
YHTEISTYÖRYHMÄ    MUISTIO  

 

Aika to 25.4.2019 klo 13-14.30 

Paikka Avustajakeskus, Pihlajasali 

Läsnä Salmela Sirke, Avustajakeskus 

 Vasama Tarja, Avustajakeskus 

 Sillanpää Kuu-Katjaana, Avustajakeskus 

Honkasalo Tricia, Avustajakeskus 

 Pohjola Susanne, Avustajakeskus 

 Heinonen Satu, Avustajakeskus 

Ovaskainen Sonja, Avustajakeskus 

Nikula Sari, Avustajakeskus 

Salovaara Satu, Turku 

Koivu Katja, Parainen 

Wallin Maria, Parainen 

Herpiö Raisa, CP -yhdistys 

Lamminen Tarja, CP -yhdistys 

Nurmi Tarja-Riitta 

Mäkelä Outi, Akseli 

Veinio Terje, Aivovammayhdistys 

Ojala Pia, Akseli  

Mikkola Hannu, Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 

Gustafsson Satu, Reumayhdistys 

Saarinen Pirjo 

Wakonen Ilona, TE -keskus 

Edenvall Arja, Paimio 

Malmström Tyyne-Maria 

Väyliö Johanna, Kaarina 

Palletvuori Niina, Näkövammaiset 

 

  

Toiminnanjohtaja Sirke Salmelan tervetulotoivotus, kivasti mukana uusia, vanhoja yhteistyökumppaneita. 

Sirke 

- lyhyesti historia 

- 2019 on 25v. juhlavuosi  

- tuettu vapaaehtoishanke toi uusia yhteistyökumppaneita 

- ollaan käyty yli 200 paikassa vuoden aikana 

- kehitetään toimintaa, yhteistyötä kuntien kanssa 

- palveluohjauksen tärkeys ja tarpeus suuri 

 

Palkallinen toiminta/TV 

- perus toimintaidea toiminnalle 

- miten avustajaksi pääsee, mitä vaaditaan 

- ero tuetulla/normilla asiakkaalla 

- lyhyt tuettu asiakkaan toimintatapa, alueohjaajan rooli  

- liki 360 työsopimusta solmittu  

- koulutukset ja kurssit, yhteisiä vapan kanssa 

- alueohjaajien kuulumiset SO SN 



 

 

Vapaaehtoistoiminta/KK 

- yhteistyötä yli rajojen, aktiivista kuntiin päin 

- tausta, palvelu  

- kyselyn tulosta  

- edelleen suurin on lv -asiakkaat 

- vapaaehtoisilla aito halu tehdä vapaaehtoistyötä, motivaatiota on (vajaa 1000 vapaaehtoista) 

- keskiarvo tunneissa huima (yli 14 000 keikkaa) 

- ei löydy -avustajaa prosentti mitätön (0,2%)  

- puolet menee suunnitteluun (vertaistoiminta, koulutuksia, virkistystoiminta) 

- tarjonnasta (mm. uintikurssi yhteistyössä SUH:n kanssa ollut upea mahdollisuus) 

- asiakkaiden tavoitettavuus, ei aina siellä messuilla, vaan omaisten kautta 

- kokoaikaista tasapainoilua asiakkaiden/avustajien/kuntien välillä 

- alueohjaajien kuulumiset SH SP paljon kaikkea, valtavaa toiminnan määrää, kiitos vapaaaehtoisille 

jotka aktiivisia ja sitoutuneita. Yli puolet keikoissa Turussa (7000), muutamia kuntia vailla asiakkaita 

(esim. Parainen).  

 

 

Hanke/TH 

- 2017 eka pilotti, pilotointivuosi 2018 

- 3 -vuotinen hanke, viimeinen vuosi menossa 

- hankkeen tavoite: madaltaa kynnystä ryhtyä vapaaehtoiseksi 

- - osapuolina mukana: avustettava, tuettua vapaaehtoistoimintaa tekevä + mentori (kokenut,      

vanha avustaja, joka saa koulutuksen mentorointiin)  

- keikat nousseet huimasti 

- mm. Pori jazzit, Ruisrock mukana  

- mukavaa huomata, tuetussa vapaaehtoishankkeessa mukana olleet lähteneet opiskelemaan alaa 

 

 

Sana vapaa kysymyksille: 

- Kauppa-avusta haluttiin kuulla lisää, ja mahdollisuudesta miten kauppa-avun rinkiin pääsee mukaan 

- Kyseltiin miten ajoissa vapaaehtoiskeikka tulee ilmoittaa auki 

- Kyselyä avustajatilanteesta, niin vapaaehtoispuolella kuin palkallisella puolella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


