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 Salmela Sirke, Avustajakeskus 

 Laaksonen Sirpa, Loimaan seurakunta 

 Merta Anu, Pöytyän kunta 

 Vasama Tarja, Avustajakeskus 

 Friberg Outi, Loimaan kaupunki 

 Seppä Leena, Loimaan seudun näkövammaiset 

 Honkasalo Tricia, Avustajakeskus 

 Heinonen Seija, Loimaan neurokerho 

 Sillanpää Kuu-Katjaana, Avustajakeskus 

 Mäki Tarja, Loimaan kaupunki 

 Nurmi Monika, Avustajakeskus 

 

Sirke Salmela toivotti kaikki tervetulleiksi 25-vuotisjuhlavuoden yhteistyöryhmäpalaveriin. 

Hän kiitti kyselyn palautteista ja kommenteista. Ne ovat elintärkeitä meille, kun 

suunnittelemme toimintaamme.  

 

Anu Merta kertoi, että Uusimaa on kovasti kiinnostunut työnantajamallista.  Puhuttiin myös, 

että avustajat saavat osallistua kaikkiin alueen koulutuksiin, ei pelkästään oman 

paikkakuntansa. 

 

Kuu-Katjaana Sillanpää muistutti, että kursseja järjestetään siellä missä on kysyntää.  

Vakituista avustajaa kysytään eniten. Keikoille kysytään ensisijassa samaa avustajaa kuin 

ennenkin. Kuu-Katjaana kertasi, miten keikkoja tilataan Avustajakeskukselta. 

Onnistumisprosenttimme on hyvä, ainoastaan 0,2 % ei löydy avustajaa. Esim. keskustan 

ulkopuolella asuville asiakkaille voi olla vaikeata löytää avustajaa. Toiminnallisuuden takia 

avustajiksi hakeutuu vähän nuorempaa väkeä, keski-ikä 50 v. Miesten osuus 15 %. Vanhin 

Avustajakeskuksen kirjoilla oleva avustaja on 85-vuotias. Tehtyjen keikkojen määrä vaihtelee, 

Jotkut tekevät joka viikko, jotkut kerran vuodessa. Hyvä mieli paras palkinto. Suurin osa 

avustajista tulee avustajakurssien kautta. Ne ovat kaikille avoimia.  

 

Monika Nurmi luetteli alueen lukuja: Loimaalla on käytössä 150 vapaaehtoista avustajaa, 

Pöytyällä runsas 70. Loimaalla on avustustapahtumia ollut liki 700, Pöytyällä 11. Koulutuksia 

järjestettiin myös: Loimaalla avustaja- ja Muistikaverikoulutus (Muistiyhdistyksen voimin). 

Lisäksi oli ns. lisäkoulutuksia: aivoterveys, tukiviittomat ja epilepsia. Pöytyällä järjestettiin 

lukiolaisille ja kansalaisopistolaisille räätälöity kolmen illan avustajakurssi. Toimintaa on 

esitelty sekä vammaisyhdistyksille että sosiaalitoimelle. 

 

Outi Friberg kertoi, että laittaa kielteisten päätösten kanssa Avustajakeskuksen esitteen. Hän 

kokee, että tarpeeksi moni asiakas ei tiedä Avustajakeskuksen olemassaoloa. Kotihoito kyllä 

kertoo asiakkaille, mutta asiakkaat eivät ota meihin yhteyttä avustajaa tarvitessaan. 

Kerrottiin, että yleensä kotihoito soittaa, kun asiakas tarvitsee avustajaa, ei asiakas itse.  

 



Tarja Vasama selitti mikä on Avustajainfo, joita eri paikkakunnilla pidetään säännöllisesti tai 

tarpeen vaatiessa. Avustajat voivat myös mainostaa itseään Avustajakeskuksen kotisivuilla. 

Työnantajat voivat sitten käydä niitä katsomassa. Avustajakeskuksen kautta on Loimaalla 

löytynyt työntekijä 21 työnantajalle, Pöytyällä neljälle. Jos asiakkaalle vammaispalvelun 

tunnit eivät riitä, työnantajaa on kehotettu kysymään vapaaehtoista esim. juhliin. 

Keskusteltiin avustajan sijaisista. Friberg oli kiinnostunut ’sijaisreservistä’. Sirke kommentoi 

siihen, että kokemuksen perusteella ne eivät toimi missään. Akuuttipalvelu toimii, koska 

Avustajakeskus maksaa itse siitä. Pienet kunnat voisivat yhdessä järjestää sijaispoolin, ja 

jakaa kustannukset. Avustajakeskuksen pitäisi etsiä ratkaisua yhdessä Varsinais-Suomen 

sosiaalitoimen. Avustajakeskuksella on kuitenkin akuutista vankka kokemus.   

 

Tricia esitteli Tuettu vapaaehtoistoiminta –hanketta. Siinä maahanmuuttajanuoret tai lievästi 

kehitysvammaiset käyvät ulkoiluttamassa vanhuksia taustatukivapaaehtoisen avulla. Viime 

vuonna meillä oli Pori Jazz näitä tuettuja vapaaehtoistoimijoita. Palaute ollut hyvää ja 

yhteistyö jatkuu.  Aktiivisia vapaaehtoisia on 49 henkilöä. 

 

Outi Fribergin mukaan lastensuojelun puolella tarvittaisiin tukihenkilöitä. Todettiin, että 

FinFamilla on tukihenkilöitä. Avustajakeskuksen kautta voi etsiä avustajia.  

 

Fribergin mielestä olisi tärkeätä, että heidän avustajansa rekisteröityisivät meille. Kerran 

 vuodessa voisi myös pitää tilaisuuden, jossa Avustajakeskus esittäytyisi. 

 

Sirke muistutti, että Avustajakeskuksesta tulemme mielellämme puhumaan omaisille, 

asiakkaille, messuille, tilaisuuksiin. 

  

  

 

 Muistion kirjasi Monika Nurmi 


