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 Sirkiä Liisa, Salon Kehitysvammaisten tuki ry 

 

Toiminnanjohtaja Sirke Salmela toivotti kaikki tervetulleiksi 25-

vuotisyhteistyöryhmäpalaveriin. Katsoimme diasarjan, jossa näytettiin valokuvia näiden 

vuosien varrelta. 

Toiminnanjohtaja Sari Puolakka esitteli Suomen Karva-Kaverit ry:n toimintaa. Yhdistys on 

perustettu 2011, perustajina 23 koira-avusteisen vapaaehtoistyön parissa toiminutta 

henkilöä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa eläinavusteista työskentelyä, 

jossa eläimen avulla tuodaan iloa ja vahvistetaan ihmisen terveyttä ja sosiaalista 

hyvinvointia, ehkäistään ihmisen hyvinvoinnin ongelmia ja tuetaan ongelman kohdanneita 

ihmisiä. Karva-Kaverit vierailevat lasten, nuorten, vanhusten ja kehitysvammaisten 

yksiköissä ja tapahtumissa ja toimivat myös lukulemmikkeinä kirjastoissa ja kouluissa. 

Nykyään on mukana myös kissoja ja kaneja, hevosia, poneja. Kaikki Karva-Kaverit käyvät 

läpi soveltuvuustestin, ovat tottuneet ihmisen käsittelyyn ja ovat omistajansa hallussa. 

Yhdistyksessä on jäseniä yli 600, eläimiä yli 700. Yhteistyötä tehdään mm. lasten 

sururyhmän kanssa.   

Toiminnanjohtaja Sirke Salmela esitteli raportista muutamia kohokohtia. Lounais-Suomen 

lihastautiyhdistyksellä on uusi puheenjohtaja, Sanna Vauranoja. Muuten ei henkilöstössä 

ole ollut suuria muutoksia. Uutena kuntana tuli Pyhäranta. Mukana on nyt yhteensä 38 

kuntaa. Markkinoinnin ja tiedotuksen kautta on tavoitettu 18000 henkilöä koko alueella. 

Kotisivuilla yli 160000 käyntiä. Avustajakeskuksella on Facebookissa yleinen tiedotussivu 

sekä avustajille ja työnantajille omat suljetut ryhmät. Avustajille lähetetään kuukausittain 

tiedote koulutuksista ja tapahtumista 

Vapaaehtoistoimintaa rahoittaa STEA sekä sopimuskunnat. Palkallinen puoli puolestaan saa 

tuloja kunnilta palvelumyynnistä. Opintokeskus Sivis avustaa koulutuksia. 

Vapaaehtoistoiminnan järjestösuunnittelija Kuu-Katjaana Sillanpää kertoi, mm. että uusia 

vapaaehtoisavustajia tulee tasaisesti, vuoden vaihteessa meni 1000 rikki. Rekisterissä 

olevista on 15 % miehiä, kysyntä heistä on aika kova. Suurin osa vapaaehtoisista tulee 

avustajakoulutusten kautta. Avustajille, asiakkaille ja yhteistyötahoille lähetetään kyselyt 



joka toinen vuosi. Niiden perusteella voidaan todeta, että toiminnan tunnettavuus 

yhteistyötahojen sisäisissä verkostoissa on hyvä. Palveluohjaus on koettu todella tärkeäksi. 

Vapaaehtoisille suunnatun kyselyn kautta huomattiin, että edelleen lehti-ilmoitus tavoittaa 

eniten ihmisiä. Puolet vapaaehtoisista kuuluu myös palkalliseen rekisteriin.  Alueella 10 

vertaisryhmää, jossa toimivat kurssitetut vertaisvetäjät. Keikkoja vajaa 14000 koko 

toiminta-alueella. Ainoastaan 0,2 % jää ilman avustajaa. Yleensä koska asiakas on hankalan 

matkan takana tai keikka on kovin pitkä. Juhlavuoden kunniaksi 12 vapaaehtoista kertoo 

vapaaehtoistoiminnastaan ja jutut julkaistaan avustajien Facebook ryhmässä 1 juttu 

kuukaudessa periaatteella. 

Alueohjaaja Monika Nurmi: avustajakursseja oli hänen alueellaan kolme. Salossa, Loimaalla 

ja Pöytyällä pidettiin pitkät kurssit ja Somerolla yksi päivän kestävä lyhytkurssi. 

Lisäkoulutuksia palkallisille ja vapaaehtoisille avustajille oli tänäkin vuonna: tukiviittomat, 

kuoleman kohtaaminen, aivoterveys, epilepsia, kulttuurien monipuolisuus. Avustajia 

virkistettiin vielä jouluglögeillä ja vertaistuki-illoilla. Vapaaehtoisille avustajille järjestettiin 

kiitoskahvit ja toukokuun virkistyspäivä vietettiin aurinkoisella Seilin saarella.   

Palkallisen puolen järjestösuunnittelija Tarja Vasama kertoi palkallisen puolen toiminnasta 

mm. henkilökohtaisen avun prosessista. Avustajat tulevat ns. Avustajainfon kautta ja sen 

jälkeen pääsevät keskustelutilaisuuden kautta avustajarekisteriimme. Salon ja Someron 

avustajainfoissa kävi viime vuonna 116 henkilöä, ja haastattelussa 110. Suurin osa kävijöistä 

oli kuullut Avustajakeskuksesta ystäviltään. Työpaikkoja välitettiin koko alueella noin 1.000 

kertaa. Salon ja Someron alueella tehtiin 270 kotikäyntiä, joista 233 käynnissä solmittiin 

uusi työsopimus ja muut kotikäynnit olivat mm. kehityskeskustelua ja tarkempaa ohjausta 

ja neuvontaa.  

Projektikoordinaattori Tricia Honkasalo: 2017 käynnistynyt Tuettu Vapaaehtoistoiminta –

hanke. Ajatuksena on, että yleensä itse tukea tarvitseva (maahanmuuttajat, lievästi 

kehitysvammaiset) voivat osallistua vapaaehtoistoimintaan kokeneiden, ns. 

taustatukivapaaehtoisten, tukemana. Salossa aloitettiin viime syksynä yhteistyö Salon 

koulutuskuntayhtymän ja Paukkulan palvelukeskuksen kanssa. Maahanmuuttajista 

koostuva opiskelijaryhmä kävi Paukkulakodissa ulkoiluttamassa vanhuksia. Kokemukset 

olivat hyviä. 

 

Muistion kirjasi Monika Nurmi    


