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AVUSTAJAKESKUS 
 - yhteistyötä yli rajojen – 

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

Karvia, Kokemäki, Laitila, Lieto, Loimaa, Masku, Merikarvia, Mynämäki, Naantali, 

Nakkila, Nousiainen, Paimio, Pomarkku, Pori, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, 

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

Uusikaupunki ja Vehmaa  

 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
KIRJE 
 

 

             1/2019 
 

                       WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
                     avustajien omat osat salasanan takana   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 

TYÖPAIKKOJA ja VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEIKKOJA  
PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   

Löydä itsellesi sopiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

Hei kaikille! 
 
Uusi vuosi on alkanut ja viime vuoden toiminnan koonti on meneillään. 
 
Saimme Stealta taas tukea vapaaehtoistoiminnan eteenpäin viemiseen. Kunnat ovat edel-
leen tukemassa koko toimintaamme ja olemme mukana maakunta- sekä SOTE-valmiste-
luissa, mutta niiden tuloksista ei taida kukaan vielä tietää. 

 
Tuettu vapaaehtoistoiminta -hankkeella on viimeinen vuosi menossa ja siinä tapahtuukin henkilömuu-
toksia, sillä projektikoordinaattori Anna Mäkinen lähtee äitiyslomalle ja hänen työtään jatkaa Tricia Hon-
kasalo. 
 

Alueohjaaja Jenni Viljanen on palannut äitiyslomalta 
ja Anna-Maija siirtyy uusiin haasteisiin. 
 
Koko kevät täynnä mielenkiintoisia koulutuksia, joten 
tule mukaan! 
 
Juhlistamme vuoden aikana 25v taivaltamme pieni-
muotoisesti niin vapaaehtoisten kiitoskahvitilaisuuk-
sissa kuin loppuvuoden glögeillä, pyrimme myös päi-
vittämään tarinoita sosiaaliseen mediaan ja kotisi-
vuille. 
 
Logomme 25v sitten  
 

 
Terveisin toiminnanjohtaja Sirke Salmela puh. 041 456 7071 

 

AVUSTAJAKESKUS palvelee  
 
Päivystysnumero ma-to p. 02 251 8549 klo 9-12 välitysasioissa sekä klo 13-15 ohjaus ja neuvonta-asi-
oissa, myös paikkakyselyt. 
 

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 5A, 28100 Pori, Yhteisötalo Otava 

 
WWW.FACEBOOK.COM 
Avustajien oma ryhmä: ”Lounais-Suomen Avustajakeskus avustajat”. Klikkaa itsesi sisälle!  
 

PUHELINPALVELUA VENÄJÄKSI ja RUOTSIKSI 
• Vi svarar på svenska: Monika Nurmi ring 041 445 9332, Satu Heinonen ring 041 445 9392 ja 

Sirke Salmela ring 041 456 7071 

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

040 705 1930, Olga Pukki 040 701 7076 

 



 

3 

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! 
 

VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT 
• Pori 11.-14.2. 

• Turku 25.-28.2. 

• Salo 11.-14.3. 

• Masku 18.-21.3. 

 

LYHYTKURSSIT 
• Lieto 29.1. 

• Jämijärvi 10.4.  

• Säkylä 24.4. 

• Loimaa 9.5. 

 
UINTIAVUSTAJAKURSSI 

• Kaarina 27.-28.4. 

 

Vinkkaa ystävälle tai tuttavalle!!! 
 

VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLEVAT AVUSTAJAT! 
 
Mikäli et halua olla enää mukana toiminnassamme tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoitathan 
siitä meille mahdollisimman pian. 
 
Oman puhelimen käyttökorvaus: Jos joudut tilaamaan omasta puhelimesta taksin (ei KELA-kyydin 
tilauksesta) asiakkaalle, voit periä asiakkaalta 1,50 euroa soittokulujen kattamiseksi. Ensisijaisesti pyri-
tään aina soittamaan asiakkaan puhelimesta tai pyydetään esim. terveyskeskusta soittamaan asiak-
kaalle 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 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 ovat aina meillä, koska välitys on tapahtunut kauttamme. 
 
Oman auton käyttö asiakkaan kuljetuksissa kielletty! 
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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 työpaikasta. 
 
Avustajana sinulla on mahdollisuus laatia työnhakuilmoitus kotisivuillemme työnantajien nähtäville.  
Laatimasi ilmoitus tulee työnantajien osioon nimettömänä (näkymä on samankaltainen, kun avustajien 
sivuilla luetellut työpaikat). Näistä työntekijöistä voi työnantaja valita häntä kiinnostavat ilmoitukset ja 
meille soittamalla saada lisätietoa (puhelinnumeron tai sähköpostin) työntekijästä. 
Jos kiinnostuit asiasta ja haluat tietosi sivuillemme, laita haluamasi työnhakuilmoitus sähköpostilla 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi, VASTAUSVIESTI tulee turvapostin avauslinkillä 
 
Seuraavat tiedot tulee mainita ilmoituksessa;  
Kunta, missä voit tehdä töitä, kokemuksesi alalta, 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! 
 
 

AVUSTAJAINFOT PALKKATYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE ALUEILLA 
 
Infot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Niissä kerrotaan yleisesti Avustajakeskuksen 
toiminnasta, vapaaehtoisen - ja henkilökohtaisen avustajan työstä sekä sovitaan henkilökohtaisesta 
keskusteluajasta alueohjaajan kanssa.  

 
Infoihin voi osallistua vaikka työnantajan kanssa yhdessä. Infoon osallistuminen ei velvoita jäämään 
toimintaamme mukaan. 
 
Infot ovat avoimia sekä avustajan työstä kiinnostuneille että avustajille, jotka ovat tulleet toimintaan mu-
kaan työllistymisen kautta. 
 

• SALO JA TURKU pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16 – 17 

• PORI JA RAUMA, joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 15 - 16 (poikkeuksena ke 8.5.) 

• LIETO 29.1. klo 16-17 

• LOIMAA 12.2. ja 16.4. klo 17-18 

• UUSIKAUPUNKI 7.3. klo 17-18 

• MASKU 20.3. Klo 15.30-17.30 

• PARAINEN 11.4. klo 17-18 

 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset soittamalla 02 251 8549 klo 13-15 tai laittamalla sähköpostia  
avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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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: 

 
Tapaamiset on suunnattu Avustajakeskuksen rekisterissä oleville henkilöille.  

Ryhmien koot sekä läsnäolijat vaihtelevat.  

Tapaamiseen voi tulla mieltä askarruttavien pohdintojen kanssa tai kuuntelemaan kuulumisia.  

Tapaamisessa ei ole mukana Avustajakeskuksen henkilökuntaa.  

Jos sinulla on kysymyksiä henkilökunnalle, voit olla yhteydessä alueohjaajaan.  

Ryhmissä on vertaisvetäjä, joka toimii vertaisuusperiaatteella 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.   
Kerro myös mahdollinen erityisruokavaliosi, kiitos. 

 
TURKU Avustajakeskus, Itäinen pitkäkatu 68 
23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5. klo 17.30-19 
 

RAISIO Hulvelan palvelukeskus, Hulvelankatu 20  
15.1., 26.2., 9.4. klo 17.00-18.30 

 
SALO Syty Helsingintie 6, tiistaisin klo 17-19 
29.1., 26.2. 26.3., 23.4. (poikkeusaika 16.30-17.30), 28.5. 
 
SOMERO Svensson, Vanhatie 20, tiistaisin klo 17-19 

29.1., 26.2. 26.3., 23.4. (poikkeusaika 16.30 – 17.30), 28.5. 
 

LOIMAA Olohuone, Heimolinnankatu 3, torstaisin klo 17-19 
31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 29.5. 
 
VAKKA-SUOMI   
21.1. UKI, uimahallin kokoushuone, 26.3. Laitila, kaupungintalo klo 18-19.30 
 

 

 
ERGONOMIA-päivä 23.3. klo 10-16 TURKU 
 
Koulutus sisältää; siirtotekniikoiden perusteita, käytännön harjoittelua ja tutustumista eri apuvälineisiin. 
Koulutus on räätälöity henkilökohtaisen avustajan työtä tekeville. Ergonomiapäivä on avoin myös va-
paaehtoisille avustajille. Ergonomiakoulutuksen vetää Lihastautiliiton fysioterapian työntekijä. 

 

• TURKU 23.3.2019 klo 10-16 Lihastautiliiton tilat, os. Läntinen Pitkäkatu 35 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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Tietoa KEHITYSVAMMAISUUDESTA 23.4. klo 17.30-19 
 
Luennolla tarjotaan perustietoa kehitysvammaisuuden eri kirjoista (mm. myös asperger, autismi) ja ke-
hitysvammaisen henkilön kohtaamisesta. Asiantuntijana työhönvalmentaja Tarja Ahonen. 
Koulutus klo 17.30-19, kahvit 17-17.30. 
Luento lähetetään Skypenä Turusta. Facebookin lähetystä voi seurata omilta laitteilta, vaikka kotona. 
Alla paikkakunnat, joissa pääset osallistumaan: 
 

• TURKU Avustajakeskus, Pihlajasali, Itäinen pitkäkatu 68 

• SALO Syty ry, Helsingintie 6 

• UUSIKAUPUNKI Virastotalo, huone 427, Välskärintie 2 C 

• SOMERO Svenssonin talo, Vanhatie 20  

 

 

 
TUNTEVA®-kohtaamiseen perustuva luento 14.5. klo 17.30-19 
 
TunTeVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, kes-
kustelun ja yhteisöllisyyden keinoin.  Lähtökohtana on näkemys, että ihminen on muistisairaanakin ar-
vokas. Hänen näkemyksillään ja kokemuksillaan on merkitys. Muistisairasta ihmistä ei palauteta väkisin 
nykytodellisuuteen, vaan kuljetetaan rinnalla siinä todellisuudessa, jossa ihminen sillä hetkellä on. 
Muistisairasta ihmistä autetaan ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan. Hänen tunteensa ja tarpeensa 
otetaan todesta ja niitä tuetaan. Koulutus klo 17.30-19, kahvit 17-17.30.  
Luento lähetetään Skypenä Salosta. Facebookin lähetystä voi seurata omilta laitteilta, vaikka kotona. 
Alla paikkakunnat, joilla pääset osallistumaan:  
 

• SALO Syty ry, Helsingintie 6 

• TURKU Itäinen Pitkäkatu 68 

• LAITILA kaupungintalo (2.krs), Keskuskatu 30 

• LOIMAA Olohuone Heimolinnakatu 3 

 

 
HÄTÄENSIAPU-koulutus 

 
Ensiapukurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia. 

• TURKU 4.-5.3. molempinä päivinä klo 16-30-20.30 Kouluttajina alan opiskelijat ja on laajempi 

kokonaisuus kuin hätäensiapu-koulutus. 

• SALO 16.4. klo 17.30-20.30 Paukkulakoti, Salaistentie 1, Salo. Kouluttajana Laivamaa Seppo, 

Turun Ensiapukoulusta. Hätäensiapukortin hinta on 11 e (kortti on omakustanteinen, joten ota 

tasaraha mukaan). Kortti maksetaan suoraan kouluttajalle. Kortti ei ole pakollinen! Mukaan 

mahtuu maks.15 osallistujaa, (min. 10 osallistujaa) 

 

VAIN VAPAAEHTOISILLE: 
 

MUISTIKaVeRi®-koulutukset:  
 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan MuistiLuotsi yhdessä Avustajakeskuksen kanssa järjestävät: 
Varsinais-Suomen alueen vapaaehtoistoimintaan pohjautuvat vammaisavustajakurssit löydät kirjeen 
alusta. Mikäli haluat MuistiKaVeRi® -koulutukseen mukaan, on suositeltavaa, että olet käynyt Avustaja-
keskuksen vammaisavustajakurssin. 
 
Koulutuksen sisältö: muistisairaudet, fyysisen toimintakyvyn muutokset, kuntoutus arjessa, ulkoilua ja 
muuta yhdessäoloa, muistisairaan ohjaaminen, vuorovaikutus. Illan aikana tarjolla suolaista ja makeaa 
purtavaa.  
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen: muistiohjaajat Heidi Huuskonen p. 040 673 
3829 tai Anita Elfving p. 040 183 2966, etunimi.sukunimi@muistiturku.fi 
 

• TURKU 19.3. klo 16-20 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, Varusmestarintie 15 

• MASKU 2.4. klo 16-20 Kirkkoherranviraston yläkerta, Maskuntie 73 

• SALO 4.4. klo 16-20 Ikäkeskus Majakka (Koivulehdon alakerta), Hornintie 5 A, Halikko 

 

 

KIITOSKAHVIT Varsinais-Suomessa 
 
Kiitoskahvit keräävät alueen vapaaehtoiset yhteen. Tilaisuudessa haluamme kiittää juuri sinua vapaa-
ehtoinen tekemästäsi työstä meillä! Tilaisuudessa mukana alueohjaaja ja tänä vuonna myös toiminnan-
johtaja juhlistamassa 25v vuottamme. Tarjoamme pientä purtavaa ja katsastamme menneitä ja tulevaa. 
Kahvit klo 16-18 tai 17-19 ja paikat saat tietää ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

• SALO to 31.1. klo 17-19 

• SOMERO ti 5.2. klo 17-19 

• LAITILA to 7.2. klo 16-18 

• LOIMAA ke 13.2. klo 17-19 

• PARAINEN ke 6.3. klo 16-18 

• TURKU to 14.3. klo 16-18 

 

 
18.5. VAPAAEHTOISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ, Varsinais-
Suomi 
  
Tästä vuodesta alkaen on virkistyspäivät jaettu Varsinais-Suo-
meen ja Satakuntaan. Järjestämme kuljetukset kauempaa tule-
ville.  Varsinais-Suomen päivää vietetään merihenkisissä tunnel-

missa, vaikka maalla ollaankin 😊 
 
Sitovat ilmoittautumiset 29.4. mennessä, Peruuttamattomasta 
ilmoittautumisesta perimme 50e maksun (peruutukset viimeis-
tään 3.5. mennessä). Muistathan varata paikkasi ajoissa.  
Ilmoita myös ruoka-aineallergiasi.  
 

 
Onko vesi elementtisi? Haluatko toimia uintiavustajana lasten parissa? Ilmoittaudu alueohjaajille! 
ERITYISLASTEN UIMAKOULUT järjestetään Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa 3.-7.6. ja 10.-14.6.  
 

 
Olemme jo useana vuonna tehneet yhteistyötä Turussa kesällä järjestettävien  
RUISROCKIN JA NAISTEN KUNTOVITOSEN kanssa. Avustajatilausta ei ole vielä tullut, mutta voit jo 
nyt ilmoittaa kiinnostuksesi toimia vapaaehtoisena tapahtumissa alueohjaajille! 
 

 
Turun seudulla toimiva vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmä järjestää: 
21.3.-11.4. VAPAAEHTOISTOIMINTA VANHUSTEN PARISSA -kurssi Turku (neljä iltaa)  
12.3. luento HUONOKUULOISEN IHMISEN KOHTAAMISESTA JA VUOROVAIKUTUKSESTA  
 
Lisätietoa: Satu Heinonen, p. 041 445 9392, satu.heinonen@avustajakeskus.fi   
 
 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@muistiturku.fi
mailto:satu.heinonen@avustajakeskus.fi
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TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA-HANKE 2017-2019 
 

Hankkeella kehitetään Lounais-Suomen Avustajakeskukseen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimin-
taa. Palvelu suunnataan erityisestä tuesta hyötyville henkilöille sekä ryhmille kuten: maahanmuuttajat, 
pitkäaikaissairaat, lievästi kehitysvammaiset, syrjäytymisuhan alla olevat pitkäaikaistyöttömät 
 
Hankkeella käynnistyi nyt viimeinen vuosi. Se tarkoittaa sitä, että keskitymme enemmän olemassa ole-
vien toimintamallien hiomiseen ja Lounais-Suomen Avustajakeskuksen tuetun vapaaehtoistoiminnan 
kokonaisuuden luomiseen. Hankkeen aikana perustetut ryhmät jatkavat toimintaansa. Yhteistyö Pori 
Jazz ja Ruisrock –festivaalien kanssa oli vuonna 2018 niin hedelmällistä, että pääsemme toteuttamaan 
tuettua vapaaehtoistoimintaa tapahtumissa tänäkin kesänä. Pysykää siis kuulolla, sillä tarpeen mu-

kaan haemme kevään aikana taustatukivapaaehtoisia! 🙂  

 

Olen jäämässä äitiyslomalle 20.2. alkaen. Työskentely Lounais-Suomen Avustajakeskuksessa sekä 
tuetun vapaaehtoistoiminnan parissa on antanut ja opettanut minulle paljon. Haluan koko sydämestäni 
kiittää kaikkia teitä vapaaehtoisia, erityisesti hankkeessa mukana olleita. Yhdessä olemme kehittäneet 
Avustajakeskukselle erityistä vapaaehtoistoimintaa. Iso ja erityinen kiitos koko Avustajakeskuksen vä-
elle, että uskoitte minulle jotain näin suurta ja tärkeää. Halataan kun tavataan!  -Anna   
 
Tervehdys helmikuussa aloittavalta uudelta projektikoordinaattorilta, Tricia Honkasalolta! Olen sosio-
nomi (AMK) -työharjoittelijana Avustajakeskuksella mm. keräämässä vapaaehtoisten palautteita ja kar-
toittamassa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämistarpeita. Sain iloiseksi yllätyksekseni hank-
keesta työtarjouksen ja kutsun työhaastatteluun. Hankkeen mentorointihenkeen sopivasti, saan lem-
peän laskeutumisen työtehtäviin jo nyt harjoitteluni aikana Annan ja Kuu-Katjaanan asiantuntevassa 
opastuksessa.  
Projektityöskentely, toimintamallien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen ja monialainen yhteistyö 
ovat minulle tuttuja työuraltani nuoriso- ja koulunuorisotyössä. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä sekä 
Suomessa että ulkomailla olen toiminut itse teini-ikäisestä saakka. Nyt uudet tuulet luotsaavat elämäni 
purtta aikuisten pariin edistämään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja löy-
tää omana itsenään vahvuutensa ja kykynsä toimia tärkeänä osana yhteistä hyvää. Ilolla ja innolla aloi-

tan uudessa tehtävässäni. 🙂 Toivottavasti nähdään kevään kiitoskahveilla ja tapaamisissa - tulethan 

rohkeasti juttelemaan! 

 
Lisätietoja voit tiedustella sähköpostilla  anna.makinen@avustajakeskus.fi  ja 21.2. alkaen tri-
cia.honkasalo@avustajakeskus.fi  
 
 

VAIN PALKALLISILLE: 
 

TYÖSUHDEKLINIKAT keväällä 2019 

Työsuhdeklinikat jatkuvat taas syksyllä alueellamme. 

Puhutaan yhdessä työsuhteessa mietityttäviä kysymyksiä. Voit tulla vain kuuntelemaan tai tuoda muka-

nasi omat kysymyksesi.  Tilaisuudet avoimia kaikille!  Paikalla ovat alueen alueohjaaja, järjestösuunnit-

telija Tarja Vasama, palkanlaskennan vastaava Ulla-Maija Lind sekä toiminnanjohtaja Sirke Salmela 

Avustajakeskuksesta.  Tilaisuudet avoimia niin avustajille kuin työnantajillekin 

Etukäteen kysymyksiä voi lähettää tarja.vasama@avustajakeskus.fi  
 

• SALO 21.5. klo 13-15 

 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA 

Häneltä voit hakea uuden 2019 avustajakortin (muista toimittaa halutessasi valokuva) tai tulla keskus-

telemaan palkanmaksuun liittyvistä asioista.  Paikalla ollaan klo 11-13. 

• SALO palkanlaskija Jaana Vikstedt 31.1., 28.2., 29.3., 30.4., 31.5. ja 28.6.  

• TURKU erikseen sovitusti 

mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
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ALUETOIMINTA SATAKUNTA 
 

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

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

 

 

KAIKILLE YHTEISET: 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET: 

 
Tapaamiset ovat suunnattu Avustajakeskuksen rekisterissä oleville henkilöille.  

Ryhmien koot sekä läsnäolijat vaihtelevat.  

Tapaamiseen voi tulla mieltä askarruttavien pohdintojen kanssa tai kuuntelemaan kuulumisia.  

Tapaamisella ei ole mukana Avustajakeskuksen henkilökuntaa.  

Jos sinulla on kysymyksiä heille, ole yhteydessä alueohjaajaan.  

Ryhmissä on vertaisvetäjä joka toimii vertaisuusperiaatteella 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.  Kerro myös mahdollinen erikoisruokava-
liosi, kiitos.  
 

• PORI, 16.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5. klo 17.30 alk. Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 A 

• RAUMA, 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5. klo 18.00 alk.  

Palvelukeskus Mansikkapaikka, koulutustila, Steniuksenkatu 6  

• KANKAANPÄÄ, 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6.   klo 17.00 alk. Kaseva ry:n tilat, Taipaleenkatu 5 

 

 
ERGONOMIA-päivä 16.3. klo 10-15 PORI 
 
Koulutus sisältää fysioterapeutin ohjausta ja neuvontaa avustajien ergonomiassa. Koulutuksessa ope-
tetaan potilassiirtotekniikoita, oman kehon hallintaa sekä oman kehon huoltoa. Asiaa myös perusapu-
välineistä, joita avustajan työssä kohtaa. Koulutus sisältää myös potilasnosturin käytön opastuksen. 
Kouluttajana työfysioterapeutti Haula Kati. Päivään sisältyy salaattilounas. 

 
• PORI 16.3. klo 10-15 Fysioterapia Voluntas, Porin Teljätalo (2.krs),  

Teljänkatu 8 C 4, 28130 Pori. Pihassa on pysäköintitilaa. 
 

 

 
HÄTÄENSIAPU-koulutus 

 
Hätäensiapukurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Koulutus sisältää käytännön harjoi-
tuksia. Kouluttajana Laivamaa Seppo, Turun Ensiapukoulusta. Hätäensiapu-kortin hinta on 11e (kortti 
on omakustanteinen, joten ota tasaraha mukaan). Kortti maksetaan suoraan kouluttajalle. Kortti ei ole 
pakollinen! Mukaan mahtuu maks.15 osallistujaa, (min. 10 osallistujaa). 

 

• PORI 15.4. klo 17.30-20.30  Yhteisötalo Otava (taivas-tila, 2. kerros), Otavankatu 5 

• RAUMA 17.4. klo 17.30-20.30  Palvelukeskus Mansikkapaikka (monitoimitila, alin kerros), Ste-

niuksenkatu 6 

 

 

 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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Tietoa KEHITYSVAMMAISUUDESTA 23.4. klo 17.30-19 
 
Luennolla tarjotaan perustietoa kehitysvammaisuuden eri kirjoista (mm. myös asperger, autismi) ja ke-
hitysvammaisen henkilön kohtaamisesta. Asiantuntijana työhönvalmentaja Tarja Ahonen. 
Koulutus klo 17.30-19, kahvit 17-17.30.  
Luento lähetetään Skypenä Turusta. Facebookin lähetystä voi seurata omilta laitteilta, vaikka kotona. 
Alla paikkakunnat, joissa pääset osallistumaan Satakunnassa: 
 

• RAUMA 23.4.2019 Palvelukeskus Mansikkapaikka, koulutustila, Steniuksenkatu 6 

• KANKAANPÄÄ 23.4.2019 Kaseva, Taipaleenkatu 5 

 

 

 
TUNTEVA®-kohtaamiseen perustuva luento 14.5. klo 17.30-19 
 
TunTeVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, kes-
kustelun ja yhteisöllisyyden keinoin.  Lähtökohtana on näkemys, että ihminen on muistisairaanakin arvo-
kas. Hänen näkemyksillään ja kokemuksillaan on merkitys. Muistisairasta ihmistä ei palauteta väkisin 
nykytodellisuuteen, vaan kuljetetaan rinnalla siinä todellisuudessa, jossa ihminen sillä hetkellä on. Muis-
tisairasta ihmistä autetaan ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan. Hänen tunteensa ja tarpeensa otetaan 
todesta ja niitä tuetaan. Koulutus klo 17.30-19, kahvit klo 17-17.30. 
Luento lähetetään Skypenä Salosta. Facebookin lähetystä voi seurata omilta laitteilta, vaikka kotona. 
 

• RAUMA 14.5.2019 Palvelukeskus Mansikkapaikka, koulutustila, Steniuksenkatu 6 

• PORI 14.5.2019 Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 

 

 
YHTEISET INFOPISTEET SATAKUNNASSA, keväällä 2019! 
 
Avustajakeskuksen työntekijä kiertää kevään aikana Satakunnassa Avustajakeskuksen, Muistiluotsin ja 
Omaishoidon yhteisissä infopisteissä. Tule kysymään tai vaihtamaan ajatuksia yksin, yhdessä kaverin 
tai vaikka työnantajan kanssa!  
  

• SIIKAINEN 30.1. klo 9-11, Siikaisten peruspalvelukeskus, Metsäpirtintie 7  

• MERIKARVIA 30.1. klo 13-15, S-market Merikarvia, Kauppatie 51 

• KARVIA 5.2. klo 9-11, Karvian Olohuone, Kylä- Karviantie 20 

• JÄMIJÄRVI 5.2. klo 13-15, K-market Jämijärvi, Jämijärventie 23 

• PORI 11.3. klo 9-12, Satasairaala, Palvelupiste Luotsi, Sairaalantie 3 

• KANKAANPÄÄ 28.3. klo 9-12, Peruspalvelukeskus Tapala, Tapalankatu 20 

• NAKKILA 16.4. KLO 9-12, K-supermarket Onnipekka, Kauppatie 1 

• SÄKYLÄ 2.5. klo 9-12, aitoa torifiilistä, Säkylän torstaitorilla tavataan! 
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VAIN VAPAAEHTOISILLE: 
 

MUISTIKaVeRi®-koulutus 
 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan MuistiLuotsi yhdessä Avustajakeskuksen kanssa järjestävät: 
Satakunnan alueen syksyn 2019 vapaaehtoistoimintaan pohjautuvat vammaisavustajakurssit löydät 
kirjeen alusta. Mikäli haluat Muisti-KaVeRi® -koulutukseen mukaan, on suositeltavaa, että olet käynyt 
Avustajakeskuksen vammaisavustajakurssin. 
 
Muisti-KaVeRi® on koulutettu vapaaehtoinen, joka tarjoaa muistisairaille ihmisille tukea omannäköisen 
elämän jatkumiseen ja arvokkaan elämän kokemiseen.  Koulutuksen sisältö: muistisairaudet, fyysisen 
toimintakyvyn muutokset, kuntoutus arjessa, ulkoilua ja muuta yhdessäoloa, muistisairaan ohjaaminen, 
vuorovaikutus. Koulutuksessa tarjolla suolaista ja makeaa purtavaa.  
 

• PORI 28.2. klo 12-16 Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset muistiohjaaja Siltanen Päivi p. 040 140 9081 tai paivi.siltanen@muisti-

turku.fi  

 

 
KIITOSKAHVIT Satakunnassa 
 
Kiitoskahvit keräävät alueen vapaaehtoiset yhteen. Tilaisuudessa haluamme kiittää juuri sinua vapaa-
ehtoinen tekemästäsi työstä meillä! Tilaisuudessa mukana alueohjaaja ja tänä vuonna myös toiminnan-
johtaja juhlistamassa 25v vuottamme. Tarjoamme pientä purtavaa ja katsastamme menneitä ja tulevaa. 
Paikat saat tietää ilmoittautumisen yhteydessä, muista ilmoittaa myös erityisruokavaliosi! 
 

• PORI 12.2. klo 17-19 

• RAUMA 28.2. klo 17-19 

• KANKAANPÄÄ 21.3. klo 17-19 

 

 
8.6. VAPAAEHTOISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ, Satakunta 
 
Tänä vuonna virkistyspäivät ovat Varsinais-Suomessa ja Satakun-
nassa. Satakunnan virkistyspäivä on Raumalla ja meno-paluu kulje-
tus järjestetään Kankaanpää-Pori alueelta. Tämän vuoden virkistys-
päivän teemana on merellisyys. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 10.5. mennessä! Peruuttamattomasta il-
moittautumisesta perimme 50e maksun (peruutukset viimeistään 
26.5. mennessä). Muistathan varata paikkasi ajoissa. Ilmoita myös 
ruoka-aineallergiasi. 

 
 

TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA-HANKE  2017-2019 
 

Projektilla kehitetään Lounais-Suomen Avustajakeskukseen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. 
Palvelu suunnataan erityisestä tuesta hyötyville henkilöille sekä ryhmille kuten: maahanmuuttajat, pit-
käaikaissairaat, lievästi kehitysvammaiset, syrjäytymisuhan alla olevat pitkäaikaistyöttömät. 
 
Hankkeella käynnistyi nyt viimeinen vuosi. Se tarkoittaa sitä, että keskitymme enemmän olemassa ole-
vien toimintamallien hiomiseen ja Lounais-Suomen Avustajakeskuksen tuetun vapaaehtoistoiminnan 
kokonaisuuden luomiseen. Hankkeen aikana perustetut ryhmät jatkavat toimintaansa. Yhteistyö Pori 

mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
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Jazz ja Ruisrock –festivaalien kanssa oli vuonna 2018 niin hedelmällistä, että pääsemme toteutta-
maan tuettua vapaaehtoistoimintaa tapahtumissa tänäkin kesänä. Pysykää siis kuulolla, sillä tar-

peen mukaan haemme kevään aikana taustatukivapaaehtoisia! 🙂  

 

Olen jäämässä äitiyslomalle 20.2. alkaen. Työskentely Lounais-Suomen Avustajakeskuksessa sekä 
tuetun vapaaehtoistoiminnan parissa on antanut ja opettanut minulle paljon. Haluan koko sydämestäni 
kiittää kaikkia teitä vapaaehtoisia, erityisesti hankkeessa mukana olleita. Yhdessä olemme kehittäneet 
Avustajakeskukselle erityistä vapaaehtoistoimintaa. Iso ja erityinen kiitos koko Avustajakeskuksen vä-
elle, että uskoitte minulle jotain näin suurta ja tärkeää. Halataan kun tavataan!  -Anna   
 
Tervehdys helmikuussa aloittavalta uudelta projektikoordinaattorilta, Tricia Honkasalolta! Olen sosio-
nomi (AMK) -työharjoittelijana Avustajakeskuksella mm. keräämässä vapaaehtoisten palautteita ja kar-
toittamassa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämistarpeita. Sain iloiseksi yllätyksekseni hank-
keesta työtarjouksen ja kutsun työhaastatteluun. Hankkeen mentorointihenkeen sopivasti, saan lem-
peän laskeutumisen työtehtäviin jo nyt harjoitteluni aikana Annan ja Kuu-Katjaanan asiantuntevassa 
opastuksessa.  
Projektityöskentely, toimintamallien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen ja monialainen yhteistyö 
ovat minulle tuttuja työuraltani nuoriso- ja koulunuorisotyössä. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä sekä 
Suomessa että ulkomailla olen toiminut itse teini-ikäisestä saakka. Nyt uudet tuulet luotsaavat elämäni 
purtta aikuisten pariin edistämään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja löy-
tää omana itsenään vahvuutensa ja kykynsä toimia tärkeänä osana yhteistä hyvää. Ilolla ja innolla aloi-

tan uudessa tehtävässäni. 🙂 Toivottavasti nähdään kevään kiitoskahveilla ja tapaamisissa - tulethan 

rohkeasti juttelemaan! 

  
Satakunnassa tulemme tiedottamaan keväällä tarkemmin Pori Jazzissa tehtävästä vapaaehtoistoimin-
nasta ja siihen liittyvistä tilaisuuksista!  
Lisätietoja voit tiedustella sähköpostilla anna.makinen@avustajakeskus.fi  ja 21.2. alkaen  
tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi  

 
 

VAIN PALKALLISILLE: 
 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA  

 

Häneltä voit hakea uuden 2019 avustajakortin (muista toimittaa halutessasi valokuva) tai tulla keskus-

telemaan palkanmaksuun liittyvistä asioista. Olemme paikalla n. klo 11-13. 

 

• PORI, palkanlaskija Olga Pukki 29.1., 26.2.,28.3.,15.4.,14.5.,28.6. 

• RAUMA, palkanlaskija Sergej Kushnir 28.1., 27.2., 28.3., 29.4., 29.5., 27.6. 

 

 

 

TYÖSUHDEKLINIKAT keväällä 2019 

 

Työsuhdeklinikat jatkuvat taas alueellamme. 

Puhutaan yhdessä työsuhteessa mietityttäviä kysymyksiä.  Voit tulla vain kuuntelemaan tai tuo muka-

nasi omat kysymyksesi.  Tilaisuuden avoimia kaikille!  Paikalla alueen alueohjaaja, järjestösuunnittelija 

Tarja Vasama, palkanlaskennan vastaava Ulla-Maija Lind sekä toiminnanjohtaja Sirke Salmela Avusta-

jakeskuksesta.  Tilaisuudet ovat avoimia niin avustajille kuin työnantajillekin 

Etukäteen kysymyksiä voi lähettää tarja.vasama@avustajakeskus.fi  
 

• PORI 4.4. klo 13-15 

• KANKAANPÄÄ 28.3. klo 13-15 

 

mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 
 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

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

 
Alueohjaajat 
 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Parainen, Laitila, Uusikaupunki, Tai-
vassalo, Vehmaa, Lieto:  

 
 
Satu Heinonen                             Susanne Pohjola  
puh. 041 445 9392                  puh. 0400 239 806  
satu.heinonen@avustajakeskus.fi                 susanne.pohjola@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 20.2. asti, sen jälkeen Tricia Honkasalo 1.2. alk. ,  
Projektikoordinaattori puh. 040 767 7530 anna.makinen@avustajakeskus.fi tai tricia.honka-
salo@avustajakeskus.fi  
 

 

PALKALLINEN TOIMINTA 

 
Järjestösuunnittelija, tiimivastaava (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 
 

mailto:kuu-katjaana.sillanpaa@avustajakeskus.fi
mailto:satu.heinonen@avustajakeskus.fi
mailto:susanne.pohjola@avustajakeskus.fi
mailto:monika.nurmi@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:anna.makinen@avustajakeskus.fi
mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
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Sauvo, Paimio, Parainen, Naantali, Vehmaa, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Mynämäki, 
Nousiainen, Masku, Raisio, Aura, Pöytyä, Loimaa, Pöytyä, Loimaa 
Sonja Ovaskainen puh. 040 480 8960 sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi  
 
 
 
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 
Jenni Viljanen puh. 040 754 6166  jenni.viljanen@avustajakeskus.fi  
 

 
 

TALOUSOSASTO, palkanlaskenta, kulukorvaukset yleinen sp palkanlaskenta@avustajakeskus.fi 

 
Talousosaston numero ma-to klo 9-15 puh. 040 703 3701

Talousvastaava  
Ulla-Maija Lind  
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä   
Jaana Vikstedt  
 
 

Palkanlaskija/toimistotyöntekijä 
(palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir     
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä  
Olga Pukki  
 (palvelu myös venäjäksi) 

  

PALVELUOHJAAJA 

 
Palveluohjaaja  
Jasmin Toropainen 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
 
 

HALLINTO 

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

 
 

 
 

Kesälomien aikana sijaistamme toinen toisiamme ja  
palvelunumero palvelee ma-to klo 9-12 välityspyynnöt ja klo 13-15 

ohjaus ja neuvonta (myös paikkakyselyt) 

mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:jenni.viljanen@avustajakeskus.fi
mailto:palkanlaskenta@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:sirke.salmela@avustajakeskus.fi

