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Paikka Hotelli Aquarius, Uusikaupunki 
Läsnä Sirke Salmela, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Avustajakeskus 

Kuu-Katjaana Sillanpää, järjestösuunnittelija, Lounais-Suomen Avustajakeskus 
Tricia Honkasalo, projektikoordinaattori, Lounais-Suomen Avustajakeskus 
Satu Heinonen, vapaaehtoispuolen alueohjaaja, L-S Avustajakeskus 
Sonja Ovaskainen, palkallisen puolen alueohjaaja, L-S Avustajakeskus  
Virtanen Asko, Aivoliitto, Laitilan Seudun Aivokerho,  
Lehtinen Marja, Vakka-Suomen Invalidit ry,  
Rannanperä Juha, Vakka-Suomen Invalidit ry, 
Puolakka Sari, Suomen Karva-Kaverit ry, 
Nurmi Heli, Uudenkaupungin seurakuntapastori, vapaaehtoistyön koordinaattori,  
Aarnio Raija, Uudenkaupungin vapaaehtoistyön koordinaattori,  
Keskitalo Anitta, sosiaaliohjaaja, Laitilan kaupunki  

 

AVUSTAJAKESKUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 
 
Toiminnanjohtaja Sirke Salmelan puheenvuoro 

Tervetulosanat. Lahja Invalidiliitolle pitkästä yhteistyöstä/juhlavuodesta.  

Osallistujien puheenvuorot. 

Kiitokset yhteiskumppaneille 

Suomen Karvakaverit esittäytyy Sari Puolakan toimesta 

Yhdistys on perustettu 2011. Toiminnan tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa 

eläinavusteista työskentelyä vapaaehtoistoiminnan kautta ja tukea hyvinvointia. 

Toiminnassa mukana yli 700 eläintä, jotka toimivat kehitysvammaisten, lasten, nuorten ja 

vanhusten parissa. Kaikki Karva-Kaveri toiminnassa mukana olevat eläimet käyvät 

soveltuvuustestin.  

Sirken yleissanat raporista. Raportin lyhyt esittely, toiminta-alue, rahoitus, henkilöstö, palveluohjaus, 

markkinointi, yhteydenotot.  

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksellä on uusi puheenjohtaja, Sanna Vauranoja. Toiminta-

alueeseen tullut nyt mukaan myös Pyhäranta. Koko toiminta-alueella tavoitettu 

markkinoinnin ja tiedotusten kautta n. 18000 henkilöä. Rahoitus vapaaehtoistoiminnan 

puolelle tulee sopimuskunnilta sekä STEAlta. Palkallisen puolen toimintaa rahoittaa 

palvelumyynti.  

Järjestösuunnittelija Kuu-Katjaana Sillanpää, vapaaehtoistoiminnan esittely, keikkatilastoja, vertaistoiminta, 

vapaaehtoistoiminnan laajuus, uusia yhteistyökumppaneita.  

Vapaaehtoisia toiminnassa mukana hiukan yli 1000 ja heistä miehiä 15%. Suurin osa 

vapaaehtoisista tulee toimintaan mukaan Vammaisavustajakurssien kautta, joita 

mainostetaan mm. paikallislehdissä. Alueella toimii 10 vertaisryhmää, joita vetävät 

vertaisvetäjäkoulutuksen käyneet avustajat. Keikkoja toiminta-alueella ollut n 14000. 

Avustajien Facebook-ryhmässä jaetaan juhlavuoden kunniaksi 12 vapaaehtoisen tarina 

omasta vapaaehtoisuudestaan ja vapaaehtoistoiminnastaan.  

 

 



Alueohjaaja Satu Heinonen kävi läpi paikallista vapaaehtoistoimintaa. 

Uudessakaupungissa ja Laitilassa olisi innokkaita tekijöitä, mutta ei asiakkaita. Ehdotettu, 

että esim. TYKS käynneille voi Ukista/Laitilasta lähettää asiakkaan ja avustaja odottaa 

Turussa vastassa. Uudessakaupungissa järjestettiin avustajille lyhytkurssi. Mietitään 

mahdollisia uusia yhteistyötahoja ja viestin viemistä eteenpäin, jotta paikalliset löytäisivät 

vapaaehtoisten mahdollisuuden.  

Sirke kävi palkallisen puolen yleisen osion läpi  

Sirke kertoi Avustajainfoista, joiden kautta kiinnostuneet saavat mahdollisuuden hakea 

avustajan töitä Avustajakeskuksen kautta. Läpi käytiin myös kuinka henkilökohtaisen avun 

päätöksen saaneet henkilöt, eli työnantajat, voivat työntekijää itselleen hakea.  Sirke esitteli 

palvelumyynnin, jossa Tuettu työsuhde -palvelu sekä Akuutti -sijaisvälityspalvelu.  

Alueohjaaja Sonja Ovaskainen kävi paikallista toimintaa läpi 

Toiminta pysynyt suhteellisen tasaisena. Sosiaalityöntekijöissä vaihtuvuutta, joka tuottaa 

palvelumyynnin sekä asiakkaiden kannalta omia haasteita. Lyhytkurssilta löytyi sekä 

vapaaehtoistoimintaan että palkalliselle puolelle halukkaita tekijöitä. Ukissa järjestetään 

kerran kaudessa (keväällä ja syksyllä) tai tarpeen mukaan Avustajainfoja, joihin voivat 

kiinnostuneet osallistua.  

Projektikoordinaattori Tricia Honkasalo kävi Tuetun vapaaehtoistoiminnan hanketta läpi.  

2017 käynnistyneen hankeen tarkoituksena olisi saada vapaaehtoistoimintaan mukaan niitä 

henkilöitä, jotka yleensä nähdään vapaaehtoistoiminnan kohteena, maahanmuuttajat ja 

lievästi kehitysvammaiset. Heidän tukenaan ja apunaan toimivat koulutetut 

taustatukivapaaehtoiset, jotka ovat mukana keikoilla. Keikkoja järjestetty esim. 

palvelukeskuksissa ja vastaanotto on ollut hyvää.  

 

Osallistujien palaute 

Vakka-Suomen Invalidit ryltä positiivista palautetta ja kiitosta tapahtumiin osallistuneista 

yleisvapaaehtoisista. 

Laitilaan, Taivassaloon ja Vehmaalle enemmän näkyvyyttä. Asioista päättävillä ihmisillä ei ole 

tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja usein mahdolliset olemassa olevat tiedot jäävät yksien 

ihmisten taakse. Kuntien työntekijöiden yhteystiedot vaihtuvat (kotihoito, sosiaalityöntekijät 

yms.), niitä ei päivitetä eivätkä ihmiset eivät liiku omien paikkakuntien ulkopuolelle 

kokouksiin tai tapahtumiin, joissa voisi tietoa saada.  

 

Muistion kirjasi  

alueohjaaja Sonja Ovaskainen 

 

 

 

 

 

 

 

Jakelu Osallistujat 

Kopio Avustajakeskuksen kotisivut 

 

 


