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AVUSTAJAKESKUS 
 - yhteistyötä yli rajojen – 

 
Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kaarina, Kan-

kaanpää, Karvia, Kokemäki, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Merikarvia, 

Mynämäki, Naantali, Nakkila, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pomarkku, Pori, Py-

häranta, Pöytyä, Raisio, Rauma, Salo, Sauvo, Siikainen, Somero, Säkylä, Tai-

vassalo, Turku, Ulvila, Uusikaupunki ja Vehmaa  

 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
KIRJE 
 

 

             1/2020 
 

                       WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 
                     avustajien omat osiot salasanan takana   

 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 

TYÖPAIKKOJA ja VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEIKKOJA  
PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   

Löydä itsellesi sopiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.avustajakeskus.fi/
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TOIMISTOLTA 

Hei kaikille! 
 
Vuosi 2020 alkaa uusien kuntien mukaantulolla, nyt uusia ovat Marttila ja Huittinen.  Toi-
minta alkaa näissä pikkuhiljaa kevään aikana. 
 
Tuettu vapaaehtoistoiminta-hanke sai vuoden jatkorahoituksen, joka ilahduttaa meitä ko-
vasti.  Valitettavasti kuitenkin Tricia joutuu jättämään hankkeen muiden suunnitelmien 

vuoksi, jotka ovat olleet tiedossamme.  Uutta haetaan parhaillaan ja valinnasta tiedotamme kotisivuilla, 
tiedotteissa ja facebookissa. 
 
Muuten jatkamme työtämme kuten ennenkin.  Muista tsekata koulutuksemme, tapaamisemme ja ver-
taistuet tästä kirjeestä, sähköpostitiedotteesta tai kotisvuiltamme ja ilmoittaudu mukaan! 
 
Terveisin toiminnanjohtaja Sirke Salmela puh. 041 456 7071 

 

AVUSTAJAKESKUS palvelee  
 

Palvelunumero ma-to p. 02 251 8549 
klo 9-12 välitysasioissa 

sekä klo 13-15 ohjaus ja neuvonta-asioissa, 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” sekä yleinen sivu 
”Lounais-Suomen Avustajakeskus”. Klikkaa itsesi sisälle!  

 

INSTAGRAM @avustajakeskus  
 
 

 

 
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, Olga Pukki 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 
• Ulvila ma-to 27.-30.1. 

• Turku ma-to 2.-5.3. 

• Kankaanpää ma-to 9.-12.3. 

• Salo ma-to 16.-19.3.  

 
 UINTIAVUSTAJAKURSSI 

• Turku la-su 4.-5.4. 

Vinkkaa ystävälle tai tuttavalle! 
 

PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne mel-
keinpä päivittäin.  Ota ylös työpaikan tunnus ja soita ohjaus- ja neuvontapuhelimeen klo 13-15 välisenä 
aikana tai laita sähköpostia avustajakeskus@avustajakeskus.fi saadaksesi lisätietoja työpaikasta. 
Paikkatietoja voi/saa tiedustella vain omaa työnhakua varten, niitä ei saa välittää eteenpäin. 
 
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 avauslinkillä 
 
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. 
 

• SALO JA TURKU pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 16 – 17 

• PORI JA RAUMA pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 15 - 16  

• UUSIKAUPUNKI 4.2. klo 17-18, Kirjasto, Alinenkatu 34 ja 5.5. klo 17-18, paikka avoin 

• KANKAANPÄÄ,  12.2. klo 16-17.30 

• MARTTILA 11.3. klo 15-17 Kirjasto, Härkätie 723, Marttila.  HUOM! Tilaisuus laajennettu ja 

esittelee toimintaa kokonaisvaltaisesti.  Ei ilmoittautumista!  Vinkkaa tutullekin. 

• LOIMAA 24.3 kello 15-16, paikka ilmoitetaan ilmottautumisen yhteydessä 

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

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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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! 
 
 

 
Kirjeen mukana tulee kaikille vapaaehtoisille vapaaehtoistoimija-kortti vuodelle 2020 

Jos et saanut omaasi, pyydä uusi alueohjaajalta.   
Jos käytät korttia paljon, on sinulla mahdollisuus pyytää siihen muovitaskua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertaisvetäjät toivottavat kaikki 
mukaan vertaistapaamisiin alu-
eellamme! 
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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  

 
 

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, kuun ensimmäinen keskiviikko (29.1., 26.2., 25.3., 29.4. ja 27.5.) klo 17.30-19 
Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68  
 

RAISIO, tiistai (4.2.ti 17.3.ti 5.5)  klo 17-18.30    Hulvelan palvelukeskus, Hulvelankatu 20 

 

VAKKA-SUOMI, tiistai  (4.2. ja 7.4.) klo 18-19.30 Uimahallin kokoushuone, Koulupolku 5, UKI 
  
SALO, kuun viimeinen tiistai (28.1., 25.2., 24.3., 28.4., 26.5.) klo 17-19  Sytyn Kamari, Helsingintie 6  

 
SOMERO, tiistai (21.1., 18.2., 31.3., 28.4., 26.5.) klo 17-19  Uimahalli, Kiiruuntie 6   
 

LOIMAA, kuun viimeinen torstai (30.1., 27.2., 26.3., huom! ke 29.4., 28.5.) klo 17-19  
Olohuone, Heimolinnankatu 3  
________________________________________________________________________________ 

 
ERGONOMIA-PÄIVÄ TURUSSA 
Koulutus sisältää fysioterapeutin ohjausta ja neuvontaa avustajien er-
gonomiassa. Koulutuksessa opetetaan potilassiirtotekniikoita, oman ke-
hon hallintaa sekä oman kehon huoltoa. Asiaa myös perusapuväli-
neistä, joita avustajan työssä kohtaa. 
 
TURKU la 21.3.  
noin klo 10-16, Lihastautiliiton tilat, Läntinen Pitkäkatu 35 

 
TUKIVIITTOMAT -koulutukset  
Kouluttajana toimii Hanna Jalo.  
Tukiviittomat-koulutus sisältää arkipäivän keskeistä sanastoa, ns. pieni ripaus kaik-
kea – aakkosista asiointiin.  
Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää omia harjoituksia viittoen. Materiaalipa-
ketti jaetaan jokaiselle kotiin viemisiksi. 
 

• UUSIKAUPUNKI 31.3. klo 17.30-19.30  Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

• KAARINA 7.4. klo 17.30 - 19.30  Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

• SALO 20.4. klo 17.30-19.30 Syty, Helsingintie 6 

• LOIMAA 13.5. klo 17.00-19.00  Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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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 24.3. klo 16-20, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, Varusmestarintie 15 

• SALO 31.3. klo 16-20, Salon seurakuntatalo, Kirkkokatu 6 

 

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

 
KIITOSKAHVIT Varsinais-Suomessa 
 
Kiitoskahvit keräävät alueen vapaaehtoiset yhteen. Tilaisuu-
dessa haluamme kiittää juuri sinua, vapaaehtoinen, tekemäs-
täsi työstäsi meillä!  
 

• VAKKA-SUOMI 12.5. klo 16-18 

• KAARINA 2.6. klo 16-18  

• SALO 3.6. klo 15-18 

• TURKU 9.6. klo 16-18 

• SOMERO 9.6. klo 15-18 

• LOIMAA 11.6. klo 15-18 

 

 

MYÖTÄTUNTOUUPUMUS to 2.4.2020 klo 18-19.30 (kahvi 17.30-18)  
Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68, Turku 
 
Kouluttajana: Anne Järnstedt / Turun Kriisikeskus 
Mikä altistaa auttajan myötätuntouupumukselle? Miksi kokenutkin auttaja voi väsyä? 
Illan aikana lähestymme myötätuntouupumusta ilmiönä - keskustellen seuraavista aiheista 
Myötätuntouupumus käsitteenä, Myötätuntouupumuksen oireet, Mikä altistaa myötätuntouupumukselle 
Miten tukea omaa jaksamista auttajana ja ehkäistä myötätuntouupumusta 
Luento järjestetään VAPA-työryhmän yhteistyönä. 
 
 

 
Onko vesi elementtisi? Haluatko toimia vapaaehtoisena uintiavustajana lasten parissa?  
Ilmoittaudu alueohjaajille! 
ERITYISLASTEN UIMAKOULUT järjestetään Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa 1.-5.6. ja 8.-12.6.  
 

 
 
Olemme jo useana vuonna tehneet yhteistyötä Turussa kesällä järjestettä-
vän RUISROCKIN kanssa. Tehtävä edellyttää sitoutumista 2 x 7,5h vuo-
roon. Avustajatilausta ei ole vielä tullut, mutta voit jo nyt ilmoittaa kiinnos-
tuksesi toimia vapaaehtoisena tapahtumassa alueohjaajille! 
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TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA -HANKE VUONNA 2020 
 

Tuettu vapaaehtoistoiminta -hankkeemme on saanut jatkorahoituksen vuodelle 2020. Hankkeessa ke-
hitetään Lounais-Suomen Avustajakeskukseen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Tehtävään 
koulutettujen taustatukivapaaehtoisten kanssa toteutettava vapaaehtoistoiminta on suunnattu tuesta 
hyötyville henkilöille ja ryhmille. 
 
Hankkeen kautta on toteutettu ryhmämuotoista tuettua vapaaehtoistoimintaa Salossa, Turussa ja My-
nämäellä. Kesäisin hankkeen vapaaehtoiset ovat olleet avustajina Pori Jazz ja Ruisrock -festivaaleilla. 
Tulevana vuonna keskitymme hankkeen aikana luotujen vapaaehtoismuotojen ja toimintamallien jatko-
kehittämiseen sekä niiden sisällyttämiseen osaksi Lounais-Suomen Avustajakeskuksen kokonaistoi-
mintaa. 
 
Iso kiitos kaikille hankkeen toiminnassa mukana olleille! Keväällä rekrytoidaan ja koulutetaan tarvit-
taessa uusia taustatukivapaaehtoisia. Pysy siis kuulolla tai ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut 

tuetun vapaaehtoisen tukihenkilönä toimimisesta.       

Lisätietoja saat sähköpostilla: tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi    
 
 

VAIN PALKALLISILLE: 
 

TYÖSUHDEINFOT 

Työsuhdeinfot jatkuvat keväällä alueellamme. Infot on tarkoitettu lisäkoulutukseksi 

avustajille ja työnantajille, paikalle voi siis tulla yksin tai yhdessä työnantajan kanssa. 

Tilaisuudessa käsitellään työsuhteen kannalta olennaisia asioita kokonaisuutena 

sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. 

 
TURKU  12.2. klo 14.30–16 Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68  
SALO  29.1. klo 14-15.30 Salon Syty, Helsingintie 6 
SALO  25.3. klo 14-15.30 Salon Syty, Helsingintie 6 
TURKU  28.4. klo 14-15.30 Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68 
SALO  27.5. klo 14-15.30 Salon Syty, Helsingintie 6 
 

 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA 

Häneltä voit hakea uuden 2020 avustajakortin (muista toimittaa halutessasi valokuva) tai tulla keskus-

telemaan palkanmaksuun liittyvistä asioista.  Paikalla ollaan klo 11-13. 

• SALO palkanlaskija Jaana Vikstedt   23.1., 28.2., 31.3., 30.4., 29.5., 30.6.2020 

• TURKU erikseen sovitusti 

 

Muistattehan, että uusi verokortti tulee voimaan 1.2.2020 
sen perusteella verotetaan tammikuussa tehdyt tunnit, jotka tulevat maksuun helmikuussa 

Muistathan, että verokorttiin liittyvät asiat mm. tulorajan seuraaminen, ovat sinun vastuullasi. 

 

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:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
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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  

 

 

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 

 

PORI, kuun kolmas keskiviikko (15.1., 19.2., 18.3., 15.4., 20.5.) klo 17.30-19.30  

Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 

 

RAUMA, kuun viimeinen keskiviikko (29.1., 26.2., 18.3., 27.5.) klo 18.00-20.00 

HUOM! UUSI OSOITE: Rauman Järjestötalo, Siikapolku 1 

 

KANKAANPÄÄ, kuun ensimmäinen tiistai (7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 5.5.) klo 17.00-19.00  

Kaseva ry, Taipaleenkatu 5 

 

Ryhmät ovat vetäjiensä näköisiä, joten tapaamisten tarkemmat tiedot luettavissa kerran kuukaudessa 

sähköisestä tiedotteesta, Lounais-Suomen Avustajakeskus/avustajien Facebook-ryhmästä tai kysy-

mällä Mirvalta p. 040-6202217. 

 

 
ERGONOMIA-PÄIVÄ RAUMALLA 
Koulutus sisältää fysioterapeutin ohjausta ja neuvontaa avustajien 
ergonomiassa. Koulutuksessa opetetaan siirtotekniikoita, oman 
kehon hallintaa sekä tutustutaan apuvälineisiin.   
 
Rauma 28.3. klo 10-14.30, Rauman Fysioteam oy os. Männistön-
katu 10, Rauma 
 
 

 

TUKIVIITTOMAT 

 

Tukiviittomat-koulutus sisältää arkipäivän keskeistä sanastoa – aakkosista asiointiin. 
Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää omia harjoituksia viittoen. Materiaalipaketti 
jaetaan jokaiselle kotiin viemisiksi. Kouluttajana on asiantuntija Hanna Jalo.  

 
PORI 1.4. klo 17-19 Otavatalo, Otavankatu 5A, Pori 
RAUMA 29.4. klo 17.30-19.30 Rauman Järjestötalo, Siikapolku 1, Rauma 
 

 

 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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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!  
 
ULVILA 9.1. klo 9-11 Ulvilan terveyskeskus 
NAKKILA 9.1. klo 13-15 K-market Onnipekka 
HUITTINEN 12.2. klo 9-11 K-Supermarket 
SÄKYLÄ 12.2. klo 13-15 Köyliön Sale 
SIIKAINEN 8.4. klo 9-11 Siikaisten terveyskeskus 
MERIKARVIA 8.4. klo 13-15 Merikarvian K-kauppa 
PORI 13.5. klo 9-15 Lavia, avoin 
KARVIA 10.6. klo 9-11 Karvian olohuone 
JÄMIJÄRVI 10.6. klo 13-15 K-market Jämijärvi 
 
Lisäksi voit tavata Avustajakeskuksen työntekijän muistin infopisteellä Pohjois-Satakunnassa, Kan-
kaanpään hyvinvointikeskuksessa (Torikatu 4). Tervetuloa ja tapaamisiin! 
 
KANKAANPÄÄ 23.1. klo 9-12 Hyvinvointikeskus 
KANKAANPÄÄ 26.3. klo 9-12 Hyvinvointikeskus 
KANKAANPÄÄ 28.5. klo 9-12 Hyvinvointikeskus 

  
 

VAIN VAPAAEHTOISILLE: 
 

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.  
 

ULVILA, tarvittaessa helmi-maaliskuussa (mikäli kiinnostuneita ilmoittautuu vähintään viisi) 

KANKAANPÄÄ 1.4. klo 13-17 Kaseva ry:n tilat (Taipaleenkatu 5) 

 

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

paivi.siltanen@muistiturku.fi 

 

 
VIRKISTYKSELLISET KIITOSKAHVIT ALUEILLA, SATAKUNNASSA: 
 
Pidämme keväällä virkistyksellisiä kiitoskahveja Satakunnan 
alueella. Kahvilatunnelmaa tai luonnossa liikkumista sekä mu-
kavaa ja rentoa yhdessäoloa. Varaa itsellesi sopiva päivä jo 
kalenteriisi, ilmoitamme tarkempia tietoja myöhemmin. 
 
EURA 15.4. klo 15-17 
KANKAANPÄÄ 19.5. klo 15-17 
PORI 26.5. klo 15-17 
RAUMA 3.6. klo 15-17 

 

mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
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TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA-HANKE VUONNA 2020 
 

Tuettu vapaaehtoistoiminta -hankkeemme on saanut jatkorahoituksen vuodelle 2020. Hankkeessa ke-
hitetään Lounais-Suomen Avustajakeskukseen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Tehtävään 
koulutettujen taustatukivapaaehtoisten kanssa toteutettava vapaaehtoistoiminta on suunnattu tuesta 
hyötyville henkilöille ja ryhmille. 
 
Hankkeen kautta on toteutettu ryhmämuotoista tuettua vapaaehtoistoimintaa Salossa, Turussa ja My-
nämäellä. Kesäisin hankkeen vapaaehtoiset ovat olleet avustajina Pori Jazz ja Ruisrock -festivaaleilla. 
Tulevana vuonna keskitymme hankkeen aikana luotujen vapaaehtoismuotojen ja toimintamallien jatko-
kehittämiseen sekä niiden sisällyttämiseen osaksi Lounais-Suomen Avustajakeskuksen kokonaistoi-
mintaa. 
 
Iso kiitos kaikille hankkeen toiminnassa mukana olleille! Keväällä rekrytoidaan ja koulutetaan tarvit-
taessa uusia taustatukivapaaehtoisia. Pysy siis kuulolla tai ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut 

tuetun vapaaehtoisen tukihenkilönä toimimisesta.       

 
Lisätietoja saat sähköpostilla: tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi 
 
 

VAIN PALKALLISILLE: 
 

TYÖSUHDEINFOT 

Työsuhdeinfot alkavat keväällä alueellamme. Infot on tarkoitettu lisäkoulutukseksi 

avustajille ja työnantajille, paikalle voi siis tulla yksin tai yhdessä työnantajan 

kanssa. Tilaisuudessa käsitellään työsuhteen kannalta olennaisia asioita kokonai-

suutena sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. 

RAUMA  10.3. klo 13-15 Järjestötalo, Siikapolku 1 
PORI  15.4  klo 13-15 Otavankatu 5A, 28100 Pori, Otavatalo. 
 

 

PALKANLASKIJA TAVATTAVISSA ALUETOIMISTOILLA  

Häneltä voit hakea uuden 2020 avustajakortin (muista toimittaa halutessasi valokuva) tai tulla keskus-

telemaan palkanmaksuun liittyvistä asioista. Olemme paikalla n. klo 11-13. 

 

• RAUMA palkanlaskija Sergej Kushnir 27.1., 26.2., 26.3., 28.4., 26.5., 26.6.2020 

• PORI palkanlaskija Olga Pukki 28.1., 27.2., 23.3., 29.4., 27.5., 29.6.2020 

 

 
Muistattehan, että uusi verokortti tulee voimaan 1.2.2020 

sen perusteella verotetaan tammikuussa tehdyt tunnit, jotka tulevat maksuun helmikuussa 
Muistathan, että verokorttiin liittyvät asiat mm. tulorajan seuraaminen, ovat sinun vastuullasi. 

 
NÄIN TULOREKISTERI VAIKUTTAA KELAN ETUUKSIEN HAKEMISEEN 

  
Kela ei enää pyydä palkkatositteita työmarkkinatuen, yleisen asumistuen, peruspäivärahan ja toi-

meentu-lotuen 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 

palk-katuloista 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:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
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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, Marttila, 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 

  

mailto:kuu-katjaana.sillanpaa@avustajakeskus.fi
mailto:satu.heinonen@avustajakeskus.fi
mailto:susanne.pohjola@avustajakeskus.fi
mailto:monika.nurmi@avustajakeskus.fi
mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:tricia.honkasalo@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@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, Marttila 
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, Luvia, Kokemäki, Huittinen, Harjavalta ja Nakkila 
Krista Hellén puh. 040 685 5115  krista.hellen@avustajakeskus.fi  
 
 
 
Pori, Ulvila, Merikarvia, 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  

mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
mailto:saana.keranen@avustajakeskus.fi
mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
mailto:krista.hellen@avustajakeskus.fi
mailto:jenni.viljanen@avustajakeskus.fi
mailto:palkanlaskenta@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:sirke.salmela@avustajakeskus.fi

