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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, Parainen, Pomarkku, Pori, Pyhäranta, Pöytyä, Rai-

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

Uusikaupunki ja Vehmaa  

 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
KIRJE 
 

 

             2/2019 
 

                       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/
http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

Hei kaikille! 
 
Kaunis Suomen kesä vietetty ja päästään taas tositoimiin. 
 
Alueohjaaja Saana Keränen on palannut perhevapailta 5 v jälkeen ja tulee nyt täydentä-
mään joukkoamme palkallisella puolella. Sonja Ovaskainen ei poistukaan joukostamme, 
vaan jatkaa palkallisella puolella hieman eri alueella toistaiseksi ja hoitaa jatkossa omalla 

alueellaan niin vapaaehtoistoimintaa kuin palkallistakin. Samalla Sari Nikulan alueesta Lieto siirtyy 
Saanalle ja vapaaehtoistoiminnassa Parainen siirtyy Monika Nurmelle. Näistä lisää alueellisissa osissa 
ja lopun yhteystiedoissa vielä kertaus jokaisen alueista. 
 
Salon toimisto on muuttanut Astrum-keskuksen sisällä toiseen paikkaan. Toimistoon mennään nyt eri 
ovesta. Toimisto on nyt esteetön, joten sinne pääsee myös mm. pyörätuolilla.  
 
Muuten sama joukko jatkaa työtä avustamisasioissa myös syksyllä 2019. 
 
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 HUOM! muutettu toiselle puolelle taloa. 

käynti sisäpihan puolelta, ‘Hotel Saloran’ ovesta (ovi nro 6), 2. krs. 

• 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 
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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 
 

• Somero 28.9.-2.10.  

• Pori   12.-16.10.  

• Turku  4.-7.11.  

• Uusikaupunki  11.-14.11.  

• Salo   11.-14.11.  

• Rauma  18.-21.11.  

 

LYHYTKURSSIT 
• Kokemäki  3.9. klo 10-16  

 
Vinkkaa ystävälle tai tuttavalle! 
 
 
 

APUVÄLINEMESSUILLE JÄLLEEN TÄNÄ VUONNA! 
 
Teemme maksuttoman reissun perjantaina 8.11. Tampereelle, Apuväline 2019 -messuille.  Järjes-
tämme yhteiskuljetuksen toimistopaikkakunnilta (Turku, Salo, Rauma ja Pori). 
Ilmoittaudu viimeistään 24.10. ja varaa paikkasi, paikkoja on rajoitettu määrä.   
Ilmoittautuminen on sitova, peruuttamattomasta varauksesta perimme 50€ maksun. 
 

 
 
Tampereella marraskuussa järjestettävien Apuväline-messujen 30-vuotisjuhlavuoden kärkiteemoina 
ovat robotiikka ja teknologia, esteettömyys ja saavutettavuus sekä kuntoutus ja hyvinvointi. 
Messuilla aiempaa näkyvämmässä roolissa oleva robotiikka on yksi esimerkki siitä, miten alan uusin 
teknologia pureutuu apuvälineitä käyttävien arjen hyvinvointiin. 
 
”Robotiikan potentiaali hyvinvoinnin edistäjänä on todella suuri. Se vapauttaa hoitohenkilökunnan re-
sursseja rutiinitehtävistä, luo uusia mahdollisuuksia kotona apuvälineitä käyttäville ja tukee yksilöllisen 
kuntoutuksen toteutumista”, messuille robotiikan luentoja järjestävä Develorin Cristina Andersson ki-
teyttää. 
Messujen uudet teemat konkretisoituvat robotiikan ohella esteettömään luontomatkailuun sekä seksu-
aaliterveyteen ja -hyvinvointiin. Suurmessuilla pääsee tutustumaan apuvälineiden uusimpiin tuotteisiin 
ja palveluihin, jotka tukevat arjen osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Apuvälineiden mahdolli-
suudet eri elämäntilanteissa ovat esillä yli 200 näytteilleasettajan, 3 puhujalavan ja odotettavissa ole-
van 15 000 kävijän voimin. 
 
Expomark järjestää messut yhdessä Invalidiliiton kanssa. Yhteistyössä on mukana Näkövammaisten 
liitto ry ja Sailab MedTech Finland sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, joka järjestää 
messujen yhteyteen Liikuntamaan. 
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AVUSTAJAKESKUKSEN 25v. JOULUGLÖGIT 
 

Tervetuloa perinteisille jouluglögeille Avustajakeskuk-
sen aluetoimistoille. 
Tänä vuonna juhlitaan myös Avustajakeskuksen 25v. 
synttäreitä. 
 
TURKU ti 3.12. klo 14-16 Pihlajasali,  
Itäinen Pitkäkatu 68 
SALO ke 4.12. klo 13-15 Syty,  
Helsingintie 6 
PORI ti 10.12. klo 13-15 Yhteisötalo Otava,  
Otavankatu 5 
RAUMA ke 18.12. klo 13-15 Palvelukeskus Mansikka-
paikka, Steniuksenkatu 6 
 

 

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€ soittokulujen kattamiseksi. Ensisijaisesti pyritään 
aina soittamaan asiakkaan puhelimesta tai pyydetään esim. terveyskeskusta soittamaan asiakkaalle 
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! 
 
 
HUOM! Vapaaehtoinen, jolla vakituinen asiakas! Kyselemme vakituisten keikkojen määrää taas ti-
lastointia varten loppuvuodesta 2019/alkuvuodesta 2020. Kirjaathan itsellesi muistiin käyntimäärät/asia-
kas. Emme kysy päivämääriä vaan pelkästään lukumäärää per asiakas. Samalla kysymme, myös sitä 
jatkuuko vapaaehtoistoiminta asiakkaan kanssa vuonna 2020.  
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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 työnhakuilmoituksesi kotisivuillemme, laita haluamasi työnhakuilmoi-
tus sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi, VASTAUSVIESTI tulee turvapostin avaus-
linkillä 
 
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 Avustajakeskukseen, kun haluat poistaa 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  

• LOIMAA tiistai 15.10. kello 15 -16 Paikkatiedot ilm. yhteydessä 

• UUSIKAUPUNKI maanantai 11.11. klo 15.30-16.30. Paikkatiedot ilm. yhteydessä. 

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

NÄIN TULOREKISTERI VAIKUTTAA KELAN ETUUKSIEN HAKEMISEEN 
 
Kela ei enää pyydä palkkatositteita työmarkkinatuen, yleisen asumistuen, peruspäivärahan ja toimeen-
tulotuen hakemuksiin.  
 
Vuoden alusta lähtien kaikkien työnantajien on pitänyt ilmoittaa maksetut palkat tulorekisterin sähköi-
seen tietokantaan. Kela alkaa hyödyntää tulorekisterin tietoja etuushakemusten käsittelyssä vaiheittain. 
 
Tulorekisteri otettiin ensimmäisenä käyttöön niissä etuuksissa, joilla on eniten saajia. 18.3. alkaen työt-
tömyysturvan, yleisen asumistuen ja toimeentulotuen hakemuksissa kerrotaan, että Kela saa tiedot 
palkkatuloista tulorekisteristä. Jos kuitenkin käy niin, ettei palkkatietoja vielä löydy tulorekisteristä, Kela 
ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja pyytää toimittamaan palkkatositteen liitteenä.  
https://www.kela.fi/tulorekisteri  

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
https://www.kela.fi/tulorekisteri
https://www.kela.fi/tulorekisteri
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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  

 
SALON TOIMISTO muuttanut Astrum-keskuksen sisällä, käynti sisäpihan puolelta,  
‘Hotel Saloran’ ovesta (ovi nro 6), 2. krs.  

 
Alueohjaajien alueet 1.11.19 alkaen: 
 
Vapaaehtoistoiminta 
Turku, Kaarina, Lieto, Raisio, Naantali     Satu ja Susanne 
Salo, Somero, Loimaa, Sauvo, Aura, Pöytyä, Parainen, Paimio   Monika 
Masku, Mynämäki, Nousiainen, Vehmaa, Taivassalo,  
Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Säkylä    Sonja 
 
Palkallinen toiminta 
Masku, Mynämäki, Nousiainen, Vehmaa, Taivassalo, 
Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Säkylä    Sonja 
Turku, Kaarina      Sari 
Lieto, Sauvo, Paimio, Parainen, Naantali, Raisio, Aura, Pöytyä, Loimaa  Saana 
Salo, Somero      Krista 
 
Terveiset Sonjalta: Hei teille kaikille! Matkani Avustajakeskuksessa on ollut erittäin monipuolinen ja kai-
kenlaista on vuosiin mahtunut. Nyt taas muutoksen tuulet puhaltavat ja alueihin sekä työnkuvaan tulee 
muutoksia! Minulta jää nyt palkallisen toiminnan puolelta pois Sauvo, Paimio, Aura, Pöytyä, Loimaa, 
Parainen, Naantali ja Raisio. Omalta osaltani, kiitän teitä kaikkia yhteistyöstä! Saana Keränen tulee jat-
kossa toimimaan teidän kanssanne.  
Uutena minulle tulee palkallisen toiminnan lisäksi myös vapaaehtoistoiminta Vakka-Suomessa, Akselin 
alueella sekä Eurassa ja Säkylässä, tästä olen erittäin innoissani! Ihan mahtavaa päästä mukaan myös 
vapaaehtoistoiminnan puolelle ja laajentamaan taas omaa työnkuvaani. Odottelen innolla tulevaa syksyä 
sekä kevättä ja mitä kaikkea tuleva vuosi tuokaan taas mukanaan!  
Kiitokset vielä ja oikein mukavaa loppuvuotta teille kaikille!  
 
Terveiset Saanalta: Hei kaikille! Olen palannut Avustajakeskukseen töihin pitkän tauon jälkeen. Toi-
minta on kasvanut valtavasti poissaoloni aikana ja saankin nyt opetella paljon uusia asioita ja tutustua 
uusiin kasvoihin. Mukavaa olla töissä taas! Toiminta-alueeni on jatkossa Aura, Pöytyä, Loimaa, Naan-
tali, Raisio, Lieto, Paimio, Sauvo ja Parainen. Minulle siirtyy siis osa Sonja Ovaskaisen ja Sari Nikulan 
asiakkaista. Odotan innolla, että pääsen tapaamaan teistä mahdollisimman monia!  
Ihanaa syksyn alkua kaikille!   
 
 
Hälsningar från Monika: Hej! Jag har börjat som distrikthandledare i frivilligsverksamheten i Pargas. 
Har jobbat här på Avustajakeskus i tre år och mina övriga områden är Salo, Somero, Loimaa, Pöytyä, 
Aura, Pemar o Sagu. Jag hör hemma i Hangö, men har bott här i Salo i över 30 år. Ser fram emot att 
träffa er alla. Har ni några önskningar, kommentarer el.dyl., ring eller skicka epost! Jag önskar er alla en 
varm sensommar och början på hösten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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KAIKILLE YHTEISET 
 
AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET: 
Tapaamiset on suunnattu Avustajakeskuksen rekisterissä oleville henkilöille.  

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 klo 17.30-19.00 Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68.   25.9., 30.10. ja 27.11. 

 
RAISIO klo 17.00-18.30 Hulvelan palvelukeskus, Hulvelankatu 20.  15.10. ja 26.11. 
 
VAKKA-SUOMI klo 18.00-19.30 
LAITILA Kaupungintalon kokoushuone, Keskuskatu 30   1.10. ja 10.12. 
UUSIKAUPUNKI Uimahallin kokoushuone, Koulupolku 5   10.9. paikalla Satu ja Sonja ja 5.11.  
 
SALO klo 17.00-19.00 Sytyn Kamari, Helsingintie 6  24.9., 29.10. ja 26.11. 
 
SOMERO klo 17.00-19.00, Svensson, Vanhatie 20    24.9., 29.10. ja 26.11.  
 
LOIMAA klo 17.00-19.00. Olohuone, Heimolinnankatu 3   26.9., 31.10., 28.11. ja 12.12. 
 

 
MUISTIASIAKKAAN AVUSTAMINEN -TIETOISKUT 
 
Muistin ongelmat yhdistetään usein muistisairauksiin, vaikka muistin ongelmia löytyy hyvin monista 
muistakin vammaryhmistä. 
Miten tapahtuu kohtaaminen ja mitä minun tulee ottaa huomioon toimiessani muistiasiakkaan kanssa? 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen ”Turvallisesti kotona” -hanke tulee pitämään Avustajakeskuksen 
vapaaehtoisille ja palkallisille avustajille tietoiskuillan, jossa käydään läpi kohtaamisen lisäksi arjen tur-
vallisuutta muistiasiakkaan näkökulmasta seuraavilla paikkakunnilla. 
 
TURKU 2.9. klo 17.00-19.00, kahvit klo 16.30 alkaen 
Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68 
 
SALO 7.10. klo 17.00-19.00, kahvit klo 16.30 alkaen 
Sytyn sali, Helsingintie 6 
Salon koulutus jaetaan myös livenä Facebookin Avustajat -ryhmään 

 

 
ERGONOMIA-illat  
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. 
 

• SALO ke 23.10. klo 17.00 - 20.30 Paukkulakoti, Salaistentie 1, Salo 

• TURKU to 17.10. klo 17.00 - 20.30 Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, Turku 

• UUSIKAUPUNKI lisätiedot ilmoitetaan myöhemmin 
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VAMMAISKORTTI TUTUKSI 17.9.2019 klo 14.30-15.30 
 
Mikä on Vammaiskortti? Kenelle se kuuluu ja miten sitä haetaan? Vammaiskortti.fi asiantuntijat tulevat 
vastaamaan näihin kysymyksiin ja kertomaan muuta oleellista tietoa kortista. Koulutus lähetetään 
Skypenä Helsingistä ja sitä on mahdollisuus seurata aluetoimistoillamme tai kotona omalta laitteelta. 
Tilaisuus on avoin niin avustajille kuin työnantajillekin.  
Tilaisuus on yhteinen Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen kanssa.  
Ennen koulutusta on kahvitarjoilu klo 14.00-14.30.  
 

• TURKU Pihlajasali, Itäinen Pitkäkatu 68 

• SALO Syty ry, Helsingintie 6 

 

 

SALOSSA KELAN ASIANTUNTIJAN INFOTILAISUUS 1.10.  
 
Kelan infotilaisuus yhdessä Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen kanssa salon kaupungintalolla 1.10 
klo 16.00- 18.00 os. Tehdaskatu 2, 24100 Salo. 
Tule mukaan yksin tai yhdessä läheisesi kanssa kuulemaan kelan asiantuntija Marita Ranta Kelan pal-
velukanavista ja etuuksista yleisellä tasolla.  
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä yhdistys@lsly.fi tai 050 9133 517 (myös tekstiviestit) Kerro myös 
erikoisruokavaliosi. 
 

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.  
 

• TURKU 19.11. klo 16.00 - 20.00, Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen tilat, Varusmestarintie 15 

• SOMERO 22.10. klo 16.00 - 20.00, Someron Pellavakeskus, Joensuuntie 49, Somero 

• SALO 21.11. klo 16.00 - 20.00, Ikäkeskus Majakka, Hornintie 5A, Halikko (sis.käynti Halikkoko-

din pihan puolelta, kuusiaidanpuoleinen pääty) 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset muistiohjaaja Anita Elfving, anita.elfving@muistiturku.fi, p.040 183 2966 
 

• UUSIKAUPUNKI 26.11. klo 16.00-20.00 Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset muistiohjaaja Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@muistiturku.fi,  
p. 040 673 3829 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
 
Turun seudulla toimiva Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmä/ILOA-verkosto järjestää  
Vapaaehtoistoiminta vanhusten parissa -kurssin Turussa: 
torstaisin ajalla 26.9.-17.10. klo 17.30-20.00, Yhteisötalo Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33 
 
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä: lotta.salminen@kotikunnas.fi tai p. 044 729 0496   
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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 on käynnissä viimeinen vuosi. Se tarkoittaa, että keskitymme olemassa olevien toiminta-
mallien hiomiseen ja Lounais-Suomen Avustajakeskuksen tuetun vapaaehtoistoiminnan kokonaisuu-
den muokkaamiseen. Kesällä jatkoimme menestyksekästä yhteistyötä Pori Jazz ja Ruisrock –festivaa-
lien kanssa. Iso kiitos kaikille mukana olleille!  
 
Hankkeen aikana perustetut tuetut vapaaehtoisryhmät jatkavat toimintaansa syksyn ajan Turussa, Sa-
lossa ja Mynämäellä. Syksyllä rekrytoidaan ja koulutetaan tarvittaessa uusia taustatukivapaaeh-
toisia. Pysy siis kuulolla tai ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tuetun vapaaehtoisen tukihenki-

lönä toimimisesta. 🙂  

 
Lisätietoja voit tiedustella sähköpostilla: tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi    
 
 

VAIN PALKALLISILLE: 
 

TYÖSUHDEINFOT 

Työsuhdeinfot alkavat syksyllä alueellamme. Infot on tarkoitettu lisäkoulutukseksi avustajille ja 

työnantajille, paikalle voi siis tulla yksin tai yhdessä työnantajan kanssa. Tilaisuudessa käsitel-

lään työsuhteen kannalta olennaisia asioita kokonaisuutena sekä työnantajan että työntekijän 

näkökulmasta. 

 

LOIMAA ke 11.9.2019 klo 14 - 17, Sarka-museo, Riihisali, Vanhankirkontie 383 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Loimaan kaupungin kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan 4.9. mennessä Päivi Nurmelle, puh. 050 520 98 32 

 

SALO ma 11.11.2019 klo 14 - 15.30 Salon Syty, Helsingintie 6 

TURKU to 12.12.2019 klo 11 – 12.30 Avustajakeskus, itäinen Pitkäkatu 68 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään viikkoa ennen (minimi osallistujamäärä 5) puh. ma-to klo 13-

15 puh. 02 251 85 49 tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi 

 
 

 

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   ke 25.9., ke 30.10., ke 27.11. 

• TURKU erikseen sovitusti 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi


 

10 

 

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  

 

Muutoksia alueohjaajien alueisiin 1.11.19 alkaen: 
Sonja Ovaskainen vastaa Satakunnassa sekä vapaaehtoistoiminnasta että palkallisesta toiminnasta 

Eurassa, Säkylässä ja Pyhärannassa. 

Mirvan alueeseen jää koko muu Satakunta vapaaehtoistoiminnan osalta. 

Kristan alueeseen jää Keski-Satakunta ja Rauma palkallisen toiminnan osalta.  

Jennin alueeseen ei tule muutoksia. 

 

TERVEISET SONJALTA: Moikka ja ihanan ruskaisaa syksyä teille! 

Muutoksen tuulet taas puhaltavat Avustajakeskuksessa ja alueisiin tulee pieniä muutoksia. Tulen mar-

raskuun alusta lähtien toimimaan Pyhärannassa sekä myös Satakunnan puolella, Eurassa ja Säky-

lässä. Tulen siis jatkossa toimimaan alueohjaajana sekä palkallisen että vapaaehtoistoiminnan asi-

oissa. Odotan innolla tulevaa vuotta ja mitä kaikkea se tuokaan taas tullessaan!  

Yhteisiä kohtaamisia odotellessa! 

 

KAIKILLE YHTEISET: 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET: 
Tapaamiset ovat suunnattu Avustajakeskuksen rekisterissä oleville henkilöille.  Ryhmien koot sekä läs-

näolijat 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, kuun kolmas keskiviikko klo 17.30-19.30 Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5. 

21.8. kaffetta, keskustelua ja kuulumisia kesän jälkeen 

18.9. vapaaehtoistyötä kansainvälisessä ryhmässä; kokemuksistaan kertoo Kaanaa Markku 

16.10. ruokavalion merkityksestä vatsan hyvinvointiin; aiheesta keskustelemassa Linja Merja 

20.11. suunnitellaan kevättä, onko sinulla osaamista/ kokemuksia, joita haluaisit tuoda esiin vertaista-

paamisissa? 

  

RAUMA, kuun viimeinen keskiviikko klo 18.00-20.00 

Palvelukeskus Mansikkapaikka (koulutustila) Steniuksenkatu 6, jollei toisin mainita.  

28.8. kahvit Merijakamolla (Suvitie), mahdollisuus myös saunomiseen/uimiseen (omakustanteisesti) 

25.9. tutustuminen senioripuistoon (Kaunisjärven puisto, Steniuksenkatu) 

30.10. keskustelua myötätunnosta; aiheesta alustaa Törmä Eila-Marja 

27.11. jouluaskartelua askarteluohjaajan johdolla 

 

KANKAANPÄÄ, kuun ensimmäinen tiistai klo 17.00-19.00 Kaseva ry: n tilat, Taipaleenkatu 5, 

jollei toisin mainita. 

3.9. keilausta kuntoutuskeskuksella, Kelankaari 4 (omakustanteisesti) 

1.10. alueesi alueohjaaja Viljanen Jenni mukana tapaamisessa 

5.11. vierailu, lisätietoja myöhemmin 

3.12. jouluaskartelua Kasevalla 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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MUISTIASIAKKAAN AVUSTAMINEN -TIETOISKUT 
 
Muistin ongelmat yhdistetään usein muistisairauksiin, vaikka muistin ongelmia löytyy hyvin monista 
muistakin vammaryhmistä. 
Miten tapahtuu kohtaaminen ja mitä minun tulee ottaa huomioon toimiessani muistiasiakkaan kanssa? 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen ”Turvallisesti kotona” -hanke tulee pitämään Avustajakeskuksen 
vapaaehtoisille ja palkallisille avustajille tietoiskuillan, jossa käydään läpi kohtaamisen lisäksi arjen tur-
vallisuutta muistiasiakkaan näkökulmasta seuraavilla paikkakunnilla. 
 
PORI 9.9. klo 17.00-19.00, kahvit klo 16.30 alkaen 
Yhteisötalo Otava (Salonki-tila), Otavankatu 5 
 
Vastaava koulutus Salossa 7.10. klo 17-19 jaetaan myös livenä Facebookin Avustajat ryhmään 
 

 
VAMMAISKORTTI TUTUKSI 17.9.2019 klo 14.30-15.30 
 
Mikä on Vammaiskortti? Kenelle se kuuluu ja miten sitä haetaan? Vammaiskortti.fi asiantuntijat tulevat 
vastaamaan näihin kysymyksiin ja kertomaan muuta oleellista tietoa kortista. Koulutus lähetetään 
Skypenä Helsingistä ja sitä on mahdollisuus seurata aluetoimistoillamme tai kotona omalta laitteelta. 
Tilaisuus on avoin niin avustajille kuin työnantajillekin.  
Tilaisuus on yhteinen Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen kanssa.  
Ennen koulutusta on kahvitarjoilu klo 14.00-14.30.  
 

• PORI Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 A 

• RAUMA Palvelukeskus Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6 

 

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

• 24.9. klo 9-11 KOKEMÄKI, S-Market Kokemäki (Haapionkatu 14) 

• 24.9. klo 13-15 HARJAVALTA, S-Market Harjavalta (Pirkankatu 5) 

• 30.10. klo 9-11 POMARKKU, S-Market Pomarkku (Vanhatie 11) 

• 30.10. klo 13-15 NOORMARKKU, S-Market Noormarkku (Finpyyntie 10) 

• 6.11. klo 9-11 MERI-PORI, Reposaari (tarkempi paikka varmentuu myöhemmin) 

• 6.11. klo 13-15 MERI-PORI, Pihlava (tarkempi paikka varmentuu myöhemmin) 

• 22.11. Klo 9-12 RAUMA, Rauman Järjestötalo, Sinisaari (vain Muistiluotsin kanssa) 
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VAIN VAPAAEHTOISILLE: 
 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN ARVO JA MERKITYS -SEMINAARI RAUMALLA 31.10.2019 
klo 11.30 - 15.00 Posellissa (os. Nortamonkatu 12, Rauma). 

 

Ohjelma julkaistaan myöhemmin. Puhujina seminaarissa ovat mm. toiminnanjohtaja Stranius Leo, Kan-

salaisareenasta sekä 2013 vuoden vapaaehtoiseksi valittu Virta Jukka, Raumalta. Ilmoittautuminen se-

minaariin avataan myöhemmin. Varaa päivä jo kalenteriisi! 

 

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 5.11.2019 klo 16.00-20.00 Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 

RAUMA 3.12.2019 klo 12.30-16.30 Palvelukeskus Mansikkapaikka, Steniuksenkatu 6 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset muistiohjaaja Siltanen Päivi puh. 040 140 9081 tai  

paivi.siltanen@muistiturku.fi 

 

 
 

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 on käynnissä viimeinen vuosi. Se tarkoittaa, että keskitymme olemassa olevien toiminta-
mallien hiomiseen ja Lounais-Suomen Avustajakeskuksen tuetun vapaaehtoistoiminnan kokonaisuu-
den muokkaamiseen. Kesällä jatkoimme menestyksekästä yhteistyötä Pori Jazz ja Ruisrock –festivaa-
lien kanssa. Iso kiitos kaikille mukana olleille! 
 
Hankkeen aikana perustetut tuetut vapaaehtoisryhmät jatkavat toimintaansa syksyn ajan Turussa, Sa-
lossa ja Mynämäellä. Syksyllä rekrytoidaan ja koulutetaan tarvittaessa uusia taustatukivapaaeh-
toisia. Pysy siis kuulolla tai ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tuetun vapaaehtoisen tukihenki-

lönä toimimisesta. 🙂  

 
Lisätietoja voit tiedustella sähköpostilla: tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
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VAIN PALKALLISILLE: 
 

Toimitko henkilökohtaisena avustajana? 

• Haluaisitko pohtia pienryhmässä työssäsi vastaan tulleita tilanteita ja niissä heränneitä ajatuksia ja 

tunteita? 

• Mikä työssäsi on sinulle tärkeää ja merkityksellistä? 

• Mikä työssäsi tuottaa sinulle onnistumisen kokemuksia? 

• Mikä taas ehkä aiheuttaa kysymyksiä, joita haluaisit pohtia luottamuksellisesti yhdessä muiden 

kanssa. 

VOIMAVARARYHMÄ ALKAA 

Pohditaan yhdessä eri näkökulmista henkilökohtaisen avustajan työtä. 

Keskustelujen lisäksi tehdään yksinkertaisia toiminnallisia harjoituksia 

joissa hyödynnämme muun muassa kuvakortteja ja musiikkia. 

Ryhmä alkaa ti 5.11 klo 16–17.30 Esivallankatu 6, 28120 Pori 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa kokoontumisen kellonaikaan. 

Seuraavat 2019 tapaamiset ovat: 19.11. ja 11.12. (Tammikuusta 2020 alk. ryhmä kokoontuu vielä kol-

mesti) 

Ryhmän ohjaajana toimii Diakoniatyöntekijä Tiina Kulha 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset puhelimitse, tekstiviestillä/whatsapilla tai sähköpostitse: 

0400 309 865  tai tiina.kulha@evl.fi  

 

 

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 

 to 26.9.2019;  ti 29.10.2019;  ti 26.11.2019 

• RAUMA, palkanlaskija Sergej Kushnir 

 ti 24.9.2019;  ti 29.10.2019;  ti 26.11.2019 
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Vapaaehtoisten virkistyspäivien tunnelmia  
 
 

Raumalta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turusta 
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

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

 
Alueohjaajat 
 
Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto:  

 
 
Satu Heinonen                             Susanne Pohjola  
puh. 041 445 9392                  puh. 0400 239 806  
satu.heinonen@avustajakeskus.fi                 susanne.pohjola@avustajakeskus.fi  
 

 Salo, Loimaa, Aura, Parainen, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä: 

 
Monika Nurmi puh. 041 445 9332  
monika.nurmi@avustajakeskus.fi  
 
 

 
Vehmaa, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Mynämäki, Nousiainen, Masku, Eura, Säkylä 

 
Sonja Ovaskainen puh. 040 480 8960  
sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi 
 
 
 

Satakunta (ei Eura, Säkylä) 
 
Mirva Veneranta puh. 040 620 2217  
mirva.veneranta@avustajakeskus.fi  
 
 

 
Tuettu vapaaehtoistoiminta-projekti  
 
Tricia Honkasalo  
Projektikoordinaattori puh. 040 767 7530 tricia.honkasalo@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 
Sari Nikula puh. 044 351 2007  sari.nikula@avustajakeskus.fi 
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mailto:monika.nurmi@avustajakeskus.fi
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Salo ja Somero  
Krista Suosaari puh. 044 341 2007  krista.suosaari@avustajakeskus.fi 
 
 
 
Lieto, Sauvo, Paimio, Parainen, Naantali, Raisio, Aura, Pöytyä, Loimaa 
Saana Keränen puh. 040 627 7712 saana.keranen@avustajakeskus.fi  
 
 
 
Vehmaa, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Mynämäki, Nousiainen, Masku, Eura, 
Säkylä 
Sonja Ovaskainen puh. 040 480 8960 sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi  
 
 
 
Rauma, Eurajoki, 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  
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