Sisältöä elämään -tapahtuma

Salo

150

4.4.2017 Avustajainfo

Turku

65

5.4.2017 Party-hanke

Rauma

9

6.4.2017 Saga Seniorimessut

Turku

100

6.4.2017 Toiminnalliset messut

Salo

300

6.4.2017 Avustajainfo

Pöytyä

7.4.2017 Aprillimarkkinat, toritapahtuma

Loimaa

150

8.4.2017 Ruokava-messut

Somero

3000

11.4.2017 Attendo

Loimaa

1

11.4.2017 Kotihoito

Loimaa

10

12.4.2017 Yhteistyöryhmä

Salo

11

12.4.2017 Jämijärven valtuustosali

Jämijärvi

3

12.4.2017 Yhteistyöryhmä

Salo

6

20.4.2017 Yhteistyöryhmä

Turku

25

22.4.2017 Kyrön Kevätmarkkinat

Pöytyä

300

24.4.2017 Yhteistyöryhmä

Rauma

10

24.4.2017 Avustajainfo

Loimaa

3

24.4.2017 Yhteistyöryhmä

Rauma

5

25.4.2017 Akseli -rekry

Mynämäki

40

25.4.2017 HarrasteTärskyt Turun seudun KVT ry

Turku

50

25.4.2017 Avustajakeskus-päivä

Mynämäki

26.4.2017 Loimaan kvt ry

Loimaa

26.4.2017 yhteistyöryhmä

Pori

27.4.2017 Lähitori, Palvelutalo Iso-Heikki

Turku

27.4.2017 "Ilon pisaroita"-teemailta omaisille

Salo

27.4.2017 Avustajainfo

Mynämäki

10

150
12
9
30
200

2.5.2017 Ulkoilutapahtuma, Tuulentupa

Somero

40

3.5.2017 avustajainfo

Rauma

10

3.5.2017 avustajainfo

Turku

30

9.5.2017 Parkinson-kerho

Loimaa

20

9.5.2017 Toiminnan esittely

Loimaa

20

10.5.2017 Superin Salon yhdistys

Salo

32

10.5.2017 yhteistyötapaaminen

Uusikaupunki

3

10.5.2017 koulutus avustajille yhdessä JHL:n kanssa

Uusikaupunki

4

10.5.2017 Yhteistyöryhmä

Pori

4

15.5.2017 TE -keskus infoa työntekijöille

Turku

45

16.5.2017 Yhteistyöryhmä

Loimaa

7

22.5.2017 koulutus avustajille yhdessä JHL:n kanssa

Pori

7

30.5.2017 Winnovan opiskelijat

Pori

15

31.5.2017 Avustajakeskuksen esittely, Neurokerho

Loimaa

18

Turku

25

7.6.2017 Avustajainfo
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7.6.2017 avustajainfo

Rauma

8

9.6.2017 Soveltavan liikunnan tapahtuma

Loimaa

100

12.6.2017 Uintiavustajat, erityisuimakoulu

Salo

6

13.6.2017 Rekry-päivät, varuskunta

Säkylä

50

15.6.2017 Kesämarkkinat Ikäkeskus Majakka

Halikko

150

16.6.2017 Sata syytä Säkylässä-tapahtuma

Säkylä

50

1.7.2017 Silakrysäys

Taivassalo

5.7.2017 Avustajainfo

Turku

500
20

2.8.2017 Avustajainfo

Turku

18

2.8.2017 avustajainfo

Rauma

6

2.8.2017 Avustajainfo

Pori

6

11.8.2017 Lietoviikon tapahtuma; Tunnissa maailmanympäri

Lieto

150

17.8.2017 Yhdistysten tori

Salo

1000

25.8.2017 Sinua varten -Messut

Loimaa

500

27.8.2017 Elinvoimamessut

Aura

100

28.8.2017 Lihast.vkon kahvitustap. Kaseva

Kankaanpää

29.8.2017 Kuulonhuoltoyhdistys

Loimaa

23

30.8.2017 VET-info, Mansikkapaikka

Rauma

35

31.8.2017 "Lihis kaikilla mausteilla"-tilaisuus Salo

Salo

8

31.8.2017 Iltatorilla

Salo

50

31.8.2017 lihastautiviikon tempaus, Prisma

Rauma

50

4

2.9.2017 K-50 festarit

Naantali

1000

4.9.2017 Esittely omaishoitajille

Salo

4.9.2017 AK-päivä

Paimio

20

5.9.2017 VET-info, Viikkarin Valkama

Pori

25

6.9.2017 Seniorimessut torills

Salo

2000

6.9.2017 Omaiset ja läheiset ry

UKI

13

6.9.2017 Salon tori, Seniori-messut

Salo

50

6.9.2017 Avustajainfo

Turku

32

6.9.2017 avustajainfo

Rauma

6

6.9.2017 Avustajainfo

Pori

6.9.2017 avustajainfo

Turku

30

6.9.2017 srk-talo, kunta, srk, järjestö yhteistyö

Akseli

14

7.9.2017 Avustajainfo

Paimio

8

7.9.2017 Avustajainfo

Kankaanpää

5

5

5

11.9.2017 SAMK-opiskelijoiden rekrytointitilaisuus järjestöille

Pori

40

11.9.2017 Samk

Pori

145

13.9.2017 avustajainfo

Rauma

14.9.2017 Hansa vapaaehtoistoiminnan messut

Turku

18.9.2017 Vertaistapahtuma

Somero

20.9.2017 Vertaistapahtuma

Salo

30

20.9.2017 Terveyskeskuksen aula

Kankaanpää

20

20.9.2017 Hyvinvoinnin portaat-tilaisuus

Kankaanpää

30

21.9.2017 Get-together

Loimaa

30

8
700
9

21.9.2017 Ikäihmisten hyvinvointi-tapahtuma

Pori

50

21.9.2017 Järjestöjen tapaaminen

Loimaa

30

21.9.2017 BePop hyvinvointipäivä

Pori

30

26.9.2017 AK:n esittely, kotihoidon kotiuttamistiimi

Rauma

8

27.9.2017 Avustajainfo

Loimaa

7

4.10.2017 Eläkeliiton Loimaan yhdistys

Loimaa

35

4.10.2017 SSKKY, Aikuisopisto, toiminnan esittely

Salo

13

4.10.2017 Avustajainfo

Rauma

8

4.10.2017 Avustajainfo

Turku

30

5.10.2017 SAMK

Pori

6.10.2017 Raisio/Eläkeläisfestarit

Raisio

300

11.10.2017 Kotikunnas, vapaaehtoiskurssi, minimessut

Turku

30

11.10.2017 Etsivä nuorisotyö

Rauma

2

17.10.2017 Voimaa Vanhuuteen -messut

Salo

17.10.2017 Omaishoitajat

Harjavalta

20

19.10.2017 Omaishoitoryhmän tapaaminen

Mynämäki

10

24.10.2017 Raision kirjasto; Saavutettavuustapahtuma

Raisio

70

25.10.2017 Avustajainfo

Uusikaupunki

9

26.10.2017 Omaishoitoryhmän tapaaminen

Nousiainen

7

28.10.2017 Pärjätään yhdessä-hankkeen tilaisuus

Kankaanpää

50

1.11.2017 Omaishoitajien vertaistapaaminen

Masku

16

1.11.2017 Avustajainfo

Turku

30

1.11.2017 Avustajainfo

Rauma

9

1.11.2017 Avustajainfo

Pori

3

7.11.2017 Ikäihmisten turvallinen arki -tapahtuma.

Mynämäki

140

8.11.2017 IKINÄ-messut

Kaarina

300

50

150

14.11.2017 Valikon kokous: puheenvuoro projektista

Turku

20

15.11.2017 Avustajainfo

Turku

7

20.11.2017 Aikuisopisto, Uravalmennus-ryhmä

Salo

15

24.11.2017 Alueen sosiaalityöntekijöiden palaveri

Turku

17

29.11.2017 soveltavan vapaaehtoistoiminnan info

Turku

10

Pori

4
17477
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42

Kiitos kaikille,
jotka mahdollistitte
toimintamme!
Yhteistyötä yli rajojen

Avustajakeskus |
3.4.2018

Lounais-Suomen
Avustajakeskus
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