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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 
 

 

             2/2020 
 

                       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/


 2 

AVUSTAJAKESKUS PALVELEE 
 

Palvelunumero 02 251 8549 
ma-to klo 9-12 välitysasiat 
ma-to klo 13-15 ohjaus ja neuvonta-asiat, sekä yhteystietokyselyt 
 
 
 
Toimistot suljettuina toistaiseksi! 
 

Avustajakeskuksen toimistot ovat suljettuina toistaiseksi vierailuilta. 
Alueohjaajia ja palkanlaskijoita on kuitenkin mahdollisuus tavata varaamalla etukäteen tapaamis-
aika. Tavoitat työntekijämme puhelimitse tai sähköpostitse.  
Ethän tule tapaamiseen sairaana ja huolehdithan käsihygieniasta! 
Avustajat, voitte ottaa yhteyttä työntekijöidemme suoriin numeroihin 
Olemme tavoitettavissa ma-to toimistoaikaan.   
Yhteystiedot ovat kirjeen lopussa. 
 
 
 

 
Toimipisteet: 

• TURKU, Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku 

• SALO, Salorankatu 5-7, 24240 Salo, Astrum-keskus, käynti sisäpihan puolelta, ‘Hotel 

Saloran’ ovesta (ovi nro 6), 2. krs. 

• RAUMA, Satamakatu 22C (2.krs, ei hissiä), 26100 Rauma, Toimistoetappi  

• PORI, Otavankatu 5A, 28100 Pori, Yhteisötalo Otava 

 

 

 
 
 

FACEBOOK 
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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TERVEISET TOIMISTOLTA 

 
Hei! 
Hyvin erilainen ja mieleenpainuva kevät ja kesä.  Korona laittoi meidät aivan uu-
den tilanteen eteen ja pohtimaan mikä on tärkeää. 
Avustajakeskus on pyrkinyt reagoimaan tilanteeseen ja aktiivisesti tiedottamaan 
niin asiakkaita kuin avustajia.  Palvelunumero on palvellut aktiivisesti, jopa lisä-
ajoilla.  Jatkamme samaa linjaa myös syksyllä ja reagoimme nopeasti, jos muu-
toksia tulee.  Kannattaa seurata kotisivuja ja olla meihin yhteydessä, jos jokin 
mietityttää. 

Olemme päätyneet nyt syksyn osalta siihen, että toimintomme ovat kaikki verkossa ja toivom-
mekin, että mahdollisimman moni ottaa sen vastaan mielenkiinnolla. 
Tavataan siis etänä ja pysytään terveenä! 
 

Sirke 
 
 

TUETTU VAPAAEHTOISTOIMINTA-HANKE 2017-2020 
 
Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2020 -hankkeen viimeinen vuosi on 

käynnissä ja vallitsevan koronatilanteen vuoksi se on muodostunutkin 

varsin erilaiseksi kuin mitä oli alun perin suunniteltu. SOVE-vapaaeh-

toiset (soveltavan väylän vapaaehtoiset) ovat taustatukivapaaehtois-

ten kanssa osallistuneet Pori Jazzeille ja Ruisrockiin tapahtuma-

avustajina jo useana vuonna, mutta tänä kesänä isot festivaalit eivät 

pystyneetkään avaamaan porttejaan yleisölle. Mynämäessä ja Tu-

russa tuettu ryhmätoiminta jatkui tuttuun tapaan keväällä paikalli-

sessa palvelukeskuksessa ja hoivakodissa, kunnes ovet vanhusten 

ulkoiluttajilta jouduttiin sulkemaan. Salossa ulkoilukäyntejä ikäihmis-

ten kanssa ei ehditty aloittaa kevään aikana, kun virustilanne nope-

asti paheni. Syksyn osalta seuraamme miten tilanne kehittyy ja ete-

nemme sen mukaan. Ryhmätoiminnan rinnalle on kehitetty uusi yksilötukimalli, jossa taustatu-

kivapaaehtoinen tukee yhtä uutta vapaaehtoista.  Vastaanotto uudelle tukimuodolle on ollut 

ilahduttavan myönteistä ja monet taustatukivapaaehtoiset ovat ilmaisseet halunsa olla mukana 

myös yksilötukimallin pilotoinnissa. 

 

Näiden neljän vuoden aikana olemme pystyneet madaltamaan kynnystä osallistumiseen ja 

mukaan toimintaan on saatu entistä monimuotoisempi joukko mahtavia vapaaehtoisia! Lämpi-

mät kiitokset kaikille mukana olleille vapaaehtoisille, on ollut ilo tutustua teihin! Minä siirryn 

ihan erilaisiin haasteisiin, kun äitiysloma alkaa syyskuun alkupuolella ja jäämme odottamaan 

uuden pienen perheenjäsenen syntymää. Hanke päättyy, mutta tuettu ryhmätoiminta ikäihmis-

ten ulkoilutuksessa jatkuu alueohjaajien ottaessa ohjat käsiinsä. Myös Pori Jazz ja Ruisrock 

ovat olleet halukkaita jatkamaan yhteistyötä, ja uusi yksilöllisen tuen malli on osa Avustajakes-

kuksen tuettua vapaaehtoistoimintaa jatkossakin. Jos ilmenee kysyttävää projektikoordinaatto-

rin siirryttyä syrjään, voi jatkossa ottaa yhteyttä järjestösuunnittelija Kuu-Katjaana Sillanpäähän 

(kuu-katjaana.sillanpaa@avustajakeskus.fi). 

Avustajakeskuksen tuettuun vapaaehtoistoimintaan voi tutustua lisää kotisivuillamme: 

https://www.avustajakeskus.fi/tuettu-vapaaehtoistoiminta-hanke-2017-2019  

 

Syysterveisin, Maarit Lehtinen 

 

https://www.avustajakeskus.fi/tuettu-vapaaehtoistoiminta-hanke-2017-2019
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VAPAAEHTOISTOIMINNASSA OLEVAT AVUSTAJAT 

Mikäli et halua olla enää mukana toiminnassamme tai yhteystietosi ovat muuttuneet, il-
moitathan 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. Ensisi-
jaisesti 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 
hyväksyttävää ottaa enempää.  Hyväksyttävää on ottaa vastaan pullakahvit tai pitkän reissun 
aikana ruoka tms. Asiakas maksaa avustajalle kulukorvauksen. Jos hän ei sitä muista mak-
saa, muistuta. 
 
Vapaaehtoistoiminnan aikana on voimassa vakuutus, joka korvaa avustajan asiakkaalle ai-
heutetut vahingot tai avustajalle aiheutuneet vahingot vapaaehtoistoiminnan aikana.  Siksi on 
tärkeää, että tiedämme 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! 

 

TIEDOTUSTA KORONATILANTEESTA 
 
Avustajakeskus seuraa aktiivisesti ohjeistuksia ja määräyksiä koronavirusepidemiaan liittyen. 
Tiedotamme muutoksista Avustajakeskuksen kotisivujen "Ajankohtaista"-osiossa. 
 

PALKKATYÖSSÄ OLEVAT AVUSTAJAT 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja.  Niitä päivitetään sinne 
melkeinpä päivittäin.  Ota ylös työpaikan tunnus ja laita sähköpostia avustajakeskus@avus-
tajakeskus.fi tai soita ohjaus- ja neuvontapuhelimeen klo 13-15 välisenä aikana saadaksesi 
lisätietoja työpaikasta. 
Paikkatietoja voi/saa tiedustella vain omaa työnhakua varten, eikä niitä saa välittää eteenpäin. 
VASTAUSVIESTI tulee turvapostin avauslinkillä! 
 
Avustajana sinulla on mahdollisuus laatia työnhakuilmoitus kotisivuillemme työnantajien nähtä-
ville. Laatimasi ilmoitus tulee työnantajien osioon nimettömänä (näkymä on samankaltainen, 
kun avustajien sivuilla luetellut työpaikat). Näistä työntekijöistä voi työnantaja valita häntä kiin-
nostavat ilmoitukset ja meille soittamalla saada lisätietoa (puhelinnumeron tai sähköpostin) 
työntekijästä. 
Jos kiinnostuit asiasta ja haluat työnhakuilmoituksesi kotisivuillemme, laita haluamasi työnha-
kuilmoitus sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi   
 
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! 
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KOKO ALUEEN YHTEISET KOULUTUKSET JA TAPAAMISET 

 
Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumiset sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai pal-
velunumeroomme 02 251 8549 ma – to klo 13-15 tai alueohjaajalle viimeistään viikkoa ennen! Mahdol-
lisuus ilmoittautua useimpiin myös linkkien kautta Avustajakeskuksen kotisivuilla. 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville avustajille (vapaaehtoisille ja pal-
kallisella puolella oleville), ellei erikseen mainita.   
Muistathan ilmoittautuessasi kertoa minkä alueen tapahtumaan olet tulossa.  Kerrothan ilmoittautumi-
sesi yhteydessä myös mahdollisesta erityisruokavaliostasi. 

 
 

UUTTA! TEAMS-KOULUTUS 
 
Tule oppimaan Teams-sovelluksen käyttö! 
Sirke, Monika ja Satu opastavat Teamsin käyttöön. 
Teams on verkossa oleva kokous-, koulutus ja keskustelusovellus, jota käytetään laajasti ym-
päri maailmaa. Avustajakeskuksen syksyn 2020 koulutukset toteutetaan kaikki tällä helpolla 
sovelluksella. 
Opastamme sinut alkuun! Teamsia voi käyttää tietokoneella tai puhelimella. 
 

• maanantaina 7.9. klo 14-15 

• torstaina 24.9. klo 14-15 

 
Voit osallistua kumpaan vaan paremmin sopii. 
Saat liittymislinkin ja tarkemmat ohjeet lähempänä koulutuksen ajankohtaa. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-
to klo 13-15 välillä. 

 
 

UUTTA! VERKKOVAMMAISAVUSTAJAKURSSIT 

 
Syksyn 2020 Vammaisavustajakurssit järjestetään ensimmäistä kertaa verkkokursseina 
Teams-sovelluksen kautta. Osallistuaksesi verkkokurssille, tarvitset toimivan sähköpostiosoit-
teen ja nettiyhteyden. Teams-sovellusta voi käyttää tietokoneella, sekä älypuhelimella (vaatii 
ohjelman lataamisen). 
Kurssit ovat maksuttomia. 
 

• ma-pe 21.-25.9. klo 10-14 

• ma-pe 9.-13.11. klo 10-14 

 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-
to klo 13-15 välillä. 
 

AVUSTAJAINFOT PALKKATYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE 

 
Infot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Niissä kerrotaan yleisesti Avustajakeskuk-
sen toiminnasta, vapaaehtoisen - ja henkilökohtaisen avustajan työstä sekä sovitaan henkilö-
kohtaisesta keskusteluajasta alueohjaajan kanssa.  
Infoihin voi osallistua, vaikka työnantajan kanssa yhdessä. Infoon osallistuminen ei velvoita 
jäämään toimintaamme mukaan. 
VUODEN 2020 INFOTILAISUUDET JÄRJESTETÄÄN VERKOSSA Teams-sovelluksen 
kautta, kuun ensimmäinen keskiviikko, klo 15-16. Lisätietoja avustajakeskus@avustajakes-
kus.fi tai palvelunumerosta klo 13-15. 
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UUTTA! AVUSTAJIEN VERKKOVERTAISTAPAAMISET 

 
Tapaamiset on suunnattu Avustajakeskuksen rekisterissä oleville henkilöille.  
Tapaamiseen voi tulla mieltä askarruttavien pohdintojen kanssa tai kuuntelemaan kuulumisia.  
Tapaamisessa ei ole mukana Avustajakeskuksen hen-
kilökuntaa.  
Jos sinulla on kysymyksiä henkilökunnalle, voit olla yh-
teydessä alueohjaajaan.  
Ryhmissä on vertaisvetäjä, joka toimii vertaisuusperi-
aatteella ollen yksi osallistujista.  
 
Osa tapaamisista toteutetaan syksyllä 2020 perinteisesti fyysisenä tapaamisena, ja osa ver-
kossa Teams-sovelluksen kautta verkkovertaistapaamisina. Voit osallistua molempiin tai vain 
osaan. Fyysisten vertaistapaamisten ajankohdat ovat ilmoitettu alueellisen toiminnan alta. 
 
Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan olet sitten kokenut konkari tai vasta toimintaan mukaan 
tullut. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-
to klo 13-15 välillä. Ilmoittautuessasi kerro, mihin tapaamiseen osallistut.   
 

• ke 9.9. klo 16.30-18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen) 

• ke 28.10. klo 16.30-18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen) 

• ke 9.12. klo 16.30-18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen) 

 
 
 
 

TUKIVIITTOMAT-KOULUTUS VERKOSSA 
 
Kouluttajana toimii Hanna Jalo.  
Tukiviittomat ovat kommunikaation tukena käytettäviä viittomia. Tällä kurssilla ei opetella viitto-
makieltä, mutta tukiviittomat ovat ihan oikeita suomenkielen viittomia ja niitä opetellaan. Muis-
tiinpanoja ei tarvitse tehdä, tukiviittomia on vaikea oppia kuvista, joten kurssi pohjautuu käy-
tännön harjoitteisiin. Kurssilla tehdään siis itse, rennosti yhdessä opetellen uutta tapaa kom-
munikoida. Kurssilla käydään läpi mm. aakkoset, viikonpäivät, mies, nainen, tyttö, poika, 
ruoka- hygienia- liikkumisvälineet… ja jokainen poimii itselleen sopivat sanat. Tämä kurssi on 
täynnä iloa, naurua ja hyvää tuulta! 
 
Koulutus järjestetään verkossa Teams-sovelluksen välityksellä, joten tarvitset toimivan sähkö-
postiosoitteen, sekä nettiyhteyden. Ohjeet saat lähempänä koulutusten ajankohtaa. 
Koulutus pidetään viidessä eri pienryhmässä, ja yhteen ryhmään mahtuu max 9 osallistujaa. 
 

• RYHMÄ 1:  ma 28.9.2020, klo 17-19.30 

• RYHMÄ 2:  to 1.10.2020, klo 17-19.30 

• RYHMÄ 3:  ma 5.10.2020, klo 17-19.30 

• RYHMÄ 4:  ti 20.10.2020, klo 17-19.30 

• RYHMÄ 5:  ke 18.11.2020, klo 17-19.30 

 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai 
palvelunumeroon ma-to klo 13-15 välillä. 
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PALKALLISILLE AVUSTAJILLE 

 

TYÖSUHDEINFOT VERKOSSA PALKALLISILLE AVUSTAJILLE 

 
Työsuhdeinfot jatkuvat syksyllä! Infot on tarkoitettu lisäkoulutukseksi avustajille ja työnantajille, 
osallistua voi siis yksin tai yhdessä työnantajan kanssa. Tilaisuudessa käsitellään työsuhteen 
kannalta olennaisia asioita kokonaisuutena sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. 
 
Koulutus järjestetään verkossa Teams-sovelluksen välityksellä, joten tarvitset toimivan sähkö-
postiosoitteen, sekä nettiyhteyden. Ohjeet saat lähempänä ajankohtia. 
 

• ke 30.9. klo 15-16.30 

• ke 25.11. klo 15-16.30 

 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumerosta klo 
13-15 välillä. 
 
 

ERGONOMIA-KOULUTUS VERKOSSA PALKALLISILLE AVUSTAJILLE 

 
Järjestämme syksyn aikana Ergonomia-koulutuksen avustajille verkossa Teams-sovelluksen 
kautta. Lisätietoja kurssista ilmoitamme syyskuun aikana kotisivuillamme, sekä kuukausitiedot-
teessa.  
Kouluttajana toimii Lihastautiliiton fysioterapeutti. Koulutus sisältää fysioterapeutin ohjausta ja 
neuvontaa avustajien ergonomiassa. 
 
 

VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE 
 

MUISTIKaVeRi®-KOULUTUS VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE VERKOSSA 
 

Varsinais-Suomen, Satakunnan Muistiluotsi ja Salon muistiyhdistys ry, sekä Avustajakeskus järjestävät 
MUISTIKaVeRi –koulutuksen. 
Voit tulla mukaan, jos olet käynyt vammaisavustajakurssin ja haluat lisätietoa muistista ja toi-
mia vapaaehtoisena muistiasiakkaiden parissa. 
Syksyn 2020 vapaaehtoistoimintaan pohjautuvat vammaisavustajakurssit löydät kirjeen alusta. 
Koulutukset järjestetään verkossa. Voit osallistua kumpaan vain asuinpaikastasi riippumatta. Lisätietoja 
koulutuksista ilmoitetaan myöhemmin. 
 

• ma-ti 5.-6.10. klo 13.00-15.30 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset muistiohjaaja Siltanen Päivi, p. 040 140 9081 tai 
paivi.siltanen@muistiturku.fi 

 

• ti-ke 24.-25.11. klo 13.00-15.30 

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

 
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. 
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ALUETOIMINTA VARSINAIS-SUOMI 
 

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. 

 

Avustajien vertaistapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, niin vapaaehtoisen kuin palkallisenkin puolen 

avustajat. Tapaamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. 

Muistathan ilmoittautua viikkoa ennen, jotta kahvia riittäisi kaikille. Ilmoittautuessasi kerro minkä alueen 

tapaamiseen osallistut ja mahdollinen erikoisruokavaliosi. 

 

Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan olet sitten kokenut konkari tai vasta toimintaan mukaan tullut. 

 

• TURKU, klo 17.30-19.00 Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68: 30.9. ja 25.11. 

• VAKKA-SUOMI, Uusikaupunki, klo 17-18.30 Uimahallin kokoushuone, Koulupolku 5: 15.9. ja 

17.11. 

• SALO, klo 17.00-19.00 Sytyn Kamari, Helsingintie 6: 29.9. ja 24.11. 

• SOMERO, klo 17.00-19.00 Uimahallin kokoustila, Kiiruuntie 6: 29.9. ja 24.11. 

• LOIMAA, Loimaan syksyn vertaistapahtumat ovat valitettavasti toistaiseksi peruttu, koska niihin 

ei ole löytynyt vertaisvetäjiä. Tiedotamme lisää syksyn aikana tiedotteessa ja kotisivuilla. Muis-

tattehan verkkovertaistapaamiset syksyn 2020 aikana! 

 
 
 

VAIN VAPAAEHTOISILLE 
 

KIITOSKAHVIT Varsinais-Suomessa 

 
Keväällä pidettäväksi tarkoitetut virkistykselliset kiitoskahvit siirtyivät syksyyn! Kiitoskahvit pidetään 
koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Kiitoskahvit ovat sisällöllisesti erilaisia eri alueilla. Lu-
vassa kahvilatunnelmaa tai luonnossa liikkumista sekä mukavaa ja rentoa yhdessäoloa. Varaa itsellesi 
sopiva päivä jo kalenteriisi, ilmoitamme tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.  
 

• KAARINA   1.9. klo 16-18, Tuorla 

• SALO  1.9. klo 17-19, Ihme & Kumma 

• LOIMAA  3.9. klo 17-19, Jaskan puoti 

• SOMERO  10.9. klo 17-19, Jussin Baari 

• UUSIKAUPUNKI  23.9. klo 17-19, Cafè Aitta 
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ALUETOIMINTA SATAKUNTA 
 

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. 

 

Avustajien vertaistapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, niin vapaaehtoisen kuin palkallisenkin puolen 

avustajat. Tapaamisten sisällöt muotoutuvat ryhmäläisten toiveiden mukaan. 

Muistathan ilmoittautua viikkoa ennen, jotta kahvia riittäisi kaikille. Ilmoittautuessasi kerro minkä alueen 

tapaamiseen osallistut ja mahdollinen erikoisruokavaliosi. 

 

Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan olet sitten kokenut konkari tai vasta toimintaan mukaan tullut. 

 
• PORI, klo 17.30-19.30 Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5: 16.9. ja 18.11. 

• RAUMA, klo 18.00-20.00 Rauman TulesTalo, Siikapolku 1: 30.9. ja 25.11. 

• KANKAANPÄÄ, klo 17.00-19.00 Kaseva ry, Taipaleenkatu 5: 1.9. ja 3.11. 

 

YHTEISET INFOPISTEET Satakunnassa 

  
Avustajakeskuksen työntekijä kiertää syksyn aikana Satakunnassa Avustaja-
keskuksen, Muistiluotsin ja Omaishoidon yhteisissä infopisteissä. Tule kysy-
mään tai vaihtamaan ajatuksia yksin, yhdessä kaverin tai vaikka työnantajan 
kanssa! Infopisteet toteutetaan ulkona turvavälit huomioiden. Mahdollisuus 
myös kahdenkeskiseen keskusteluun kävelyn merkeissä. 
 

• KARVIA 9.9. klo 10-11 Karvia, kunnantalon edusta 

• JÄMIJÄRVI 9.9. klo 13-14 K-market Jämijärvi  

• SÄKYLÄ 14.10. klo 10-11 S-Market Säkylä 

• EURA 14.10. klo 13-14 S-Market Eura 

• MERIKARVIA 18.11. klo 10-11 S-Market Merikarvia 

• SIIKAINEN 18.11. klo 13-14 Siikainen, tiedotamme tästä myöhemmin 

VAIN VAPAAEHTOISILLE 
 

KIITOSKAHVIT Satakunnassa 

 
Keväällä pidettäväksi tarkoitetut virkistykselliset kiitoskahvit siirtyivät syksyyn! Kii-
toskahvit pidetään koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Kiitoskahvit 
ovat sisällöllisesti erilaisia eri alueilla. Luvassa kahvilatunnelmaa tai luonnossa liik-
kumista sekä mukavaa ja rentoa yhdessäoloa. Varaa itsellesi sopiva päivä jo kalen-
teriisi, ilmoitamme tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.  

 
• EURA  29.9. klo 15-17, Kahvila Roosa  
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MUUTA TIEDOTETTAVAA 
 
 

Jouluglögit 
 
Tänä vuonna perinteiset jouluglögit jäävät väliin vallitsevan koronaepidemian takia. 
Avustajakeskuksen väki kuitenkin välittää pienimuotoisia joulutervehdyksiä mm. Facebookiin, 
Instagramiin sekä kotisivuille, joten nyt kannattaa viimeistään ottaa kyseiset sivut seurantaan! 
 
 

Posti jatkaa poikkeusjärjestelyitä jakelussa 
 
Kesäkuusta lähtien perjantain postilähetykset on jaettu pääsääntöisesti jo torstaina. 
Posti päätti siirtyä poikkeusjärjestelyyn, koska koronapandemia on vauhdittanut kirjepostin 
määrän laskua. Poikkeusjärjestely jatkuu ainakin lokakuun loppuun asti. 
Kirjepostia ei siis jaeta tiistaisin ja perjantaisin, joten tämä kannattaa ottaa huomioon mi-
käli sinulla on jotain postitettavaa Avustajakeskukselle. Avustajakeskus ei vastaa Postin ai-
heuttamista viivästyksistä.  
 
 

Kuukausitiedote 
 
Tapahtumista, koulutuksista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotamme sähköpostiin kerran 
kuukaudessa ilmestyvällä Avustajakeskuksen kuukausitiedotteella sekä Avustajakeskuksen 
kotisivuilla. Mikäli sähköpostiosoitteesi on muuttunut, muistathan ilmoittaa sen meille. 
Seuraava paperinen tiedote lähtee vuoden 2021 alkupuolella. 
 
 
 
 
 
 

Ihanaa loppuvuotta kaikille, pysytään terveinä!  
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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  
 
 

 
 
 

 

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 
Sarin sijaisena toimii kahden kuukauden ajan 31.8. alkaen Anna-Maija Koskinen. Tavoi-
tat hänet Sarin numerosta sekä sähköpostista.  

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: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, 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 sähköposti palkanlaskenta@avustajakeskus.fi 

Puhelin 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

