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 AVUSTAJAKESKUS 
 - yhteistyötä yli rajojen – 

 
Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi, Kaarina, Kankaanpää, Kar-

via, Kokemäki, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, 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  

 
 
 

 
 
 

AVUSTAJAKESKUS 
KIRJE 

 

1/2021 
WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 

avustajien omat osiot salasanan takana   
 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista, työpaikoista 
 

TYÖPAIKKOJA ja VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEIKKOJA  
PÄÄSET TARKASTELEMAAN KOTISIVUILLAMME.   

Löydä itsellesi sopiva.  
 

 

Uudet tunnukset Avustajakeskuksen kotisivuille 15.2.2021 alkaen: 

 
Käyttäjätunnus: Avustajakeskus 

Salasana: Onnistumme21 
 

 

 

 

 

 
 

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

 
Hei! 
 
Aika mieletön vuosi… Siitä on selvitty ja löydetty uusia keinoja tavoittaa kaikkia teitä.  
Jatkamme kehittämistä ja tänä vuonna saadut opit jäävät käyttöön. 
Toivon kuitenkin, että pian pääsemme fyysisestikin tapaamaan ja kokemaan yhdessä 
uusia asioita. 
Kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana ja vaikeista ajoista huolimatta uskoneet tule-
vaan ja auttaneet vaikeammassa asemassa olevia. 
Vielä jaksetaan pitää itsemme ja muut turvassa! 

Sirke 
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 tapaamisaika. Tavoitat työntekijämme puhelimitse tai sähköpostitse. 
Ethän tule tapaamiseen sairaana ja huolehdithan käsihygieniasta! 

 
 
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 0407033701, Olga Pukki телефону 040 701 7067 

 

TIEDOTUSTA KORONATILANTEESTA 
 
Avustajakeskus seuraa aktiivisesti ohjeistuksia ja määräyksiä koronavirusepidemiaan liittyen. Tiedo-
tamme muutoksista Avustajakeskuksen kotisivujen "Ajankohtaista"-osiossa. 
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KOKO ALUEEN YHTEISET KOULUTUKSET JA TAPAAMISET 

 
Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumiset sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi  tai 
palvelunumeroomme 02 251 8549 ma – to klo 13–15 tai alueohjaajalle viimeistään viikkoa ennen! Mah-
dollisuus 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. 
 
 

TEAMS-KOULUTUS 
 
 
Tule oppimaan Teams-sovelluksen käyttö! 
Sirke, Monika ja Satu opastavat Teamsin käyttöön. 
Teams on verkossa oleva kokous-, koulutus ja keskustelusovellus, jota käytetään laa-
jasti ympäri maailmaa. Avustajakeskuksen kevään 2021 koulutukset toteutetaan tällä 
helpolla sovelluksella. Tarvitset vain toimivan sähköpostiosoitteen ja verkkoyhteyden. 
Mikäli käytät tietokonetta, sinun ei tarvitse ladata ohjelmaa koneelle eli pääset liitty-
mään suoraan linkistä. Mikäli osallistut tabletilla tai älypuhelimella, sinun tulee ladata Teams-sovellus 
etukäteen. 
Opastamme sinut alkuun! 
 

• ti 2.2. klo 13–14 

• ti 9.3. klo 13–14 

• ti 4.5. klo 13–14 

 
Saat liittymislinkin ja tarkemmat ohjeet lähempänä koulutuksen ajankohtaa. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-to klo 
13–15 välillä. 
 
 
 

VERKKOVAMMAISAVUSTAJAKURSSIT 

 
Kevään 2021 Vammaisavustajakurssit järjestetään verkkokursseina Teams-sovel-
luksella (kts. yllä). Kurssi ei ole pelkkää ruudun katsomista ja kuuntelua vaan mu-
kana myös toiminnallisuutta ja havainnollistavia tehtäviä! 
 

• 8.-12.2. päiväkurssi 

• 6.-11.3. viikonloppu- & iltakurssi 

 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi  tai palvelunumeroon  
02 251 8549 ma-to klo 13–15 välillä. 
 
 
 

UINTIAVUSTAJAKURSSI 
 
Uintiavustajakurssin aiheina mm. vapaaehtoistoiminta, erilaiset vammaryhmät ja uinti, leikit erityisuinnin 
tukena, uimarin avustaminen ja turvallisuus uimahallissa.  
 

• TURKU la-su 10.-11.4. klo 9-17 

 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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VOIMAA VAPAAEHTOISTOIMINTAAN 
Miten hyödynnän omia vahvuuksiani ja missä piilevät voimavarani? 

 
Koulutus on avoin kaikille Avustajakeskuksen rekisterissä oleville. Tavoitteena on innostaa osallistujia 
pohtimaan omia vahvuuksia ja voimavaroja omassa arjessa. Tule mukaan! 
Koulutuksessa esitellään Avustajakeskuksen monipuolinen vapaaehtoistoiminta. Vahvuuksia ja voima-
varoja tutkimme yhdessä erilaisin luovin menetelmin. Koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä. 
Koulutus järjestetään verkossa Teams-sovelluksella. Mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. 

 
• to 4.3. klo 16–18 (äänen ja kuvan testaus klo 15.45 alkaen)  

• to 22.4. klo 16–18 (äänen ja kuvan testaus klo 15.45 alkaen)  

   

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

AVUSTAJAINFOT KAIKILLE PALKKATYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE 
 
Infot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Niissä kerrotaan yleisesti Avustajakeskuksen toi-
minnasta, vapaaehtoisen - ja henkilökohtaisen avustajan työstä sekä saadaan ohjeet henkilökohtai-
sesta keskusteluajan varaamisesta alueohjaajan kanssa. Infoihin voi osallistua vaikka työnantajan 
kanssa yhdessä. Infoon osallistuminen ei velvoita jäämään toimintaamme mukaan. 
 
INFOTILAISUUDET JÄRJESTETÄÄN VERKOSSA Teams-sovelluksella, pääsääntöisesti joka kuun 
ensimmäinen keskiviikko  

• Tammikuun   13.1.2021 klo 15–16 (kokoukseen pääsee sisälle klo 14.45-15.00) 

• Helmikuu 3.2.2021 klo 14–15 (kokoukseen pääsee sisälle klo 13.45–14.00) 

• Maaliskuu 3.3.2021 klo 16–17 (kokoukseen pääsee sisälle klo 15.45–16.00) 

• Huhtikuu 7.4.2021 klo 15–16 (kokoukseen pääsee sisälle klo 14.45–15.00) 

• Toukokuu 5.5.2021 klo 14–15 (kokoukseen pääsee sisälle klo 13.45–14.00) 

• Kesäkuu 2.6.2021 klo 16–17 (kokoukseen pääsee sisälle klo 15.45–16.00) 

  
Lisätietoja avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumerosta klo 13–15 välillä.  
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET 
 
Vertaistapaamisiin voi osallistua sekä perinteisissä, fyysisissä vertaistapaamisissa että verkossa. 
 
Vertaistuki on omaehtoista kokemusten jakamista. Vertaistuessa on tärkeää puhua ja kuunnella. 
Puhujalla ja kuulijalla on samanlainen rooli, joka mahdollistaa toisen ymmärtämisen ja tukemisen. Ja-
ettu kokemus voi olla joskus hyvinkin merkittävää ja lisätä keskinäistä ymmärrystä. 
 
Avustajakeskuksen vertaistapaamiset toteutetaan ryhmissä. Ryhmät ovat avoimia ja niihin voi osallis-
tua silloin kuin haluaa. Vertaistapaamisiin osallistuvat ovat vertaisia toistensa kanssa. Vertaistapaami-
set eivät ole koulutuksellisia tapaamisia, mutta ne voivat sisältää jonkun aihepiirin, jonka ympärille ta-
paaminen keskittyy. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. 
 
Tapaamisissa on kaksi vertaisvetäjää, jotka toimivat vertaisuusperiaatteella. Vertaisvetäjien tehtävänä 
on huolehtia aikataulusta ja mahdollistaa kaikkien mahdollisuuden tulla kuulluksi. 
 
Tapaamissa ei ole Avustajakeskuksen alueohjaajia paikalla, joten tapaamiset perustuvat vain vertai-
suuteen, ei Avustajakeskuksen yleiseen ohjaukseen ja neuvontaan.  
 
Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan olet sitten kokenut konkari tai vasta toimintaan mukaan tullut! 
 
Katso fyysiset, alueilla tapahtuvat vertaistapaamiset Varsinais-Suomen ja Satakunnan  
aluetoiminta -otsikon alta (näissä tapaamisissa huomioidaan alueelliset erot koronatilanteen vuoksi) 
Katso koko Lounais-Suomen alueen yhteiset verkkovertaistapaamisten ajankohdat ao. otsikon alta 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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Seuraa Facebookissa tammi-helmikuussa vertaistoi-
minnan markkinointia ja jaa kokemuksiasi muille! 

AVUSTAJIEN VERKKOVERTAISTAPAAMISET 

 
Nyt ei ole vertaistoimintaan mukaan tuleminen enää kiinni ainakaan etäisyyksistä!  
 
Verkkovertaistapaaminen toteutetaan  
Teams-sovelluksella (kts. Teams-koulutus s. 3).  
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla  
avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-to 
klo 13–15 välillä. Ilmoittautuessasi kerro, mihin tapaamiseen 
osallistut.   
 

• to 18.2. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen) 

• to 25.3. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen) 

• to 29.4. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen)  HUOM! 29.4. vain henkilö-

kohtaisille avustajille 

• to 6.5. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen)  HUOM! 6.5. vain vapaaehtoi-

sille avustajille 

Fyysisten vertaistapaamisten ajankohdat on ilmoitettu alueellisen toiminnan alta. 
 
 
 
 

 

KUOLEMAN KOHTAAMINEN 17.3. klo 17–19.30 
 
Syntyminen ja kuoleminen ovat inhimilliseen elämään kuuluvia tapahtumia. Kuoleman kohtaaminen voi 
olla myös vaikeaa, ahdistavaa tai jopa pelottavaa. Osalla meistä voi olla vain vähän kokemusta kuole-
man kohtaamisesta. Asiakkaan tai läheisen elämän päättyminen ja kuoleman lopullisuus on merkittävä 
tapahtuma, johon suhtautumisen taito on tärkeä. Näitä pohditaan yhdessä. 
Koulutuksessa luennoitsijoina asiantuntijat.  
 
Osallistua voit joko Teamsin välityksellä kotoa, tai tulemalla paikan päälle aluetoimistolle (Salo, Turku, 
Rauma, Pori). Tarkemman osoitteen saat ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

• ke 17.3. klo 17–19.30 

 
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-to 
klo 13-15 välillä. HUOM! Muistathan kertoa ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko Teamsin välityk-
sellä, vai paikan päällä ja missä. Fyysisiin tilaisuuksiin minimi osallistujamäärä 5hlö. Teams-linkki tulee 
1–2 päivää ennen koulutusta. Sähköinen ilmoittautumislinkki löytyy kotisivuilta, avustajien koulutus-
osiosta. Koulutukset ovat maksuttomia. 

 
 

KOTIMAAN ESTEETÖN MATKAILU 11.5. klo 17–18.30 
 
Esteettömän matkailun ykkösnimi Sanna Kalmari antaa vinkkejä esteettömään kotimaan matkailuun. 
Voit tutustua Sannaan osoitteessa www.palmuasema.fi.  
Voit osallistua koulutukseen Teamsin välityksellä, tai paikan päällä aluetoimistolla, mikäli pandemiati-
lanne sen sallii (Salo, Turku, Rauma, Pori). Tarkemman osoitteen saat ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

• ti 11.5. klo 17–18.30  

 

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-to 
klo 13-15 välillä. HUOM! Muistathan kertoa ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko Teamsin välityk-
sellä, vai paikan päällä ja missä. Fyysisiin tilaisuuksiin minimi osallistujamäärä 5hlö. Teams-linkki tulee 
1–2 päivää ennen koulutusta. Sähköinen ilmoittautumislinkki löytyy kotisivuilta, avustajien koulutus-
osiosta. Koulutukset ovat maksuttomia. 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
http://www.palmuasema.fi/
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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PALKALLISILLE AVUSTAJILLE 

 

TYÖSUHDEINFOT VERKOSSA PALKALLISILLE AVUSTAJILLE 

 
Työsuhdeinfot jatkuvat keväällä! Infot on tarkoitettu lisäkoulutukseksi avustajille ja työnantajille, osallis-
tua voi siis yksin tai yhdessä työnantajan kanssa. Tilaisuudessa käsitellään työsuhteen kannalta 
olennaisia asioita kokonaisuutena sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. 

• ke 17.2. klo 14.00 (päättyy noin klo 15.00) VAIN VERKOSSA! 

• ti 18.5. klo 14.00 (päättyy noin klo 15.00)  

Helmikuun koulutus järjestetään pelkästään etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä, joten tarvitset 
toimivan sähköpostiosoitteen sekä nettiyhteyden. Ohjeet ja liittymislinkin saat lähempänä koulutuksen 
ajankohtaa. 
Toukokuun koulutukseen on mahdollisuus osallistua joko etäyhteydellä, tai tulla seuraamaan paikan 
päälle aluetoimistolle (jos pandemiatilanne sen sallii).  
 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon klo 13-15 
välillä. 
 

TYÖNHAKU 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja. Niitä päivitetään sinne melkeinpä 
päivittäin. Ota ylös työpaikan tunnus ja laita sähköpostia avustajakeskus@avustajakeskus.fi  tai 
soita ohjaus- ja neuvontapuhelimeen ma-to klo 13–15 välisenä aikana saadaksesi lisätietoja työpai-
kasta.  Yhteystietoja paikkoihin voi/saa tiedustella vain omaa työnhakua varten, eikä niitä saa välittää 
eteenpäin.    VASTAUSVIESTI tulee SecMail turvapostin kirjautumislinkillä! 
 
Avustajana sinulla on mahdollisuus laatia työnhakuilmoitus kotisivuillemme työnantajien nähtäville. 
Laatimasi ilmoitus tulee työnantajien osioon nimettömänä (näkymä on samankaltainen, kun avustajien 
sivuilla luetellut työpaikat). Näistä työntekijöistä voi työnantaja valita häntä kiinnostavat ilmoitukset ja 
meille soittamalla saada lisätietoa (puhelinnumeron tai sähköpostin) työntekijästä. 
Jos kiinnostuit asiasta ja haluat työnhakuilmoituksesi kotisivuillemme, laita haluamasi työnhakuilmoitus 
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 mitä haluat it-
sestäsi kertoa. 
Muistathan ilmoittaa Avustajakeskukseen, kun haluat poistaa ilmoituksesi sivuiltamme! 
 

 

ERGONOMIA-KOULUTUS VERKOSSA 14.4. klo 17–19 
 
Järjestämme keväällä 2021 Ergonomia-koulutuksen avustajille verkossa Teams-sovelluk-
sen kautta. Koulutus sisältää siirtotekniikoiden perusteita ja tutustumista eri apuvälineisiin 
etäyhteydellä. Koulutus on räätälöity henkilökohtaisen avustajan työtä tekeville. 
Ergonomiailta on avoin myös vapaaehtoisille avustajille. 
Kouluttajana toimii Lihastautiliiton fysioterapeutti Noora Kärkkäinen. 
Osallistuaksesi tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen sekä nettiyhteyden. Ohjeet ja liittymis-
linkin saat lähempänä koulutuksen ajankohtaa sähköpostiisi. 
 

• ke 14.4.2021 klo 17–19 (äänen ja kuvan testaus alkaa klo 16.45)  

 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon 
ma-to klo 13-15 välillä.Ilmoittautumislinkki löytyy sähköisenä avustajakeskuksen sivuilta, avustajien 
koulutusosiosta. 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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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 toimia vapaaehtoisena muistiasiakkaiden parissa. Kevään 2021 vapaaeh-
toistoimintaan pohjautuvat vammaisavustajakurssit löydät kirjeen alusta. 
 
Maanantaina ja tiistaina 22.–23.3. klo 13.00–15.30 
 
Koulutukset järjestetään verkossa Teams-sovelluksella. Koulutus on maksuton. 
 
MuistiKaVeRi® 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. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 18.3. mennessä muistiohjaaja Päivi Siltaselle 
paivi.siltanen@muistiturku.fi tai 040 140 9081 
 
 
 

YLEISTÄ INFOA VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 

 
Mikäli et halua olla enää mukana toiminnassamme tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoitathan 
siitä meille mahdollisimman pian. 
 
Oman puhelimen käyttökorvaus: Jos joudut tilaamaan omasta puhelimesta taksin (ei KELA-kyydin 
tilauksesta) asiakkaalle, voit periä asiakkaalta 1,50 € soittokulujen kattamiseksi. Ensisijaisesti pyritään 
aina soittamaan asiakkaan puhelimesta tai pyydetään esim. terveyskeskusta soittamaan asiakkaalle 
taksi. 
 
Avustajalle korvattava kulukorvaus on tälle vuodelle 7 €/kerta tai 9 €/uima-avustuskerta (jos pitää 
mennä allas-/suihkutiloihin).  Se korvaa avustajan matkat avustettavan luo ja takaisin sekä mahdolliset 
puhelinkulut.  Korvaus ei ole veronalaista eikä tuntiperusteinen.  
  
Voit ottaa vastaan vain tuon summan, jos asiakas tarjoaa suurempaa summaa, ei ole eettisesti hyväk-
syttävää ottaa enempää.  Hyväksyttävää on ottaa vastaan pullakahvit tai pitkän reissun aikana ruoka 
tms. Asiakas maksaa avustajalle kulukorvauksen. Jos hän ei sitä muista maksaa, muistuta. 
 
Vapaaehtoistoiminnan aikana on voimassa vakuutus, joka korvaa avustajan asiakkaalle aiheutetut 
vahingot tai avustajalle aiheutuneet vahingot vapaaehtoistoiminnan aikana.  Siksi on tärkeää, että tie-
dämme juuri sinun vakituiset asiakkaasi, jotta mahdolliset korvaukset voidaan suorittaa.  Yksittäisten 
keikkojen tiedot ovat aina meillä, koska välitys on tapahtunut kauttamme. 
 
Oman auton käyttö asiakkaan kuljetuksissa kielletty! 
 
 

KUUKAUSITIEDOTE 
 
Tapahtumista, koulutuksista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotamme sähköpostiin kerran kuukau-
dessa ilmestyvällä Avustajakeskuksen kuukausitiedotteella sekä Avustajakeskuksen kotisivuilla. Mikäli 
sähköpostiosoitteesi on muuttunut, muistathan ilmoittaa sen meille. 
Seuraava paperinen tiedote lähtee vuoden 2021 elokuussa. 
 
 
 

mailto:paivi.siltanen@muistiturku.fi
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ALUETOIMINTA VARSINAIS-SUOMI 
 

KAIKILLE YHTEISET 
 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET 

 

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

 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon 02 251 8549 

ma-to klo 13–15 välillä. Ilmoittautuessasi kerro, mihin tapaamiseen osallistut.   

 

• TURKU, klo 17.30–19.00 Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68: 27.1., 24.2.,31.3.,28.4. ja 26.5.  

• VAKKA-SUOMI, Uusikaupunki, klo 17–18.30 Uimahallin kokoushuone, Koulupolku 5: Ajan-

kohta ilmoitetaan myöhemmin 

• SALO, klo 17.00–19.00 Sytyn Kamari, Helsingintie 6: 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 25.5. 

• SOMERO, klo 17.00–19.00 Uimahallin kokoustila, Kiiruuntie 6: 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 25.5. 

• LOIMAA, klo 17–19 Olohuone, Heimolinnankatu 3: 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., ja 27.5. 

 
 

 
Onko vesi elementtisi? Haluatko toimia vapaaehtoisena uintiavusta-
jana lasten parissa?  
 
ERITYISLASTEN UIMAKOULUT järjestetään Turussa ja Kaarinassa 
ja Raisiossa kesäkuun alussa. 
Ilmoittaudu oman alueesi alueohjaajalle!  
 
 

VAIN VAPAAEHTOISILLE 
 

STRESS RELIEF-ilta vapaaehtoisille 9.3. klo 19 

 
Ilta tarjoaa vinkkejä stressin hallintaan pienillä oivalluksilla ja tekemisillä.   
ti 9.3. klo 19.00 alkaen n. 1,5h Koulutus toteutetaan Zoom-sovelluksessa yhteistyössä Vapa-verkos-
ton kanssa.  Vetäjänä MLL:n vapaaehtoinen Sarah. 
 

• Tule sellaisena kuin olet. Mukavat vaatteet tai jopa pyjamat ovat tervetulleita! 
• Tuokio sisältää keskustelua, lempeää venytystä ja opastettu meditaatiota.  
   Voit osallistua niin paljon tai vähän kuin haluat, ilman painostusta tai tuomiota 
• Olisi mahtava löytää hiljainen, yksityinen tila, joista osallistut, mutta.... 
• Älä anna "perfectionism" estää sinua tulemasta. Klikkaa vaan linkin! 

 
SITOVAT ilmoittautumiset 26.2. mennessä sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi.  
Vapa-verkosto: Varsinais-Suomen MLL, Kriisikeskus, Turun tyttöjen talo, Varsinais-Suomen FinFami, 
Pelastakaa lapset, Turun kaupunkilähetys ja Avustajakeskus 
 
 

 
 
Olemme jo useana vuonna tehneet yhteistyötä Turussa heinäkuussa järjestettä-
vän RUISROCKIN kanssa.  
Voit jo nyt ilmoittaa alueohjaajille kiinnostuksesi toimia vapaaehtoisena tapahtu-
massa! 
 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ VARSINAIS-SUOMESSA 

 
Virkistyksellinen iltapäivä sisältää järjestettyä ohjelmaa, hyvää ruokaa ja 
totta kai mukavaa seuraa. Järjestämme kuljetuksen Loimaa-Turku ja So-
mero-Salo-Turku, mikäli alueelta osallistujia tulee. 
 
SITOVAT ilmoittautumiset 10.8.2021 mennessä sähköpostilla avustaja-
keskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-to klo 13–15 välillä. Il-
moittautuessasi kerro osallistutko yhteiskuljetukseen, mistä tulet kyytiin 
sekä mahdollinen ruoka-aineallergiasi. 

 
HUOM! PERUUTUKSET viimeistään 13.8.2021 mennessä. Tämän jäl-
keen peruutetusta paikasta veloitamme (ilman lääkärintodistusta) 50 €. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunnelmia vuoden 2020 ”kiitoskahveilta” 
  

Sopivasti villi - yrttien voimaa to 24.8.2021 klo 16-19, Turku 
Tarinayrttitarhan yrttiterapeutti Liisa-Maija Verainen tuo meille tietoa villiyrttien voimasta. 

Yrtit antavat voimaa arkeen, jaksamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. 
Ei ole yhtä totuutta yrteistä, tutustutaan yhdessä niihin! 

Lisää tietoa Tarinayrttitarhasta löydät Facebook/tarinayrttitarha 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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ALUETOIMINTA SATAKUNTA 
 

KAIKILLE YHTEISET 
 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET 

 

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

 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon 02 251 8549 

ma-to klo 13–15 välillä. Ilmoittautuessasi kerro, mihin tapaamiseen osallistut.   

 
• PORI, klo 17.30–19.30 Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 A: 17.2., 17.3., 21.4., 19.5.  

• RAUMA, klo 18.00–20.00 Rauman TulesTalo, Siikapolku 1: 24.2., 31.3., 28.4., 26.5.  

• KANKAANPÄÄ, klo 17.00–19.00 Kaseva, Taipaleenkatu 5: 2.2., 2.3., 1.4., 4.5.  

 

YHTEISET INFOPISTEET Satakunnassa 

  
Tervetuloa Avustajakeskuksen, Muistiluotsin ja omaishoidon yhteisille infopisteille Satakuntaan! Tule ky-
symään tai vaihtamaan ajatuksia yksin, yhdessä kaverin tai vaikka työnantajan/asiakkaan kanssa!  
Infopisteet toteutetaan tällä hetkellä ulkona, turvavälit huomioiden. Seuraamme myös paikallisia 
suosituksia ja rajoituksia koskien koronaepidemiaa. 
 

• 13.1. NAKKILA klo 10–11, Onnipekka ja ULVILA klo 13–14, Hansa 

• 10.2. HARJAVALTA klo 10–11, S-market ja KOKEMÄKI klo 13–14, S-market 

• 10.3. EURAJOKI (kirkonkylä) klo 10–11, Portti ja (Luvia) klo 13–14, Luotsipoika 

• 14.4. JÄMIJÄRVI klo 10–11, K-market ja KARVIA klo 13–14, Lastula 

• 12.5. SIIKAINEN klo 10–11, Vestori ja MERIKARVIA klo 13–14, S-market 

• 9.6. MERI-PORI (Pihlava) klo 10–11, paikka avoin ja (Reposaari) klo 13–14, paikka avoin 

 
 

VAIN VAPAAEHTOISILLE 
 

VAPAAEHTOISTEN AVUSTAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ SATAKUNNASSA 

 

Virkistyksellinen iltapäivä sisältää järjestettyä ohjelmaa, hyvää ruokaa ja totta kai muka-
vaa seuraa. Järjestämme kuljetuksen Kankaanpää-Pori-Rauma, mikäli alueelta osallistu-
jia tulee. 
 
SITOVAT ilmoittautumiset 5.8.2021 mennessä sähköpostilla avustajakeskus@avusta-
jakeskus.fi tai palvelunumeroon ma-to klo 13–15 välillä. Ilmoittautuessasi kerro osallis-
tutko yhteiskuljetukseen, mistä tulet kyytiin sekä mahdollinen ruoka-aineallergiasi. 
 
HUOM! PERUUTUKSET viimeistään 9.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen peruutetusta 
paikasta veloitamme (ilman lääkärintodistusta) 50 €. 

Sopivasti villi - yrttien voimaa to 19.8.2021 klo 16-19, Rauma 

Tarinayrttitarhan yrttiterapeutti Liisa-Maija Verainen tuo meille tietoa villiyrttien voimasta. 
Yrtit antavat voimaa arkeen, jaksamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. 

Ei ole yhtä totuutta yrteistä, tutustutaan yhdessä niihin! 
Lisää tietoa Tarinayrttitarhasta löydät Facebook/tarinayrttitarha 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT 
 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 
Järjestösuunnittelija, tiimivastaava (vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja kokonaiskoordi-
nointi, 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, Naantali, Raisio 
Sari Nikula puh. 044 351 2007 sari.nikula@avustajakeskus.fi 
 

 

 
Salo ja Somero  
Krista Suosaari puh. 044 341 2007 krista.suosaari@avustajakeskus.fi 
 

mailto:kuu-katjaana.sillanpaa@avustajakeskus.fi
mailto:satu.heinonen@avustajakeskus.fi
mailto:susanne.pohjola@avustajakeskus.fi
mailto:monika.nurmi@avustajakeskus.fi
mailto:sonja.ovaskainen@avustajakeskus.fi
mailto:mirva.veneranta@avustajakeskus.fi
mailto:tarja.vasama@avustajakeskus.fi
mailto:sari.nikula@avustajakeskus.fi
mailto:krista.suosaari@avustajakeskus.fi
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Lieto, Sauvo, Paimio, Parainen, 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: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

