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Lounais-Suomen Avustajakeskus
1. AVUSTAJAKESKUKSESTA YLEISESTI
Lounais-Suomen Avustajakeskus on toiminut vuodesta 1994 alkaen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
avustajavälityksen parissa. Toiminta alkoi hyvin pienestä ideasta Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen (ent.
Turun seudun lihastautiyhdistys ry) hallituksen kokouksessa, jossa mietittiin jäsenten osallistumisen tukemista.
Silloin nousi idea vapaaehtoisten avustajien saamiseksi mm. yhdistyksen tilaisuuksiin.
Yhdistys lähti kehittämään vapaaehtoistoimintaa ja silloista ideaa ja siihen haettiinkin Raha-automaattiyhdistyksen
(RAY) tukea projektin voimin. Ensimmäinen projekti saatiin vuonna 1990 ja sen kautta vahvistui idea avustajien
kouluttamisesta ja välityksestä lihassairaille ja muille avun tarvitsijoille.
Vuonna 1994 alkaneeseen projektiin saatiin mukaan yhteistyökumppaneiksi Turun kaupunki, Polioinvalidit ry:n
Varsinais-Suomen osasto, Turun CP-yhdistys ry. ja Turun Seudun Invalidit ry. Projekti piti sisällään
vapaaehtoisten avustajien koulutuksen, välityksen ja neuvonnan. Rahoitus tuli osin Turun kaupungilta ja osin
RAY:ltä. Tavoite oli, että kaupunki rahoittaisi toimintaa kokonaan projektin loppumisen jälkeen. Näin ei
kuitenkaan taantuman vuoksi tapahtunut, vaan vuonna 1999 alusta alkaen saatiin kohdennetun avustuksen RAY:ltä
ja Turun kaupunki rahoitti loput.

VAKKA-SUOMI JA ALASATAKUNTA MUKAAN
Vakka-Suomen seudulla alkoi kiinnostus vapaaehtoisuuteen perustuvaa avustajavälitystoimintaa kohtaan samoihin
aikoihin ja uusi projekti toiminnan aloittamiseen siellä alkoi vuonna 2000. Tähän projektiin tulivat rahoittajiksi
heti alusta Laitila, jolta saatiin myös tilat sekä Uusikaupunki, Mynämäki, Eura ja Rauma. Projektin päätyttyä
vuonna 2003 kunnat halusivat jatkaa toimintaa hyvien tulosten vuoksi ja niin sitten kävikin. Hetkeksi
laajentuminen hiljeni, vaikka neuvotteluja Salon kanssa käytiin jo vuonna 2002. Lisärahoitusta ei saatu RAY:ltä,
joten toiminta Salossa ei vielä lähtenyt käyntiin silloin.
Vapaaehtoisten avustajien välityksen rinnalla kulki pienimuotoisena myös palkallisten avustajien välitys lähinnä
Turussa. Asiakkaiden oli helppo kysellä pieniin tuntimääriin avustajia vapaaehtoisten joukosta. Vapaaehtoisten
joukossa oli paljon opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita myös palkkatyöstä.

Avustajien keski-ikä oli alusta lähtien hyvin alhainen verrattuna koko maan vapaaehtoisten keski-ikään. Tähän on
ollut varmasti yhtenä syynä se, että mitään pakkositoutumista toimintaan ei ole ollut. Kursseille on voinut tulla
mukaan kuka vaan ja toimintaan on voinut sitoutua omien resurssien mukaan, joko yksittäisiin keikkoihin tai
vakituisiin avustajasuhteisiin. Avustajatarpeet ovat myös olleet nuoria kiinnostavia, toiminnallisia. Toiminnallisuus
onkin ollut yksi perusperiaatteita koko toimintamme ajan. Avustajat eivät tee puolesta vaan mahdollistavat
asiakkaan osallistumisen toimintoihin yhdessä avustajan kanssa. Tämän myötä ovat tehtävät olleet liikunnallisia
sekä mielenkiintoisia osallistumisia erilaisiin tapahtumiin.

YHTEISTYÖLLÄ KEHITTÄMISTÄ
Avustajakeskuksen toiminnan kehittyminen ei olisi ollut mahdollista ilman hyviä ja toimivia yhteistyökumppaneita.
Edellä mainittiinkin ensimmäiset kumppanit, joiden jälkeen on pikkuhiljaa mukaan tullut lähes kaikki alueiden
vammais- ja kansanterveysjärjestöt. Heidän kanssaan on kokoonnuttu säännöllisesti sekä alueellisesti että
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maakunnittain ja samalla kehitetty toimintaa eteenpäin. Heidän kauttaan olemme voineet tiedottaa toiminnasta
suoraan avun tarvitsijoille ja samalla saaneet järjestöiltä asiantuntijuutta koulutuksiimme.
Yhteistyö Turun liikuntatoimen kanssa alusta asti on mahdollistanut toiminnan laajenemisen ja syvenemisen. Nyt
sitä käydään ihmettelemässä koko Suomesta. Olemme voineet tarjota vapaaehtoisia mahdollistamaan heidän
ryhmiään ja samalla saaneet heiltä mm. koulutus- ja tiedotustukea sekä asiantuntijuutta monessa asiassa. Näistä
esimerkkinä on uintiavustajakoulutus, joka räätälöitiin meidän tarpeitamme varten jo hyvin aikaisessa vaiheessa.
Tiedotuksen kannalta tärkeässä roolissa ovat olleet myös kuntien sosiaalitoimet ja kotihoitoyksiköt, joiden kautta
olemme tavoittaneet uusia asiakaskuntia ja saaneet tietoa niillekin, jotka eivät muuten tietoa meistä olisi saanut.
Oppilaitosten kanssa on tehty erilaisia tempauksia vuosien varrella liittyen lähinnä tutkimuksiin ja koulutuksiin.
Heidän kauttaan on saatu lopputöiden tekijöitä, harjoittelijoita ja uusia avustajia. Avustajakeskus on järjestänyt
erilaisia koulutuskokonaisuuksia oppilaitoksille. Yhteistyöverkostojen laajuus on mahdollistanut laadulliset
koulutukset sekä asiantuntijuuden avustamiseen liittyvissä asioissa.

PALKALLINEN TOIMINTA
Palkallisen toiminnan osalta 2000 -luvun alussa huomattiin, että se tulee kasvamaan ja resurssit eivät riitä. Silloin
esillä oli Euroopan Sosiaalirahaston eli ESR -rahoitus, mutta siihen eivät rahkeet vielä riittäneet. Vuonna 2006 oli
tiedossa vammaispalvelulain muutokset henkilökohtaisen avun osalta. Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys haki
RAY:ltä henkilökohtaisen avun keskus –hanketta, joka myös myönnettiin vuosille 2007–2011. Hankkeen kautta
pystyttiin kehittämään toimintaa, luotiin malleja ja oltiin mukana valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa
Assistentti-infon kautta. Lisäksi luotiin erilaisia myytäviä palveluja kuntien käyttöön, kehitettiin koulutusta,
vertaistukea sekä ohjaus- ja neuvontatoimintaa vastaamaan tarvetta. Vuoden 2012 alusta välitys ja ohjaus sekä
koulutustoiminta ovat olleet osa vakiintunutta toimintaa ja siinä on löytynyt hieno yhteys myös
vapaaehtoistoiminnan kanssa.
Tavoitteena on toimia asiantuntijaorganisaationa Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry:n toimialueella
avustamiseen liittyvissä asioissa. Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen toimialueena on Varsinais-Suomi ja
Satakunta.
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Yhdistyksen puheenjohtajana Avustajakeskuksen alkuvuosina toiminut Virpa Puisto uskoi asiaan ja omalla
panoksellaan teki enemmän kuin paljon toiminnan eteen. Hänen jälkeensä Anne-Mari Virolainen on nostanut
Avustajakeskuksen profiilia ja vienyt kohti tulevia haasteita omassa johdossaan. Toiminnanjohtajana toimiva Sirke
Salmela on ollut myös ratkaisevassa asemassa toiminnan kehittämisessä ja kasvussa. Hän on alusta asti ollut
työntekijänä ja muiden työntekijöiden kera saanut toiminnan elämään ja kehittymään asiakaslähtöisesti.
Muuttuvassa yhteiskunnassa on ollut tärkeää, että toiminnassa on ollut johtolanka, jota toiminnanjohtaja on
säännönmukaisesti seurannut ja saanut myös työyhteisön mukaansa. Ei voida myöskään unohtaa vuosien varrella
hallituksessa mukana olleita jäseniä, jotka ovat uskoneet toimintaan ja antaneet työntekijöille työrauhan ja
luottamuksen. Vuosien varrella on törmätty myös suuriin vaikeuksiin mm. taloudellisesti, mutta yhteistyöllä eri
tahojen kuten RAY:n kanssa on niistä selvitty.
On hienoa huomata, että kun toiminnalle on tarve ja löytyy toteuttaja, joka herkällä korvalla ja sydämellä kehittää
sitä, voidaan päästä vaikka minne.

25V TAIVAL
Vuoden aikana vietettiin myös keskuksen 25 vuotisjuhlavuotta. Sitä juhlistettiin juhlavilla vapaaehtoisten
kiitoskahveilla sekä kaikille avoimilla jouluglögeillä. Sen kunniaksi tehtiin 25v diaesitys, jossa paljon tunnelmia ja
kuvia vuosien verrelta.

1.1.

ARVOT

Arvot perustuvat yhdistyksen arvoihin ja niiden kokoamiseen käytettiin vahvasti avustajien, asiakkaiden sekä
yhteistyökumppaneiden tietotaitoa. Arvotyöskentely oli matka, jonka aikana pohdittiin koko toimintaa. Arvoihin
koottiin juuri ne ajatukset, jotka eniten määrittelevät Avustajakeskustoimintaa kaikkien osapuolten ja toimintojen
näkökulmasta.

ARVOT
Olemme väylä osallisuuteen
Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen
Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen perustaen
Osaamme ja onnistumme yhdessä

1.2.

ORGANISAATIO

Toiminnasta vastaa Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Se on valinnut toiminnanjohtajan, joka vastaa koko
Avustajakeskustoiminnasta. Organisaatio on haluttu pitää yksinkertaisena ja helppona, jotta seuranta ja vastuut
ovat selkeitä kaikille.
Vapaaehtoistoiminta ja palkallinen toiminta sekä palvelumyynti ovat omia kokonaisuuksia, joita kehittävät omat
tiimit tiimivastaavien johdolla. Yksi menestyksen avain on kuitenkin tiivis yhteistyö kaikkien näiden toimintojen
välillä, niin markkinoinnissa kuin esim. koulutuksissakin.

1.3.

YHTEISTYÖ

Avustajakeskus uskoo vahvasti yhteistyön ja yhdessä tekemisen voimaan. Tieto ja osaaminen kasvavat jakamalla.
Yhdessä tekemällä kehitytään eikä yksin kukaan saa mitään aikaiseksi. Siksi olemmekin innoissamme jokaisesta
yhteistyöstä ja mahdollisuudesta päästä yhdistämään voimia, asiantuntijuutta ja osaamista. On palkitsevaa ja
motivoivaa työskennellä eri alojen toimijoiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen ja huomata kuinka erilaisista
toimintatavoista voi oppia ja miten eri vahvuuksien ja osaamisen yhdistäminen vie kohti hyvää lopputulosta. Tämä
on ollut ohjenuora alusta asti. Yhteistyötä yli rajojen!
Avustajakeskus osallistui lisäksi erilaisiin alueellisiin sekä valtakunnallisiin yhteistoimintaryhmiin. Näitä ovat
Kansalaisareenan valikko-ryhmät (vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit) Raumalla, Porissa ja Turun seudulla,
Salossa sekä VAPA -lasten ja nuorten tukihenkilöjärjestöt Turussa, valtakunnallinen Kansalaisareena ry,
Assistentti-info ja monet muut hankekohtaiset yhteistyöryhmät.
Yksi uraauurtava yhteistyön muoto on yhteistyö muistiasiakkaiden välityksessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan
Muistiluotsin kanssa. Heidän kanssaan on kehitetty omanlainen vapaaehtoistoiminnan malli, MuistiKaVeRi ® toiminta. Muistiluotsi kouluttaa ja tukee vapaaehtoisia MuistiKaVeReiksi ®. Avustajakeskus taas rekrytoi ja
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välittää MuistiKaVeReita ®. Tämä kehitystyö tehtiin Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-hankkeessa vuosina 20112015.
Satakunnan alueella Avustajakeskus on mukana yhteisillä infopisteillä. Yhteiset infopisteet toteutetaan yhteistyössä
Satakunnan Omaishoitajat ry:n ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kanssa. Yhteisillä infopisteillä
jaetaan tietoa sekä ohjataan avustajuuteen, omaishoitoon ja muistiin liittyvissä asioissa. Yhteiset infopisteet
toteutetaan säännöllisesti koko Satakunnan alueella.
Avustajakeskuksen uusimman hankkeen Tuettu vapaaehtoistoiminta-hanke 2017-2019, kautta olemme
tavoittaneet uusia yhteistyökumppaneita sekä kehitysvammapuolella että maahanmuuttajapuolella.
Toiminnanjohtaja Sirke Salmela valittiin valtakunnallisen Kansalaisareenan hallitukseen varajäseneksi vuosille
2019-2020

YHTEISTYÖRYHMÄT
Avustajakeskus järjestää vuosittain toiminta-alueellaan yhteistyöryhmiä, joihin kutsutaan yhteistyössä toimivia
kuntasektorin, järjestöjen ja seurakunnan toimijoita. Ryhmien kokoontumisissa käydään läpi toimintojen
periaatteita sekä toivotaan ryhmäläisiltä ideoita Avustajakeskuksen toiminnan kehittämiseksi.
Ryhmät kokoontuivat alueellisesti kevään aikana alueohjaajien, järjestösuunnittelijoiden ja toiminnanjohtajan
vetäminä. Paikalla oli myös Tuettu vapaaehtoistoiminta –hankkeen 2017-2019 hankekoordinaattori kertomassa
hankkeen alkumetreistä sekä toimintasuunnitelmasta.
Yhteistyöryhmän osallistujiksi ovat valikoituneet yhteistyötahot, joiden kanssa Avustajakeskus toteuttaa tiivistä
yhteistyötä Avustajakeskustoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vuonna 2018 yhteistyöryhmiä kokoontui
viidellä paikkakunnalla, osallistujia kokouksissa oli 4-14.

YHTEISTYÖKUMPPANIKUNNAT
Toiminnassa ovat mukana kunnat (38):
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, Raisio, Rauma, Salo, Sauvo, Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo, Turku, Ulvila,
Uusikaupunki ja Vehmaa.
Muiden toiminta-alueella olevien kuntien osalta annettiin puhelinneuvontaa ja ohjausta, mutta välitystoimintaa
emme pystyneet antamaan olemassa olevien resurssien puitteissa.
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HENKILÖSTÖ

Toimintaa organisoi ja toteuttaa sitoutunut ja vastuullinen henkilöstö, jonka hyvinvoinnista pidetään huolta.
Vapaaehtoispuolen alueohjaajina toimivat
Mirva Veneranta (Satakunta, Pyhäranta. 1.11. alkaen ei enää Eura, Säkylä, Pyhäranta)),
Monika Nurmi (Salo, Somero, Sauvo, Paimio, Pöytyä, Aura, Loimaa ja 1.11. alkaen myös Parainen),
Satu Heinonen ja Susanne Pohjola (Turku, Parainen, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Masku, Mynämäki,
Nousiainen, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa. 1.11. alkaen ei enää Parainen, Masku, Mynämäki,
Nousiainen, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa ).
Sonja Ovaskainen 1.11. alkaen Masku, Mynämäki, Nousiainen, Uusikaupunki, Vehmaa, Taivassalo, Laitila,
Pyhäranta, Eura ja Säkylä
Tuettu vapaaehtoistoiminta –hankkeessa projektikoordinaattori Anna Mäkinen ja Tricia Honkasalo.

Tiimivastaavana toimi järjestösuunnittelija Kuu-Katjaana Sillanpää.
Palkallisen puolen alueohjaajina toimivat
Krista Hellén (Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Laitila, Nakkila, Rauma, Säkylä, Pyhäranta),
Anna-Maija Koskinen/ Jenni Viljasen sijainen (Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pomarkku, Pori,
Siikainen, Ulvila. 1.11. jälkeen ei enää Pyhäranta, Eura ja Säkylä)
Sari Nikula (Kaarina, Lieto, Turku. 1.11. alkaen ei enää Lieto),
Sonja Ovaskainen 31.8. asti Saana Keräsen sijaisena ja 1.11.2020 alkaen alueohjaajana alueena Masku, Mynämäki,
Nousiainen, Uusikaupunki, Vehmaa, Taivassalo, Laitila, Pyhäranta, Eura ja Säkylä
Saana Keränen 1.8. alkaen (Aura, Loimaa, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Sauvo, Lieto)
Krista Suosaari (Salo, Somero),
Tiimivastaavana toimi järjestösuunnittelija Tarja Vasama.
Talousosastolla toimi Sergej Kushnir, Olga Pukki, Jaana Vikstedt
Tiimivastaavana toimi talousvastaava Ulla-Maija Lind.
Hallinto: toiminnanjohtaja Sirke Salmela ja talousvastaava Ulla-Maija Lind.
Palveluohjaajana toimi Jasmin Toropainen ja hänen sijaisena 1.7.-31.7. Anna Salminen.
Henkilöstö aloitti tuotekehittelijä-ammattitutkinnon suorittamisen StaraConsulting-yrityksen johdolla.
Koulutukseen osallistuivat kaikki ja tutkinnon suorittamista teki 16 työntekijää. Koulutuspäiviä oli 6.
Tämän lisäksi työntekijät kävivät kaikki hätäensiapu-koulutuksen ja muita koulutuksia oli tarjolla työntekijöille 8
(apuvälinemessut, ergonomia, vammaiskortti, kehitysvamma-ilta, TunTeVa-ilta, vammaisoikeuksien ajokortti)
Työntekijöille järjestettiin 2xvuodessa Tyky-päivät

1.5.

TOIMITILAT

Toimitilana Turussa oli Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry:n omistamat tilat os. Itäinen Pitkäkatu 68. Siellä
toimivat Turun seudun toiminnasta vastaavat työntekijät sekä projektin työntekijä. Hallinto, hanke, palveluohjaaja
ja talouspuoli ovat vuokratiloissa lähellä päätoimistoa.
Muualla olevat toimitilat olivat Salossa Astrum-keskuksessa, Raumalla Palvelukeskus Mansikkapaikassa, Porissa
Satakunnan Yhteisökeskuksen tiloissa.

RAHOITUS

Palkallisen puolen toiminnan rahoitus tuli kuntien avustuksista ja palvelujen myynnistä. Palkallisen toiminnan
rahoitus saadaan toiminnassa mukana olevilta kunnilta lähes 100 %. Vammaisavustajakurssin käyneistä henkilöistä
osa on vapaaehtoistyön lisäksi sijoittautunut myös vammaisten työnantajien henkilökohtaisiksi avustajiksi. Suurin
kuluerä on henkilöstökulut 79 % kaikista kuluista. Seuraavaksi tulevat koulutus-, puhelin-, atk- ja toimitilakulut,
jotka olivat 15 % kuluista.
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1.7.

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS

Markkinointi on yhtenäistä. Käytössä on jokaisella alueella samanlainen markkinointikonsepti.
Messuilla/esittelytilaisuuksissa on käytössä samanlaiset tiedotteet, somisteet, esitykset ja roll-upit.
Henkilökunnalla on esittelytilaisuuksissa/ koulutustilaisuuksissa Avustajakeskuksen väreissä oleva vaatetus, jolloin
heidät erottaa paremmin yhteenkuuluvaksi joukoksi.
Yhteistyö oppilaitosten kanssa on johtanut
toivottuun tulokseen. Vuoden aikana saimme
mukavasti kutsuja esittelemään toimintaa erilaisiin
tilaisuuksiin, opiskelijaryhmille kuten
uravalmennusryhmille ja terveydenhuollon
opiskelijoille. Avustajakeskuksen tunnettavuus
lisääntyy, rekisteriin tulee uusia työntekijöitä ja
vapaaehtoisia avustajia sekä myös tietoa eri tahoille.
Nyt tehty työ on parasta markkinointia
tulevaisuuden ammattilaisille.
Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu ja sen
tuomia mahdollisuuksia hyödynnetty resurssien
rajoissa. Käytössämme on Facebookin yleissivut,
sekä omat suljetut ryhmät avustajille ja palkallisen
puolen työnantajille. Lisäksi käytämme Instagramia
markkinointiin. Myös perinteiset tiedotuskanavat
olivat tärkeitä etenkin iäkkäämpien asiakkaiden
tavoittamiseksi. Esitteet, Lihastautiliiton Porras-lehti
ja yhdistysten julkaisut olivat edelleen tärkeä
tiedotuksen ja markkinoinnin väylä. Toiminnasta oli
useita erilaisia artikkeleita alueen sanomalehdissä.
Kotisivut palvelevat laajasti ja niissä vierailumäärät ylittävät 165 000 ja yksittäisten kävijöiden määrä yli 71 000
vuodessa.
Toiminnasta tiedotettiin vuoden aikana monissa eri paikoissa. Tavoitettiin yli 23 000 ihmistä eri puolilla toimintaaluetta. Lista paikoista löytyy raportin lopussa.
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Laajempi tiedote lähti avustajille 2x vuoden aikana ja sähköinen kuukausitiedote 11x vuodessa. Työnantajille
lähetimme 2x tiedotteen ajankohtaisista asioista. Tuetun työsuhteen työnantajille ja avustajille tiedotimme
erikseen 2x vuoden aikana.
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Yhteistyökumppanimme tiedottivat Avustajakeskuksen palveluista aktiivisesti nettisivuillaan, julkaisuissaan ja
palveluesitteissään. Avustajakeskus teki yhteistyötä laajasti eri toimijoiden (vammais- ja potilasjärjestöt,
seurakunnat, oppilaitokset, sairaalat ja muut vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot) kanssa.

1.8.

VERTAISTOIMINTA

Vertaistukitoiminta toteutettiin yhteistyössä Avustajakeskuksen palkallisen ja vapaaehtoistoiminnan kanssa. Tämä
toteutustapa palvelee avustajia, koska suuri osa toimii samanaikaisesti niin vapaaehtois- kuin palkallisella
puolellakin. Näin myös saamme ryhmiin kaivattua vahvuutta osallistujamäärien suhteen. Ryhmissä toimivat
vertaisvetäjät, joiden tehtävänä on pitää ryhmä yhtenäisenä ja edesauttaa ryhmän toiminnallisuutta vertaisryhmänä.

Ryhmän tarpeesta riippuen, tapaamisia oli vuoden aikana 2-10/alue. Ryhmät kokoontuivat Turussa, Salossa,
Loimaalla, Laitilassa, Somerolla, Uudessakaupungissa, Raisiossa, Raumalla, Porissa, Pöytyällä ja Kankaanpäässä.
Avustajakeskuksen vertaisryhmissä toimiville vertaisvetäjille toteutettiin vertaistoimintaa tukeva koulutus.
Koulutuksella oli tarkoitus lisätä ryhmien vetäjien osaamista ryhmätilanteen hallintaan ja sen kautta vetää
vertaistoimintaa laadullisesti.

1.9.

YHTEYDENOTOT SEKÄ OHJAUS JA NEUVONTA

Avustajakeskuksen palvelunumero on ohjannut ja neuvonut avustamiseen liittyvissä asioissa aivan alusta asti.
Vuonna 2016 se keskitettiin palveluohjaajalle, mutta edelleen kaikki työntekijät ohjaavat ja neuvovat sekä
asiakkaita että avustajia. Lisäksi on palkanlaskennassa oma palvelunumero Tuettu työsuhde -palvelun käyttäjille ja
heidän avustajilleen.
Palvelunumero palveli koko vuoden ajan ma-to klo 9-12 välitysasioissa ja klo 13-15 ohjaus- ja neuvontasioissa.
Palkanlaskennan numero vastasi ma-to klo 9-15 sekä palkanmaksupäivinä. Palvelunumero oli kiinni 20.12.31.12.18. Muut työntekijät vastasivat arkisin poisluettuna heidän loma-aikansa.
Palkallisella puolella yhteydenottoja tuli vuoden aikana lähes 25 000. Näistä ohjaus ja neuvontayhteydenottoja
oli 48% (vuonna 2018 55%), välitykseen liittyviä yhteydenottoja n. 30% (vuonna 2018 35%) ja muita 16%.
Uusia kontakteja oli kaikista 11% (vuonna 2018 10%).
Palkallisella puolella eniten yhteydenottoja tuli avustajilta 56% (vuonna 2018 53%) ja seuraavaksi tuetun
työsuhteen työnantajilta 23% (vuonna 2018 21%). Muita yhteydenottajia olivat viranomaiset, omaiset ja
työnjohtajat.
Yhteydenotoista 43% tuli puhelimitse, sähköpostilla 49% ja loput muilla tavoin.
Vapaaehtoispuolella yhteydenottoja tuli lähes 13 000. Näistä ohjaus- ja neuvontayhteydenottoja oli 30%
(vuonna 2018 28%), välitykseen liittyviä yhteydenottoja 39% (vuonna 2018 41%). Uusia kontakteja oli kaikista
9% (vuonna 2018 6%).
Vapaaehtoispuolella eniten yhteydenottoja tuli avustajilta 51% (vuonna 2018 44%), seuraavaksi eniten
viranomaisilta 22% (vuonna 2018 18%) ja asiakkailta 13% (vuonna 2018 17%). Muita yhteydenottajia olivat mm.
eri yhteistyökumppanit.
Yhteydenotoista 59% tuli puhelimitse, loput sähköpostilla 39% tai henkilökohtaisella tapaamisella.

Kotisivuilla on mahdollisuus tavalliseen yhteydenottoon sekä välitysyhteydenottoon. Lisäksi käytössä on
työntekijöiden työpuhelimessa WhatsApp ja yhteyksiä voi ottaa myös Facebookin kautta. Jonkin verran myös
tullaan ihan käymään toimistoilla.
Yhteydenottoja tulee eniten omalta toimialueelta, mutta myös ympäri Suomea. Palveluohjaaja auttaa kaikkia.
Koulutettu henkilökunta antaa ajantasaista, yleistä neuvontaa avustamiseen liittyvissä asioissa ja kaikkien
sopimuskuntien asukkaat voivat kysyä ja saada neuvoja. Ohjauksen ja neuvonnan määrä on vuosittain kasvanut ja
kertoo siitä, että palvelumme on löydetty ja pystymme auttamaan yhteydenottajia.
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Tuettu vapaaehtoistoiminta-hankkeessa yhteydenottoja tuli n. 750 ja näistä noin puolet ohjaus ja
neuvontapuheluita. Yhteydenotoista n. 20% oli yhteistyökumppaneilta.
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2. VAPAAEHTOISTOIMINTA
2.1.

YLEISTÄ

Lounais-Suomen Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminta perustuu mahdollisuuksien antamiseen, niin tekijälle –
kuin vastaanottajalle. Palvelua kehitetään yhdessä; mukana henkilökunta, vapaaehtoiset ja asiakkaat sekä
yhteistyökumppanit.
Palvelu on aktiivista vapaaehtoistoimintaa, joka pääsääntöisesti suuntautuu kodin ulkopuolelle. Periaatteena
yhdessä tekeminen – ei puolesta.
Toiminta-alueena toimii Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen toimialue (Raportti 2019, Yhteistyö – toimialue).
Vapaaehtoistoiminta on alueellisesti koordinoitua, jonka käytännön toteutuksesta Avustajakeskuksessa vastaavat
alueohjaajat. Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin ja kehittämisen työryhmänä toimii vapaaehtoistoiminnan tiimi.
Tiimiin kuuluu 5 alueohjaajaa, projektikoordinaattori, palveluohjaaja sekä vapaaehtoistoiminnan
järjestösuunnittelija.
Palveluohjaajan tehtäviin kuuluvat vapaaehtoistoiminnan palvelupyyntöjen vastaanottaminen ja
palveluneuvonta/ohjaus. Ohjaus ja neuvonta aikana tulleet yhteydenotot liittyvät kiinteästi vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksiin.
Alueohjaajat toteuttavat vapaaehtoistoiminnan kehittämistä niin suunnittelutyöryhmässä, kuin käytännön
toteutuksessa. Yksi tärkeistä tehtävistä on toimia vapaaehtoisten kontaktipohjana Avustajakeskuksessa. Alueohjaaja
tuntee alueensa yhteistyötahot, vapaaehtoiset sekä alueelliset ominaispiirteet. Heidän tehtävänään on toteuttaa
Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnan välitystyöt.
Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2019 -hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori yhteistyössä
vapaaehtoistiimin kanssa. Hänen tehtävänään on kehittää Avustajakeskukselle hankkeen aikana uutta
matalankynnyksen toimintaa.
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Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnan järjestösuunnittelija kokoaa tiimin ja koordinoi sekä vastaa
kokonaistoiminnasta.
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Koulutusten harjoitukset käydään aidoissa tilanteissa

2.2.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEE T

Periaatteet
• Tasa-arvoisuus: Vapaaehtoistoiminnassa kaikki osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina.
• Vastavuoroisuus: Toiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville.
• Palkattomuus: Palkkio on toiminnasta saatu hyvä mieli.
• Ei-ammattimaisuus: Vapaaehtoinen ei koskaan korvaa alan ammattityöntekijää. Vapaaehtoinen toimii
Avustajakeskuksessa tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
• Luotettavuus ja sitoutuminen: On arvioitava omat voimavarat, jotta ei lupaa enemmän kuin jaksaa.
Vapaaehtoinen tekee sen mitä lupaa ja ilmoittaa, jos ei pääse/pysty. Vapaaehtoinen voi itse määritellä kuinka pitkän
ajan on käytettävissä.
• Vaitiolovelvollisuus: Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen eikä levittele saamiaan tietoja. Ongelmatilanteessa
vapaaehtoisella on velvollisuus keskustella tilanteesta ammattilaisen kanssa.
• Puolueettomuus: Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle.
• Autettavan ehdoilla toimiminen: Vapaaehtoinen ei voi tehdä päätöksiä kenenkään puolesta.
• Monialainen yhteistyö: Vapaaehtoinen toimii tuettavien, ammattityöntekijöiden, omaisten ja ystävien tukena
ja kumppanina.
• Toiminnallisuus: Yhdessä tehdään - ei puolesta. Mahdollistetaan osallistuminen.
• Kulukorvaus: Asiakas korvaa vapaaehtoisen kulut toiminnan aikana.
• Vapaaehtoiset on vakuutettu Avustajakeskuksen toimesta toiminnan aikana.

2.3.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittämisessä avainsanana toimii yhteistyö. Muuttuvia tarpeita tarkkaillaan alueellisesti ja
valtakunnallisesti. Näihin kuuluvat myös sisäiset tarkkailumenetelmät, joilla seurataan niin asiakas- ja
avustajamäärien tasapainoa, kuin heidän palvelutarpeitaan. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin toiminta-alueen
kuntiin, joissa toiminta on uutta tai perinteiset vapaaehtoistyön toiminnot eivät ole osoittautuneet toimiviksi.
Palvelun suunnittelun painopisteenä toimii myös alan muiden toimijoiden palvelut alueella –kaikille riittää
työnsarkaa ja on tarkoitus täydentää palveluja – ei kilpailla. Käytännössä tämä tarkoittaa Avustajakeskuksen
palvelussa aktiivista palvelumuotoilua alueellisia tarpeita mukaillen.

Henkilökunnasta koostuvan vapaaehtoistiimin tehtävänä on tarkkailla ja kehittää toimintaa siten, että kaikilla
osapuolilla on merkittävä rooli palvelumuotoilussa. Tämän kautta tiimityöskentely on osoittautunut
merkitykselliseksi ja tiimin jäsenet ovat sitoutuneita toiminnan laadun ylläpitämiseen.
Avustajakeskus toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyn kautta pyritään selvittämään asiakastarpeita
ja asiakastyytyväisyyttä. Joka toinen vuosi toteutettu kysely vapaaehtoisille ja yhteistyö tahoille tuo tärkeää tietoa
toiminnasta. Kaikkia kyselyjä käsitellään vapaaehtoistiimin lisäksi, koko työyhteisön yhteisessä tiimissä.
Painopisteet vaihtuvat kyselyissä sen mukaan mitä on tarpeen selvittää. Kyselyissä on myös kiinteitä mittareita,
joiden kautta Avustajakeskus toteuttaa palvelun tiettyjen osa-alueiden tarkkailua lineaarisen kehityksen merkeissä.
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Avustajakeskuksen laatutoimenpiteinä pyritään vapaaehtoistoiminnan prosessien virheettömyyteen ja
tasalaatuisuuteen mm. prosessikuvauksin. Henkilöstön osaamiseen panostetaan ja oppimismahdollisuuksia
tarjotaan alan luentojen, kurssien ja koulutuksien merkeissä.
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2.4.

VAPAAEHTOISET

Vapaaehtoisten määrä 2000-2019
997
882

842
742

267

270

267

260

246

260

316

325

406

436

499

517

743

780

873

593

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lounais-Suomen Avustajakeskus |
5.3.2020

Vapaaehtoiset ohjautuvat Avustajakeskuksen koordinoimaan vapaaehtoistoimintaan hyvinkin laajoja reittejä.
Toisille ensimmäinen kontaktipohja on Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus Vammaisavustaja
– kurssi, kun taas toiset ottavat suoraan yhteyttä esim. ystävän suosituksesta. Aktiivinen messuille osallistuminen
sekä tapahtumissa näkyminen tuo mukaan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita Avustajakeskustoimintaan.
Avustajakeskuksen palkallisen henkilökohtaisen avustajien välitystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kiinteä
yhteistyö tuo vahvaa synergiaetua rekrytoinnissa. Avustaja saa aktiivisesti perustietoa sekä vapaaehtoispuolen että
palkallisen puolen mahdollisuuksista. Näin hänen on helppo tarpeiden mukaan tarttua myös uusiin tilaisuuksiin
kummankin palvelun piiristä. Hieman yli 50% vapaaehtoista kuuluu myös palkallisen puolen rekisteriin. Usealle
vapaaehtoiselle vapaaehtoistoiminta on luonut uskallusta kokeilla myös palkallista työtä mm. pienillä tuntimäärillä.
Alueohjaajat pyrkivät olemaan aktiivisessa yhteydessä kaikkiin vapaaehtoisiin alueellaan. Yhteydenotot tapahtuvat
soitoin, sähköpostein ja tekstiviestein. Tällä toimintatavalla ollaan yhteydessä kaikkiin avustajiin sekä samalla
aktivoidaan hiljaisina pysyviä avustajia mukaan aktiivisiksi toimijoiksi. Käytännössä tämä tapahtuu vuoden lopussa
toteutettavalla soittokierroksella niille vapaaehtoisille, jotka eivät vuoden aikana ole olleet Avustajakeskukseen
yhteydessä. Yhteydenotolla kartoitetaan heidän kiinnostustaan jatkaa toiminnassa, päivitetään mahdolliset
muuttuneet tiedot sekä kannustetaan aktiiviseen toimintaan heidän ehdoillaan.
Uusia vapaaehtoisia Avustajakeskukselle on vuoden aikana ohjautunut 123. Avustajakeskuksen vapaaehtoisten
rekisterissä vuonna 2019 oli 873 aktiivista vapaaehtoista, joista 686 naisia ja 184 miehiä (20%, vuonna 2018 oli
15%). Avustajien keskimääräinen rekisterissä oloaika on 16v.
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2.4.1.

KOULUTUS

Avustajakeskuksen koulutukset koostuvat kolmesta peruskoulutuksesta: vammaisavustajakurssista, avustamisen
lyhytkurssista ja uima-avustajakurssista. Lisäksi järjestetään yksittäisiä lisäkoulutuksia vaihtelevista aiheista. Kaikki
koulutukset ovat maksuttomia eikä toimintaan osallistuminen vaadi aikaisempaa koulutusta tai kokemusta.
Peruskoulutukset ovat kaikille avoimia koulutuksia eikä koulutukseen osallistuminen vaadi rekisteröitymistä.
Koulutuksissa jaetaan tietoa kaikille kiinnostuneille ja kiinnostuksen synnyttyä – rekrytoidaan mukaan toimintaan.
Toteutuakseen kurssille osallistujien minimimäärän tulee olla 5 henkilöä. Tilanteissa, joissa vammaisavustajakurssi
perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, järjestetään lyhytkurssi osallistujille tai luodaan muulla tavalla
mahdollisuus tulla mukaan toimintaan. Koulutusten kuntakohtaiset luvut eriteltyinä: liite 1&2.

Vammaisavustajakurssit
Vammaisavustajakurssi järjestetään 22-25 opintotunnin koulutuksena. Kurssit koostuvat luennoista, joissa
käsitellään avustamista, moninaisuuden kohtaamista ja vapaaehtoistoiminnan etiikkaa, apuvälineitä,
näkövammaisen opastamista sekä muistiasiakkaan kohtaamista. Lisäksi kursseilla on itse sairastavien puheenvuoroja
eri yhdistyksistä sekä käytännön harjoitteita. Kurssien ohjelmat ovat perusperiaatteiltaan samanlaiset joka alueella.
Avustajakurssien laatua valvotaan tarkasti ja kaikista kursseista kerätään palauteasteikolla 1-4. Vuonna 2019
vammaisavustajakurssien keskiarvo oli 3,5. Yksittäisten kurssien palautekeskiarvo vaihteli välillä 3,4-3,9/4.
Vammaisavustajakursseja toteutui toimialueella vuoden aikana 9 kappaletta. Kursseille osallistui
kokonaisuudessaan 99 henkilöä.
Vuonna 2019 vammaisavustajakursseja oli seuraavilla paikkakunnilla: Halikko, Masku, Rauma, Pori, Salo,
Somero, Turku ja Uusikaupunki.
Lyhytkurssit
Lyhytkurssi on pituudeltaan kuusi tuntia ja se voidaan tarpeen mukaan järjestää yksi- tai kaksipäiväisenä.
Lyhytkurssien avulla tarjotaan kustannus- ja resurssitehokasta koulutusta ja rekrytoidaan uusia avustajia myös
pienemmillä paikkakunnilla. Lyhytkurssi palvelee myös vapaaehtoisia, joilla ei ole aikaa osallistua pitkälle kurssille
tai, joilla ei ole tarvetta laajemmalle oppikokonaisuudelle. Vuonna 2019 lyhytkursseja järjestettiin 5 kappaletta:
Jämijärvi, Kokemäki, Loimaa, Pori ja Säkylä, niihin osallistui 39 henkilöä.
Uintiavustajakurssit
Avustajakeskuksella on pitkät juuret soveltavan liikunnan yhteistyöstä niin kuntien kuin yhdistysten kanssa. Yksi
yhteistyömuoto on soveltavan liikunnan uintiryhmät, joissa Avustajakeskuksen vapaaehtoiset toimivat
yleisavustajina. Myös yksityisiä uinnin avustajia toimii ryhmissä silloin kun asiakkaan avuntarve on laajempi.
Vuonna 2019 Avustajakeskus toteutti tilaustyönä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kanssa yhteistyössä
uima-avustaja -kurssin Kaarinassa. Uintiavustajakurssi toteutettiin viikonloppukursseina (la-su). Kurssille
osallistujia kurssilla oli 15 ja kurssin arvosanaksi arvioivat 3,7/4.
Lisäkoulutukset
Avustajakeskus järjestää vuosittain erilaisia lisäkoulutuksia. Lisäkoulutusten aiheet suunnitellaan toiveiden mukaan,
avustajia ja asiakkaita kuunnellen. Vuonna 2019 järjestetyt lisäkoulutukset olivat: apuvälinemessut (Tampere), EU
-vammaiskortti (Salo, Turku), ergonomia (Salo, Turku), hätäensiapu (Pori, Rauma, Salo, Turku), Kehitysvamma
(Rauma, Salo, Somero, Turku, Uusikaupunki), muistiasiakkaan kohtaaminen (Pori, Salo, Turku), taideterapia 1 ja
2 (Turku), TunteVa® -koulutus (Loimaa, Rauma, Salo, Turku) ja Vammaisoikeuksien ajokortti (Salo, Turku).

Avustajakeskuksen omien lisäkoulutusten lisäksi järjestettiin yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa eri
pituisia koulutuksia. Vuonna 2019 Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi (asiantuntija- ja tukikeskus)
järjesti MuistiKaVeRi® -koulutuksia Avustajakeskuksen vammaisavustajakurssin käyneille yhdeksännellä eri
paikkakunnalla 9 kertaa. Koulutuksen kävi 67 Avustajakeskuksen vapaaehtoista.
Varsinais-Suomessa Iloa -verkoston kanssa yhteistyössä järjestettiin ”vapaaehtoistoiminta vanhusten parissa” koulutus. Koulutus on yhteistyössä toteutettu vapaaehtoistoiminnan peruskurssi, joka toimii ponnahduslautana
vapaaehtoisille siten, että viimeisellä kerralla alueen vapaaehtoistoimijat esittäytyvät ja rekrytoivat toimintaansa
kurssille osallistuneita. Avustajakeskus aloittaa kurssin omalla luennollaan ”Vapaaehtoistoiminta Suomessa, etiikka
ja moninaisuuden kohtaaminen”.
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Avustajakeskuksen lisäkoulutuksia osallistui vuoden aikana 453 avustajakeskuksen rekisterissä olevaa avustajaa.
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Satakunnassa järjestettiin yhteistyössä Satakunnan valikkojen kanssa kaikille avoimia vapaaehtoistoiminnan infoja,
jotka antoivat perustietoa vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistoiminnan infojen päätteeksi Satakunnan valikot
esittelivät toimintaansa ja rekrytoivat uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita mukaan toimintaan.
Vapaaehtoistoiminnan infoja, joissa Avustajakeskus oli mukana, järjestettiin Raumalla 2 ja Kankaanpäässä 1.
Avustajakeskus rohkaisee ja mainostaa vapaaehtoistiedotteissaan osallistumaan myös alueellamme pidettäviin
yleisiin koulutuksiin, joista olisi tukea ja hyötyä vapaaehtoisille.

2.4.2.

VERTAISTUKI

Vapaaehtoistoiminnassa vertaistuen merkitys jakaa vapaaehtoisia. Osa vapaaehtoisista kokee vertaistoiminnan
tärkeäksi väyläksi tavata muita vapaaehtoisia (Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnankysely 2018), kun taas osa ei
koe tarvetta vertaistukeen. Avustajakeskus pyrkii järjestämään vertaistoiminnan ryhmiä tarpeen mukaan niillä
alueilla, joissa kysyntää ryhmille ilmenee.
Vertaistukiryhmät kokoontuivat Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä, Turussa, Raisiossa, Laitilassa,
Uudessakaupungissa, Salossa, Somerolla ja Loimaalla. Vuoden aikana tapaamisia kertyi 70 koko toiminta-alueella.
Vuoden aikana vapaaehtoisia osallistui vertaisryhmiin 356.
Kiitoskahvit
Vapaaehtoiset tapasivat toisiaan myös alkuvuonna perinteisten kiitoskahvien merkeissä yhdeksällä paikkakunnalla.
Kiitoskahveille osallistui kokonaisuudessaan 126 vapaaehtoista.
Virkistyspäivät
Vapaaehtoisille järjestettiin 2 alueellista virkistyspäivää merellisissä merkeissä. Virkistyspäivä järjestettiin Turussa
ja Raumalla merimuseoissa. Virkistyspäivänä eri alueiden vapaaehtoiset tapaavat toisiaan ja pääsevät vaihtamaan
kokemuksia vapaaehtoistoiminnastaan. Virkistyspäivään osallistui 133 vapaaehtoista.
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Turussa avustajille kokeiltiin myös mahdollisuutta tavata muita avustajia kesäaikaan ”kesäkahvit” -nimisessä
tapaamisessa. Tapaaminen järjestettiin kesä- ja heinäkuussa. Tapaamiselle tuli 2019 mukaan myös joukko
Avustajakeskuksen soveltavan väylän vapaaehtoisia ja kokemukset heidän osallistumisestaan olivat hyvin
positiiviset.
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2.5.

ASIAKKAAT

Avustajakeskuksen asiakkaina ovat liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset asiakkaat sekä edellä mainituista asiakkaista
koostuvat ryhmät (erityisliikunnan ryhmät, yhdistysten ryhmät jne.). Ryhmät näyttäytyvät tilastoissa yhtenä
asiakkaana, vaikka vapaaehtoistoimintamme toteutuu isolle asiakasryhmälle. Ryhmiin kuuluvien henkilöiden ikä- ja
sukupuolijakaumaa ei pystytä vielä tällä hetkellä tilastoimaan. Koska ryhmät ovat kolmannen osapuolen järjestämiä
ja ylläpitämiä, näiden ryhmien tilastointi ei suoraan kuulu avustajakeskuksen tilastoinnin mahdollisuuksiin.
Kuitenkin alustavaa osviittaa vaikuttavuudesta näissä ryhmissä antaa Turun soveltavan ryhmien lukumäärät. Turun
kaupungin soveltavan liikunnan ryhmiin, joissa Avustajakeskuksen avustajat olivat tukemassa liikkujia, osallistui
vuoden aikana 2700 asiakakasta.
Väestön ikääntyminen näyttäytyy myös Avustajakeskuksen toiminnassa. Vapaaehtoisia tarvitaan tukemaan eri
tavoin toimintarajoitteisten ihmisten omatoimisuutta. Ilman vapaaehtoista moni asia hoituisi jonkun toisen
tekemänä, ilman asiakkaan omaa mahdollisuutta osallistua (kaupassakäynnit, asioinnit yms.).
Avustajakeskuksessa on mietitty asiakkaan polkua palvelumme piiriin. Kokemuksen mukaan vain pienen osan
asiakkaista tavoittaa messuilta ja markkinointitapahtumista. Asiakkaat, jotka apua eniten tarvitsevat eivät pääse
itsenäisesti tapahtumiin ja ohjautuvat niihin sen vuoksi harvemmin. Tämän vuoksi monialaisen yhteistyön merkitys
kasvaa. Kunnat, palvelukeskukset ja läheiset ovat avainasemassa ohjaamassa asiakkaita palvelumme piiriin.
Asiakkaiden diagnooseja ei tilastoida, mutta heidät jaotellaan erilaisiin ryhmiin, sen mukaan minkälainen avun
tarve heillä oli. Näitä olivat liikuntavamma, näkövamma, kehitysvamma, muistiongelma tai muu. Monella on
useampi kuin yksi edellä mainituista kategorioista.
Asiakkaita oli rekisterissä 1087 (2018 1499) ja uusia asiakkaita tuli vuoden aikana 379 (vuonna 2018 411).
Ryhmiä kaikista asiakkaista oli 63 kpl.

2.6.

VÄLITYSTOIMINTA

Vapaaehtoista avustajaa Avustajakeskuksesta voi kysyä liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille, muistiasiakkaille sekä
näihin sovellettaville asiakkaille. Pääsääntönä pidetään yhtä avustajakäyntiä viikossa samalle asiakkaalle, jotta
mahdollisimman monia kyetään laadukkaasti palvelemaan. Avustustilanteessa asiakas maksaa avustajalle kertyvät
kulut (esimerkiksi mahdolliset sisäänpääsymaksut) sekä 7€ kulukorvauksen korvaamaan kuluja, jotka syntyvät
vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan liittyvät matka- ja puhelinkulut).
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Vapaaehtoisia ei välitetä sairaan- tai kodinhoidollisiin tehtäviin. Avustajakeskuksen ollessa vammaisjärjestö,
asiakkaan ensisijainen avun tarpeen määräävä tekijä ei saa olla mielenterveys- tai päihdeongelma.
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Välityspuheluita saimme vuodessa hieman yli 5000 kpl (2018 6000).
Pystyimme jälleen hyvin suurella todennäköisyydellä vastaamaan kaikkiin keikkapyyntöihin. Avustajaa ei löytynyt
vain 0,2% (vuonna 2018 0,3%) keikkapyynnöistä (33 kertaa). Peruttuja keikkapyyntöjä oli vuonna 2019 1,2%,
joista 70% oli asiakkaan peruutus. Näihin oli syynä mm. asiakkaan muuttunut tilanne tai tarpeen muuttuminen.
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Vapaaehtoispuolen työntekijät vapaaehtoisten virkistyspäivillä Turussa
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3. PALKALLINEN TOIMINTA
3.1.

YLEISTÄ

Avustajakeskus tarjoaa työnantajille mahdollisuuden hakea kauttamme henkilökohtaista avustajaa. Työnantajalla
tulee olla kunnan vammaispalvelusta henkilökohtaisen avun päätös työnantajamallilla toteutettuna.
Työstä kiinnostuneet työnhakijat/avustajat tulevat pääasiassa mukaan alueellisten avustajainfojen kautta, joissa
kerrotaan henkilökohtaisen avustajan työstä ja sen erityispiirteistä.
Järjestämme lisäkoulutusta, vertaistukea sekä annamme ohjausta ja neuvontaa meille rekisteröityneille avustajille
ja työnantajille.

Palkallisen puolen työntekijät tiimissä

AVUSTAJAINFO

3.3.

AVUSTAJIEN MÄÄRÄ

Vuoden aikana kävi alueohjaajien kanssa henkilökohtaisessa keskustelussa 387 henkilöä (vuonna 2018 463, vuonna
2017 495, vuonna 2016 892 ja 2015 665) jotka olivat avustajan työstä kiinnostuneita. Uusia avustajia rekisteriin
tuli 708 (vuonna 2018 747), heistä osa siis alkukeskustelun kautta ja loput siirtyivät rekisteriin ollessaan jo työssä.
Avustajia rekisterissä oli aktiivisena 3078 (3406 henkilöä vuonna 2018, 2766 henkilöä vuonna 2017, 3262
henkilöä vuonna 2016), joista 50% oli työnhakijoita ja 50% työssä olevia avustajia. Avustajista 14% on miehiä.
Avustajien keski-ikä on 44 vuotta.
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3.2.

Kerran kuukaudessa järjestettävissä kaikille avoinna olevissa avustajainfoissa esitellään Avustajakeskuksen
toimintaa, henkilökohtaisen avun sisältöä sekä työnhakuprosessia järjestelmämme kautta. Mikäli henkilökohtaisen
avustajan työ kiinnostaa, varaavat he ajan henkilökohtaiseen keskusteluun alueohjaajan kanssa. Avustajainfon
käyneet ja keskusteluajan varanneet saavat mukaansa väliaikaiset tunnukset, joilla he pääsevät tutustumaan avoinna
oleviin työpaikkoihin.
Keskusteluaikana käydään läpi rekisteröintilomake ja otetaan huomioon avustajan soveltuvuus alalle sekä kirjataan
henkilö avustajarekisteriin. Halutessaan työnhakija voi tehdä itsestään työnhakuilmoituksen, joka on nähtävissä
työnantajienosiossa kotisivuillamme.
Vuonna 2019 avustajainfoja järjestettiin kerran kuukaudessa Turussa, Raumalla, Porissa ja Salossa. Lisäksi
avustajainfoja pidettiin Kankaanpäässä, Loimaalla ja Somerolla.
Avustajainfoihin tulijat löysivät meidät ystävien tms. kautta 39%, netistä 19%, esittelytilaisuuksien tms. kautta
14%, koulun tai työpaikan kautta 8%, Mol.fi sivuilta 19% ja loput muista yhteyksistä tai kurssien kautta.
Avustajainfoihin osallistui yhteensä 515 henkilöä, joista Turussa 241, Porissa 73, Raumalla 62, Salossa 121,
Loimaalla 6, Somerolla 9, Kankaanpää 3.
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Palkallisten avustajien määrä 2010-2019
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AVUSTAJIEN VÄLITYS

Rekisteröityneet avustajat katsovat avoimia työpaikkoja kotisivuiltamme ja ovat yhteydessä palveluohjaajaan, joka
antaa työnantajan tai tämän yhteyshenkilön yhteystiedot avustajaa kiinnostavista työpaikoista.
Avustajia välitettiin jälleen ennätysmäärä. Toki oli havaittavissa selvää tasoittumista välitysmäärissä, mutta se
selittyy kuntien tekemien päätösten määrän tasoittumisessa. Lisäksi avustajien työn arvostuksen paraneminen ja
työn selkiytyminen on pidentänyt työsuhteita. Myös jakamamme tieto ja koulutus ovat selvästi lisänneet
työsuhteiden kestoa ja näin ollen paikkoja on ollut vähemmän auki kuin ennen. Työpaikkoja syntyi kauttamme
välitetyn avustajan kanssa 3020 kertaa. Tässä luvussa vakinaiset ja sijaisuudet.
Näiden lisäksi 60 (vuonna 2018 124, vuonna 2017 131, vuonna 2016 123) kertaa jäi paikka täyttymättä. Näistä
syynä oli, että asiakkaan tilanne oli muuttunut ja tarvetta ei ollutkaan tai avustaja löytyi muuta kautta.
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Ergonomia-koulutuksen
tunnelmia
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3.5.

KOULUTUS

Osa palkalliselle puolelle tulevista avustajista kävi myös vapaaehtoispuolen peruskurssin, vammaisavustajakurssin,
jonka jälkeen he jäivät mukaan palkallisen puolen toimintaan.
Lisäkoulutuksena järjestettiin useita koulutuksia ympäri aluetta yhdessä vapaaehtoistoiminnan ja hankkeen kanssa.
Osassa koulutuksia käytettiin hyväksi koulutuksen jakamista alueille Skype-yhteydellä.
Lisäkoulutukset eritelty liitteessä 2.

3.6.

VERTAISTUKI

Vertaistukiryhmät kokoontuivat vuoden aikana Turussa, Salossa, Loimaalla, Laitilassa, Somerolla,
Uudessakaupungissa, Raisiossa, Raumalla, Porissa, Pöytyällä ja Kankaanpäässä.

3.7.

TYÖNANTAJAT

Avustajakeskus auttaa työnantajia löytämään työntekijän henkilökohtaiseksi avustajaksi, koulunkäyntiavustajaksi,
tukihenkilöksi tai omaishoidon lomittajaksi. Avustajaa etsitään aina työnantajan määrittelemillä hakuehdoilla.
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Rauman vertaistukiryhmän
ikitytöt-lauluryhmä
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Uusia työnantajia tuli vuoden aikana 264 (vuonna 2015 uusia 310, vuonna 2016 uusia 329, vuonna 2017 uusia
248, vuonna 2018 250). Työnantajat kuulivat toiminnastamme kuntien vammaispalvelujen kautta, toisilta
työnantajilta ja avustajilta sekä tiedotustilaisuuksistamme.
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4. PALVELUMYYNTI
4.1. YLEISTÄ
Vuosina 2007–2011 olleen henkilökohtaisen avun keskus -hankkeen (HAK-projekti) kuluessa kävi selväksi, että
useissa työsuhteissa tarvittiin merkittävämpää tukea ja neuvontaa työsuhteen onnistumiseksi. Useille
vaikeavammaisille henkilöille työnantajaksi ryhtyminen tuntuu liian monimutkaiselta ja monista asioista koettiin
epävarmuutta. HAK-projekti lähti kehittämään Tuettu työnsuhde -mallia.
Tuettu työsuhde -palvelu pilotoitiin Rauman kunnan alueella 2009, mistä sitä laajennettiin muille alueilla. Vuonna
2014 mukana olivat lähes kaikki toimialueemme kunnat.
Avustajakeskus tuottaa tukipalvelua henkilökohtaisen avun työantajille. Näitä ovat tuettu työsuhde ja akuutti
sijaisvälitys -palvelu.
Näissä palveluissa lähtökohtana on tukea työnantajamallilla olevia työnantajia. Kunnan myöntämällä päätöksellä
työnantaja saa tukea lakisääteisissä velvoitteissa ja työsuhteen ylläpidossa sekä siihen liittyvissä asioissa ja tilanteissa.

4.2. TUETTU TYÖSUHDE -PALVELU
Tuetussa työsuhde -palvelussa työantajalla on Avustajakeskuksesta oma yhteyshenkilö, joka auttaa ja opastaa
työsuhteen aikana. Avustajakeskuksen työntekijä on apuna alusta asti rekrytoinnissa, työsuhteen ehdoista
sopimisessa, työvuorojen laadinnassa, kehityskeskustelussa ym. työsuhteeseen kuuluvissa asioissa. Toimimme
työnantajan valtakirjalla. Avustajakeskus hoitaa työsuhteen lakisääteisiä velvollisuuksia kuten vakuutukset, verot,
palkanlaskennan sekä työterveyshuollon. Työnantaja on aina vastuussa työsuhteesta ja valitsee itselleen sopivan
avustajan.
Palvelun saaneet työnantajat saavat täyden hyödyn kunnan myöntämästä henkilökohtaisesta avusta. Työnantaja saa
tukea työvuorosuunnitteluun ja työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet suoritetaan Avustajakeskuksen
toimesta. Kunnissa säästetään aikaa, kun erityistä tukea tarvitsevat työsuhteet siirretään tämän tuen piiriin.
Tuettuja työnantajia oli vuonna 2019 yhteensä 1331 henkilöä (2018 yhteensä 1208 henkilöä). Uusia tuettuja
päätöksensaajia vuonna 2019 197 henkilöä (2018 237, 2017 248, 2016 329, 2015 310 henkilöä).

Tuetut työsuhteet 2009-2019
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4.3. AKUUTTI SIJA ISVÄLITYS -PALVELU
Henkilökohtainen avustaja on useimmiten välttämätön työnantajalle. Avustajan äkillinen sairastuminen tai muu
poissaolo on monelle työnantajalle suuri ongelma. Avustajakeskus on kehittänyt mallin, jolla äkilliseen
sijaistarpeeseen pystytään vastaamaan välittömästi. Palvelu on aloitettu vuonna 2010.
Akuutti sijaisvälitys on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta se toimii hyvin ja joustavasti. Akuutti
sijaisvälitys on auki kaikkina vuoden päivinä ma-pe klo 8-15 ja la-su sekä pyhäpäivinä klo 8-12. Avustajakeskuksen

työntekijä ottaa vastaan työnantajalta tulleen akuutin sijaispyynnön. Sen jälkeen soitetaan vuorossa olevalle
päivystävälle avustajalle, joka lähtee sijaiseksi työnantajan luokse. Sijainen on asiakkaan luona erikseen sovittavana
aikana tai viimeistään kahden tunnin kuluessa soitosta.
Akuutti sijaisvälitys -palvelu voidaan myöntää vain tuettu työsuhde -palvelun asiakkaille. Palvelu voidaan ottaa
toistaiseksi voimassaolevaksi tai erikseen sovituksi ajaksi kerrallaan. Palvelusta kunta maksaa sovitun maksun.
Akuutin avustajien työajanmäärä vastasi 2019 vuonna 2,3 henkilötyövuotta (2018 3,9 ja 2017 3, 2016 2,7 ja 2015
2,5).

4.4. TALOUS
Tämä osio käsittää seuraavat osa-alueet: Tuettu työsuhde -palvelu, Akuutti sijaisvälitys -palvelu,
tukihenkilöpalvelu ja omaishoidon lomitukset.
Tulot tulevat kunnilta, jotka tarjoavat asiakkailleen erityistä tukea työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Erityinen tuki
sisältää kotikäynnit ja ohjauksen ja neuvonnan sekä palkanmaksun ym. työnantajavelvollisuuksien täysimittaisen
hoidon. Kunnat ostavat palvelun, koska näin sosiaalitoimi ja vammaispalvelu säästävät työntekijöidensä aikaa
muihin tehtäviin. Palvelumyynnin tuotolla on mahdollista kehittää ja parantaa erilaisia palvelumuotoja.
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Apuvälinemessujen linja-autotunnelmia
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5. VAPAAEHTOISTOIMINTA
KAIKILLE-HANKE 2017-2020
5.1 YLEISTÄ
Tuettu vapaaehtoistoiminta –hanke edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta kehittämällä
Lounais-Suomen Avustajakeskuksen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Hankkeen lähtökohtana on periaate
siitä, että kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallisuuteen ja toimijuuteen, jota vapaaehtoistoiminnassa voidaan
toteuttaa. Tämän ajatuksen johdattamana hankkeessa on luotu erilaisia toimintamalleja, joissa vapaaehtoistoimintaa
voidaan räätälöidä vapaaehtoisen yksilöllisten tarpeiden, taitojen ja tavoitteiden mukaisesti.
Hankkeen Mentorointimalli toimii hankkeessa kehitettyjen matalan kynnyksen tukimallien perustana.
Mentorointimallin mukaisessa vapaaehtoistoiminnassa tehtävään koulutettu Avustajakeskuksen rekisterissä oleva
kokenut vapaaehtoinen ohjaa, neuvoo, opastaa ja tukee erityisestä tuesta hyötyvää vapaaehtoista
avustamistoiminnan toteutuksessa. Mentorointitehtävään koulutettuja, kokeneita vapaaehtoisista käytämme termiä
Taustatukivapaaehtoinen ja hankkeen kohderyhmän vapaaehtoisista, SOVE – vapaaehtoinen (SOveltavan väylän
VapaaEhtoinen). Hankkeen aikana tuotetut toimintamallit, materiaalit ja käytännöt tuodaan vaiheittain osaksi
Avustajakeskuksen yleistoimintaa.
Vuonna 2017 hankkeessa keskityttiin toimintamallien suunnittelemiseen, yhteistyömahdollisuuksien
kartoittamiseen sekä toiminnan markkinoimiseen mahdollisille kohderyhmille. 2018 olikin toteuttamisen ja
käytäntöjen pilotoinnin vuosi. Suunnitelmia ja ideoita tuetusta vapaaehtoistoiminnasta lähdettiin testaamaan
käytännössä. Pilotoimme kehittämäämme mentorointimallia hyödyntäen tuetun vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksia. Vuoden 2018 piloteissa tuettua vapaaehtoistoimintaa toteutettiin ryhmämuotoisesti ikäihmisten
ulkoilu- ja virkistystoimintana sekä tapahtuma-avustamisena osana musiikkifestivaalien saavutettavuuspalveluita.
Pilotoinneista saatiin runsaasti myönteisiä kokemuksia ja tuloksia, joiden perusteella vuonna 2019 käynnistyi
ryhmämuotoisen tuetun vapaaehtoistoiminnan toimintamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi
Avustajakeskuksen toimintaa. Vuoden 2019 aikana hankkeessa tunnistetiin uusia tuetun vapaaehtoistoiminnan
jatkokehittämistarpeita, joihin vastaamiseksi luotiin räätälöitävä yksilötukimalli ja saatiin hankkeelle jatkorahoitus
lisävuodeksi uuden tukimallin kehittämiseen.
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5.2. VUOSI 2019: MENTOROINTIA, RYHMÄTOIMINTAA JA YKSILÖLLISTÄ
TUKEA
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Vuonna 2019 hankkeessa kehitettiin ja juurrutettiin tuetun vapaaehtoistoiminnan ryhmämuotoista tukimallia
Avustajakeskuksen ja yhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Ryhmämuotoinen tuettu vapaaehtoistoiminta keskittyi
edellisen vuoden pilottikokeiluissa muodostuneiden yhteistyömuotojen vahvistamiseen: kevät- ja syyskaudella
ryhmäulkoiluun ja virkistystoimintaan ikäihmisten kanssa sekä kesäkaudella tapahtuma-avustamiseen
yhteistyöfestivaaleilla. Ryhmäulkoilua hankkeen vapaaehtoiset toteuttivat Mynämäellä, Turussa ja Salossa
sijaitsevissa palvelukeskuksissa. Tapahtuma-avustamista toteutettiin yhteistyössä Pori Jazz ja Ruisrock -festivaalien
kanssa. Hankkeen vapaaehtoiset toimivat tapahtumissa yleisavustajina ja jakoivat saavutettavuuskyselyitä ym.
materiaalia esteettömyyspalveluita käyttäville asiakkaille.
Hankkeen kehittämistyötä jatkettiin tiiviissä yhteistyössä vapaaehtoisten, Avustajakeskuksen työntekijöiden ja
yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Hankkeen vapaaehtoisten osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistettiin
järjestämällä vapaaehtoisille yhteisiä tapaamisia, palauteiltoja ja taustatukivapaaehtoisten keskustelutilaisuuksia sekä
aktiivisella yhteydenpidolla vapaaehtoisten ja hankkeen projektikoordinaattorin välillä.

Avustajakeskuksen työntekijöitä kuultiin ja perehdytettiin hankkeen toimintamalleihin mm. henkilöstölle
järjestetyssä hankkeen kehittämispäivässä, tiimitapaamisissa, tuettuun ryhmätoimintaan ja hankkeen koulutuksiin
tutustumisena sekä henkilöstön koulutustapaamisissa.

5.3. KOULUTUKSET JA VERTAISTAPAAMISET
Hankkeen vapaaehtoisten koulutuskokonaisuuksia järjestettiin Turussa, Porissa ja Salossa yhteensä neljä ja
ryhmämuotoista tuettua vapaaehtoistoimintaa jatkettiin kaikissa hankkeen aikana käynnistetyissä ryhmissä. Kuten
kohdassa 5.1. mainittiin, tuettuun vapaaehtoistoimintaan osallistuu kahdenlaisia vapaaehtoistoimijoita: SOVEvapaaehtoisia ja taustatukivapaaehtoisia. Tuetun vapaaehtoistoiminnan eri osapuolille järjestettiin omat, heidät
rooliinsa perehdyttävät koulutukset, sekä yhteisiä tapaamisia, joissa he pääsivät tapaamaan ja tutustumaan toisiinsa.
Hankkeen koulutusten lisäksi Ruisrock ja Pori Jazz järjestivät omat tapahtumiinsa perehdyttävät koulutukset.

5.4. KEIKAT JA VAPAAEHTOISTEN MÄÄRÄ T
Vuonna 2019 hankkeen vapaaehtoiset tekivät yhteensä 367 keikkaa Turun, Mynämäen, Porin ja Salon alueilla.
Lukumäärä sisältää vapaaehtoistyön käynnit ryhmäulkoiluissa, tapahtuma-avustamisvuorot Pori Jazzissa ja
Ruisrockissa sekä yksilötukipilottien avustamiskeikat kaikilta hankkeen toiminnassa mukana olleilta vapaaehtoisilta.
Hankkeen vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on ollut mukana olleille vapaaehtoisille merkityksellistä ja
sitoutuminen toimintaan vahvaa. SOVE-vapaaehtoisten keskuudessa on ollut vaihtuvuutta vapaaehtoisten siirtyessä
eteenpäin mm. työelämässä ja opinnoissa tai muuttaessa toisaalle. Valtaosa taustatukivapaaehtoisista on ollut
mukana oman alueensa toiminnan käynnistämisestä saakka. Vuonna 2019 hankkeen toimintaan koulutettiin 21
uutta SOVE-vapaaehtoista ja 5 uutta taustatukivapaaehtoista. Hankkeen vapaaehtoistoimintaan osallistui yhteensä
58 vapaaehtoista, joista SOVE-vapaaehtoisia 36 ja taustatukivapaaehtoisia 22. Vuoden lopussa Avustajakeskuksen
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Tuetun vapaaehtoistoiminnan ryhmä ulkoilemassa Salossa keväällä 2019.

Hankkeeseen liittyviä info- ja koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 22. Hankkeen
toiminnassa mukana olleille vapaaehtoisille järjestettiin Mynämäellä, Turussa, Porissa ja Salossa vertaistapaamisia
ja virkistystilaisuuksia yhteensä 13. Lisäksi SOVE-vapaaehtoiset osallistuivat vuoden aikana aktiivisesti erilaisiin
Avustajakeskuksen kaikille vapaaehtoisille avoimiin virkistystapahtumiin (mm. virkistyspäivä, kiitoskahvit,
kesäkahvit, glögitilaisuudet).
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rekisterissä oli hankkeen kautta vapaaehtoistoimintaan tulleita vapaaehtoisia yhteensä 61 SOVE-vapaaehtoista ja 27
taustatukivapaaehtoista.

5.5. YHTEISTYÖTAHOT
Hankkeen vapaaehtoistoimintaa on toteutettu ja kehitetty aktiivisesti hankkeen yhteistyöorganisaatioiden kanssa.
Vuonna 2019 jatkettiin ja vakiinnutettiin yhteistyötä aiempien vuosien yhteistyökumppanien kanssa Turussa,
Salossa ja Mynämäellä sekä vahvistettiin oppilaitosyhteistyötä Salon seudun koulutuskuntayhtymän eri
toimintayksiköiden kanssa. Yhteistyötä jatkettiin hyvin tuloksin edelleen myös Ruisrock- ja Pori Jazz -festivaalien
järjestäjäorganisaatioiden kanssa.

5.6. HANKKEEN JATKOKEHITTÄMINEN: YKSILÖTUKIMALLI
Vuonna 2019 hankkeen kehittämistyön tuloksena nousi ryhmämuotoisen tuetun vapaaehtoistoiminnan rinnalle
esiin tarve yksilöllisemmälle, itsenäisen avustajatoiminnan piiriin johdattelevalle tuetun vapaaehtoistoiminnan
toimintamallille. Samalla todettiin tarve ja kiinnostus
taustatukivapaaehtoisuuden jatkokehittämiselle uutena vapaaehtoisuuden
muotona sekä taustatukivapaaehtoisten mentorointiosaamisen
monipuolisemmalle käyttöönotolle.
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Tuetun vapaaehtoistoiminnan yksilötukimallin kehittäminen käynnistyi
ensimmäisellä pilottikokeilulla Porissa keväällä 2019. Toimintamallin
mahdollisuuksia ja muotoa kehitettiin vuoden aikana erilaisin kokeiluin
Salossa, Turussa, Porissa ja Raumalla. Kokeilujen ja aktiivisen
sidosryhmien osallistamisen myötä saatujen tulosten perusteella
muotoutui vapaaehtoistoiminnan piilokynnysten tunnistamiseksi ja
vähentämiseksi hankkeen mentorointimalliin pohjautuva tuetun
vapaaehtoistoiminnan yksilötukimalli. Yksilötukimallin mukaisessa
toiminnassa tuesta hyötyvälle vapaaehtoiselle järjestetään hänen
yksilöllisten tuen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti räätälöitävä,
taustatukivapaaehtoisen mentoroima tukijakso mm. väylänä kohti
itsenäistä vapaaehtoistoimijuutta.
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Loppuvuonna 2019 STEA myönsi vuodeksi 2020 hankkeelle lisärahoituksen yksilötukimallin sekä siihen liittyvien
toimintamallien, mentoroinnin, taustatukivapaaehtoisuuden ja työntekijöiden lisätyökalujen jatkokehittämiseen.
Niinpä vuoden 2019 oltua hankkeen alkupuolella luotujen tuetun vapaaehtoistoiminnan ryhmämuotoisten mallien
vahvistamisen ja Avustajakeskuksen yleistoimintaan juurruttamisen vuosi, siirtyy painopiste tulevana vuonna
uuden yksilötukimallin jatkokehittämiseen ja hankkeen kokonaistoimintamallien vakiinnuttamiseen osaksi
Avustajakeskuksen toimintaa.

6. TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSI 2019
6.1.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN ALUEOHJAAJIEN MIETTEITÄ VUODESTA
2019

Koko toiminta-alueella vuosi aloitettiin perinteisillä vapaaehtoisten kiitoskahveilla. Kahveilla juhlittiin 25-vuotiasta
Avustajakeskusta. Nautimme tarjoiluista ja saimme yhdessä katsoa kuvasarjaa menneiltä vuosilta. Paljon mukavia
tarinoita, uusia kohtaamisia ja huikeita kokemuksia.
Yhteiset infopisteet yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin sekä Satakunnan Omaishoitajien
kanssa jatkuivat jälleen tänäkin vuonna Satakunnan alueella. Kohtaamisia tapahtui siellä, missä ihmiset liikkuivat.
Vastaanotto on ollut positiivista ja ihmiset ovat kokeneet, että olemme tulleet lähemmäksi heitä. Yhteistyössä on
ollut voimaa.
Piipahdimme myös Salon Omaishoitajien Hyvinvointi-iltapäivillä Salon entisissä ympäristökunnissa. Iltapäille
kokoontui vanhusväkeä kahvittelemaan, tapaamaan toisiaan ja saamaan tietoa eri toimijoista.
Keväistä virkistyspäivää vietettiin tänä vuonna Turun merimuseon Forum Marinumin miljöössä tutustuen
merenkävijöiden historiaan ja syöden lohikeittoa läheisessä ravintolassa. Otettiinpa koko osallistujaporukasta
tuolloin hauska Drone-kuvakin ilmasta käsin. Hieno aurinkoinen päivä! Satakuntalaiset puolestaan nauttivat yhtä
aurinkoisesta päivästä Rauman Merimuseossa.
Kesällä kokeilimme yhteistyössä Turun kaupungin kanssa ”kesävakkari”-välitystä ja moni Muistiasiakas löysi
vapaaehtoisen kesäksi tai pitemmäksikin aikaa esimerkiksi ulkoilukaveriksi. Muistikavereitten kysyntä lisääntyi
syksyllä valtavasti ja todella moni vanhus löysikin oman vakituisen avustajan syksyn aikana. Ahkera sopivien
ystäväparien etsintä jatkuu.
Koulutimme uusia ja vanhoja avustajiamme ympäri toiminta-aluettamme: vammaisavustajakursseja, lyhytkursseja,
hätäensiapua, luentoja. Suosittu ja paljon hyvää palautetta saanut vammaisavustajakurssimme käy läpi pientä
ilmeen virkistystä. Materiaaleja ja sisältöjä päivitetään.
Vuoden aikana Avustajakeskuksen väki aloitti opiskelemaan porukalla tuotekehittelijän ammattitutkintoa.
Opiskelu on pistänyt meidät kaikki kehittämään toimintaamme ja tutkimaan omaa työkenttäämme tarkemmin.
Vuosi päätettiin perinteisiin jouluglögeihin koko alueella.

6.2.

PALKALLISEN TOIMINNAN ALUEOHJAAJIEN MIETTEITÄ VUODESTA
2019

Vuonna 2019 on tapahtunut paljon Avustajakeskuksessa. Olemme aloittaneet toimintamme eri osa-alueiden
tuotteistamisen. Iso kiitos työnantajallemme, joka on mahdollistanut työntekijöidensä osallistumisen
tuotekehittelijän ammattitutkintoon suuntautuvaan oppisopimuskoulutukseen. Tämän koulutuksen myötä saamme
kehittää työtämme ja Avustajakeskusta entistä paremmin asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
palvelevaksi.
Työnantajatapaamisia on jatkettu tuotekehittelytyön tuloksena syntyneellä Työsuhdeinfolla, jota syksyn aikana
pilotoimme Salossa ja Loimaalla hyvällä menestyksellä. Tämä on kehitysaskel kohti työnantajien ja avustajien
laajempaa koulutustarjontaa, joka on saatavilla tulevaisuudessa pysyväisluonteisesti eri alueilla. Avustajainfojen
kehittyminen on jatkunut. Ne ovat vakiintuneet kuukausittaisiksi rekrytilaisuuksiksi ja niistä on muodostunut väylä
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Mirva, Satu, Susanne, Sonja ja Monika
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työllistymiseen. Avustajainfoista tiedottavat jo useat viralliset tahot, jotka tekevät työtään työtä etsivien ihmisten
kanssa.
Vuoden aikana on yhdessä pohdittu, mistä johtuu avustajien väheneminen työmarkkinoilla, joka näkyy myös meillä
Avustajainfoihin osallistuvien määrässä. Positiivisena asiana on huomattu, että Avustajainfoihin osallistuvista yhä
useampi jää aktiivisesti toimintaan mukaan ja on aidosti kiinnostunut tästä työstä. Avustajien väheneminen on
huomattu myös muualla ja todettu sen olevan valtakunnallinen ongelma.
Koko alueemme vertaisvetäjien säännölliset tapaamiset ovat kehittäneet avustajien keskinäisiä tapaamisia.
Avustajien tapaamiset ovat lisänneet myös tunnettavuutta alueilla. Erilaisia kursseja on pidetty vuoden aikana,
joissa on ollut mukavia kohtaamisia avustajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Työmme on sisältänyt paljon myös
kotikäyntejä, työsopimusten tekoa, avustajien haastatteluja, kehityskeskusteluja, markkinointia, ohjausta ja
neuvontaa. Nämä kaikki asiat tekevät tästä työstä antoisaa, yksikään päivä ei ole samanlainen.
Perhevapailla olleet alueohjaajat Saana Keränen Turusta ja Jenni Viljanen Porista palasivat töihin. Jennin sijaisena
toiminut Anna-Maija Koskinen jatkoi uusiin haasteisiin, mutta pystyy tarvittaessa tekemään Avustajakeskuksessa
lyhyitä alueohjaajan sijaisuuksia. Iloksemme saimme myös tiedon, että sijaisena toiminut alueohjaaja Sonja
Ovaskainen pystyttiin pitämään työntekijävahvuudessa. Tämä toi muutoksia aluejakoihin ja paransi alueohjaajien
saavutettavuutta eri alueilla. Uutta aluejakoa tehtiin alueohjaaja Krista Suosaaren, Sari Nikulan, Krista Hellénin ja
muiden alueohjaajien alueihin.
Tekemisen ilo työyhteisössämme on huomattava. Kaikilla on työssä yhteinen päämäärä ja tavoite.
Työskentelemme Avustajakeskuksen arvoihin nojaten. Työyhteisömme on työssämme voimavarojen lähde.
alueohjaajat Krista Hellén, Saana Keränen, Anna-Maija Koskinen, Sari Nikula, Sonja Ovaskainen, Krista Suosaari, Jenni
Viljanen

6.3.

TALOUSOSASTO N MIETTEITÄ VUODESTA 2019

Vuosi 2019 meni kovaa vauhtia ja oli osittain jopa erilainen verrattuna edeltävään vuoteen.
Mieleenpainuvin muutos oli vuoden alussa käyttöön tullut tulorekisteri. Avustajien palkat pitää ilmoittaa
tulorekisteriin viiden pankkipäivän kuluessa maksupäivästä. Käyttämämme SuoraTyö-ohjelman kautta nämä tiedot
menevät suoraan tulorekisteriin. Tulorekisteri on myös helpottanut monia. esim. eläkevakuutusyhtiöt saavat
tiedon työntekijöiden eläkkeelle jäämisestä suoraan tulorekisteristä, jolloin eläkepäätösten tekeminen nopeutuu.
Meille tuli myös mahdollisuus suorittaa tuotekehittäjän tutkinto, jota suorittaessa on saatu uusia näkökulmia
työnkuvaan ja työtehtäviin. Rohkaistuttu ehdottamaan jotain uutta ja toteuttamaan oman projektin ideoita. Ei
pelkästään omassa mukavuuspiirissä, vaan koko porukalla ja nähty myös työskentelyn hyödyt muiden toiminnassa.
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Kushnir Sergej, Pukki Olga, Vikstedt Jaana
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Liite 1 Tiedotukset
pvm
9.1.2019

mikä
Avustajainfo

missä
Rauma

kuulijat

9.1.2019

Avustajainfo

Salo

11

9.1.2019

Avustajainfo

Turku

25

11.1.2019

Muistisairaiden ensitietopv:t

Pori

50

15.1.2019

Hyvinvointimessut

Nakkila

30

19.1.2019

Työsuhdeinfo

Loimaa

10

19.1.2019

Sote kesärekry

Turku

25

21.1.2019

SRK:n ikäkerho

Paimio

14

21.1.2019

SAMK-opiskeilijarekry

Pori

60

24.1.2019

Lieto Rekry

Lieto

27.1.2019

Erityisliikunta tapahtuma

Paimio

29.1.2019

Avustajainfo

Lieto

30.1.2019

Yhteinen infopiste

Merikarvia

20

30.1.2019

Yhteinen infopiste

Siikainen

18

31.1.2019

työttömien ryhmä

Uusikaupunki

25

5.2.2019

Yhteinen infopiste

Jämijärvi

20

5.2.2019

Yhteinen infopiste

Karvia

12

5.2.2019

Ammatti-Instituutti

Turku

50

6.2.2019

Avustajainfo

pori

5

6.2.2019

Avustajainfo

Rauma

7

6.2.2019

Avustajainfo

Salo

11

6.2.2019

Vilppaan pelissä, Salohalli

Salo

1000

6.2.2019

Avustajainfo

Turku

22

7.2.2019

AK-esittely, Aikuisopisto

Salo

18

12.2.2019

Avustajainfo

Loimaa

12.2.2019

Rekry Virastotalo

Turku

500

17.2.2019

Ukilove-tapahtuma

Uusikaupunki

200

5.3.2019

Kasevan info

Kankaanpää

6.3.2019

Avustajainfo

Pori

6.3.2019

Avustajainfo

Rauma

9

6.3.2019

Avustajainfo

Salo

7

6.3.2019

Sykäys mun työhön-messut

Salo

800

6.3.2019

Avustajainfo

Turku

25

6.3.2019

Harvinaiset-päivä TYKS

Turku

50

6.3.2019

TYKS Medina, LIHIS esittelyä

Turku

50

7.3.2019

työhönvalmennusryhmä

Rauma

7

7.3.2019

Avustajainfo

Uusikaupunki

8

9.3.2019

Auran Markkinat

Aura

2500

11.3.2019

Satasairaala, palvelupiste Luotsi

Pori

20

12.3.2019

Vanhuspsyk. Työryhmä

Salo

4

18.3.2019

Turun ammatti-instituutti

Turku

6

20.3.2019

Avustajainfo

Masku

9

2

2000
40
2

5

4
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21.3.2019

Muisti ja arki-seminaari

Pori

40

27.3.2019

Omaishoitajien valokuvanäyttely

Salo

30

27.3.2019

Voima-hanke

Salo

85

28.3.2019

Yhteinen infopiste

Kankaapää

15

2.4.2019

Satasairaala, auditorio

Pori

60

3.4.2019

Avustajainfo

Pori

12

3.4.2019

avustajainfo

Rauma

5

6.4.2019

Aprillimarkkinat

Loimaa

150

9.4.2019

Turun Ammatti-instituutti

Turku

20

10.4.2019

Avustajainfo

Salo

15

10.4.2019

Ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijat

Turku

30

11.4.2019

Turku

25

11.4.2019

Vapaaehtoiminta vanhusten parissa -kurssin
päätösilta/rekry,
Hyvinvointi-iltapäivä

Vaskio

30

13.4.2019

Ruokava-messut

Somero

3000

16.4.2019

Yhteinen infopiste

Nakkila

20

24.4.2019

Ovet-valmennus

Somero

10

24.4.2019

avustajainfo

Säkylä

10

27.4.2019

Kevätmarkkinat

Kyrö

8.5.2019

Kaarinatalo, Omaishoitajien pop-up

Kaarina

8.5.2019

Avustajainfo

Salo

11

8.5.2019

Avustajainfo

Turku

18

9.5.2019

Avustajainfo

Loimaa

13

9.5.2019

Soveltavan liikunnan tärskyt

Turku

300

10.5.2019

Avustajakeskuksen infotilaisuus

Kokemäki

5

10.5.2019

Invatupa

Kokemäki

5

10.5.2019

Helppo Liikkua-tapahtuma

Uusikaupunki

50

15.5.2019

Avustajainfo

Pori

12

4.6.2019

Liedon uusi toimintakeskus

Lieto

2

4.6.2019

Seniorimessut

Mynämäki

4.6.2019

Ohjaamo, Satakunta

Pori

6

5.6.2019

Avustajainfo

pori

5

5.6.2019

avustajainfo

Rauma

6

5.6.2019

Avustajainfo

Turku

16

8.6.2019

Neurolenkki

pori

40

12.6.2019

Avustajainfo

Salo

13.6.2019

Penkkilenkkipäivä

Lieto

14.6.2019

Loimaan Prisma

Loimaa

100

18.6.2019

Kesämarkkinat, Ikäkeskus Majakan piha

Halikko

100

20.6.2019

Yhteinen infopiste

Säkylä

27.6.2019

PALKE/Megakesäbileet

Laitila

3.7.2019

Avustajainfo

Salo

3.7.2019

Avustajainfo

Turku

6.7.2019

Silakrysäys

Taivassalo

1500

6.7.2019

Taivassalo Silakrysäys

Taivassalo

3000

2500
150

55

4
40

90
6
12

7.8.2019

Avustajainfo

Turku

23

8.8.2019

Iltatori, yhdistystori

Salo

20.8.2019

Vimma Fiksu välivuosi

Turku

30

20.8.2019

Fiksu Välivuosi tapahtuma

Turku

40

21.8.2019

S-market

Eura

18

21.8.2019

S-market

Säkylä

17

22.8.2019

Martat

Salo

15

28.8.2019

Satasairaala

Pori

10

3.9.2019

Someron kirjasto

Somero

20

4.9.2019

Avustajainfo

Rauma

7

4.9.2019

Avustajainfo

Salo

9

4.9.2019

Seniori-messut

Salo

2000

4.9.2019

Avustajainfo

Turku

19

5.9.2019

Maahanmuuttajille info

Turku

35

5.9.2019

Humak

Turku

35

10.9.2019

Kaseva (VET-info)

Kpää

15

10.9.2019

Winnova/Lähihoitaja opiskelijat

Rauma

13

10.9.2019

Winnowa, uravalmennusryhmä

Uusikaupunki

27

10.9.2019

SRK

Vehmaa

12.9.2019

vapaaehtoistoiminnan messut

Turku

250

18.9.2019

Syysrekry skanssi Tku

Turku

60

20.9.2019

Kristillinen opisto/viittomakielen

Turku

31

24.9.2019

S-Market

Harjavalta

13

24.9.2019

S-Market

Kokemäki

15

25.9.2019

Hyvinvoinnin iltapäivä

Somero

150

26.9.2019

Syysrekry Virastotalo Tku

Turku

10

26.9.2019

TE-keskus Studio Pore

Turku

13

26.9.2019

Kuntouttava työtoiminta

Turku

15

1.10.2019

Hyvinvointi-iltapäivä

Kiikala

35

1.10.2019

Avustajainfo

Somero

9

1.10.2019

Someron seudun näkövammaiset -kerhotapaaminen

Somero

15

1.10.2019

Valma

Turku

20

2.10.2019

Avustajainfo

Pori

6

2.10.2019

Avustajainfo

Rauma

8

2.10.2019

Avustajainfo

Salo

2.10.2019

Avustajainfo

Turku

14

3.10.2019

Hyvinvointi-iltapäivä

Teijo

40

3.10.2019

Ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijat

Turku

15

3.10.2019

Avustajainfo

Turku

15

4.10.2019

Otavatalon avoimet ovet

pori

20

7.10.2019

Oiva-kahvila

Salo

12

8.10.2019

Ikääntyvien hyvinvointipäivä

Harjavalta

50

8.10.2019

Hyvinvointi-iltapäivä

Särkisalo

35

9.10.2019

Ikäihmisten palvelupäivä

Rauma

30

200

6
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9.10.2019

AVH-yhdistys

Turku

35

10.10.2019

Hyvinvointi-iltapäivä

Kitula

45

10.10.2019

Senioritalon asukastupa

Pori

15

10.10.2019

Jalmarintupa

Rauma

6

10.10.2019

Harvinaiset-seminaari, TYKS

Turku

50

11.10.2019

Vanhustenviikon minimessut

Pori

150

11.10.2019

Eläkeläisfestarit

Raisio

250

11.10.2019

Parkinson kerho

Salo

15.10.2019

Avustajainfo

Loimaa

15.10.2019

TE-keskus Rekry

Pori

80

15.10.2019

Tuuks töihin? - rekrytapahtuma

Pori

30

17.10.2019

Vapaaehtoistoiminta vanhusten parissa

Turku

15

21.10.2019

Rasekon opiskelijat

Raisio

7

22.10.2019

Hyvinvointi-iltapäivä

Pertteli

20

24.10.2019

Hyvinvointi-iltapäivä

Muurla

15

29.10.2019

Työllistävät järjestöt

pori

10

30.10.2019

S-Market

Noormarkku

24

30.10.2019

S-market

Pomarkku

16

31.10.2019

Uravalmennusryhmä, Winnova

Uusikaupunki

14

5.11.2019

Iloa ja Apua elämään

Marttila

60

6.11.2019

Ikinä-messut

Kaarina

350

6.11.2019

Yhteinen infopiste

Pihlava, Meri-Pori

6.11.2019

Avustaja info

Pori

6.11.2019

Avustajainfo

Rauma

6.11.2019

Yhteinen infopiste

Reposaari, Meri-Pori

13

6.11.2019

Avustajainfo

Salo

16

6.11.2019

Avustajainfo

Turku

20

7.11.2019

Omaishoitajat

Somero

10

13.11.2019

Rauman neuroyhditys

Rauma

10

20.11.2019

Ovet valmennus

Pori

8

21.11.2019

Kristillisen opiston maahanmuuttajien opintoryhmä

Eurajoki

5

22.11.2019

Infopiste

Rauma

25.11.2019

Näkövammaisten kerho

Harjavalta

12

26.11.2019

Rauman invalidit

Rauma

30

27.11.2019

Tuuks töihin? -tapahtuma

Rauma

30

2.12.2019

henkilökohtaisen avun asiakkaat

Kankaanpää

10

3.12.2019

henkilökohtaisen avun asiakkaat

Kankaanpää

10

3.12.2019

Turun ammatti-instituutti

Turku

30

4.12.2019

Avustajainfo

Salo

6

4.12.2019

Avustajainfo

Turku

5

13.12.2019

Otava Open-tilaisuus

Pori

5

17.12.2019

viranhaltijat

Marttila

4

yhteensä

20
6

16
4
5

3

24226

Liite 2 Vammaisavustajakurssit ja lyhytkurssit
Kurssi
Vammaisavustajakurssi kevät
Vammaisavustajakurssi kevät
Vammaisavustajakurssi kevät
Vammaisavustajakurssi kevät
Vammaisavustajakurssi kevät
Vammaisavustajakurssi syksy
Vammaisavustajakurssi syksy
Vammaisavustajakurssi syksy
Vammaisavustajakurssi syksy
Lyhytkurssi
Lyhytkurssi
Lyhytkurssi
Lyhytkurssi
Lyhytkurssi
Uintiavustajakurssi

Paikkakunta
Turku
Somero
Masku
Salo/Halikko
Pori
Turku
Uusikaupunki
Salo
Rauma
Säkylä
Jämijärvi
Pori
Kokemäki
Loimaa
Turku
Yhteensä

osallistujia
13
11
10
13
8
12
9
12
11
9
7
5
5
13
15
153

Liite 3

Lisäkoulutukset

Taideryhmä
vapaaehtoisille
Vammaiskortti tutuksi
avustajille ja työnantajille
Vammaisoikeuksien
ajokortti
avustajille ja työnantajille
Apuvälinemessut
kehitysvamma
Muistiasiakkaan
avustaminen-tietoiskut
Tunteva-luento

Kouluttaja
Eri fysioterapeutteja/yrityksiä
Turku Lihastautiliiton fysioterpia
Turun ensiapukoulu Seppo Laivamaa ja
Turussa Ammati-insituutin opiskelijat
Taideterapia opiskelija

Paikkakunnat
Turku ja Salo
Turku
Salo, Rauma, Pori ja Turku

Määrä
17
6
51

Turku

12

Vammaiskortti-infon työntekijä

Turku, Salo, Pori sekä skypen
kautta kotona
Turku, Salo sekä skypen kautta
kotona

42

Lähtöpaikkakunnat: Turku, Salo,
Rauma ja Pori
Turku, Salo, Uusikaupunki,
Somero ja Rauma
Pori, Salo ja Turku

49

Salo, Turku, Loimaa, Rauma sekä
facebookin ja skypen kautta
mukana olleet
Yhteensä

96

Lakimies Jukka Kumpuvuori
Tampere
Työhönvalmentaja Tarja Ahonen ja
Ohjaaja Marja Lehtisalo
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen
”Turvallisesti kotona” -hanke
Mirja Moilanen

51

71
56

451

Lounais-Suomen Avustajakeskus |

Lisäkoulutukset
Ergonomia, ilta
Ergonomia, päivä
Hätäensiapu

30

Kiitos kaikille,
jotka mahdollistitte
toimintamme!
Yhteistyötä yli rajojen

Lounais-Suomen Avustajakeskus |
5.3.2020

Lounais-Suomen
Avustajakeskus
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