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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 

 

1/2022 
WWW.AVUSTAJAKESKUS.FI 

avustajien omat osiot salasanan takana   
 
 

Tietoja koulutuksista, vapaaehtoiskeikoista ja työpaikoista. 
 

Työpaikkoja ja vapaaehtoistoiminnan keikkoja  
pääset tarkastelemaan kotisivuillamme.   

Löydä itsellesi sopiva!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
Hei! 
 
Ihanaa, että olet mukana toiminnassamme. Pyrimme tarjoamaan juuri sinulle sopivia kou-
lutuksia ja tukea. Toivottavasti löydät tarjonnasta sinua kiinnostavaa. 
 

Aluemuutoksia: Mynämäki, Masku ja Nousiainen siirtyvät palkallisen toiminnan osalta Saana Kerä-
selle. 
 

Ollaan kuulolla ja nautitaan tulevasta vuodesta!  Olkoon se erilainen kuin mennyt vuosi      

 

toiminnanjohtaja Sirke  

(Betjäning också på svenska, service also in English.) 
puh. 041 456 7071  sirke.salmela@avustajakeskus.fi   
 
 

AVUSTAJAKESKUS PALVELEE 
 

Palvelunumero 02 251 8549 
ma-to klo 9–12 välitysasiat 

ma-to klo 13–15 ohjaus ja neuvonta sekä työpaikkojen 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! 
Tapaamisissa vahva maskisuositus. 

 
 
 
 
PUHELINPALVELUA RUOTSIKSI JA VENÄJÄKSI 
 

• Vi svarar på svenska: Monika Nurmi 041 445 9332, Satu Heinonen 041 445 9392 och Sirke 

Salmela 041 456 7071 

• Мы ответим на русском языке/Sergej Kushnir, Olga Pukki Вы можете связаться с нами по 

телефону 0407033701 

 
 
 
 

 

Kotisivujen salasana vaihtuu 14.2.22,  
saat uuden salasanan sähköpostiisi ennen vaihtumista. 

 
 
 

mailto:sirke.salmela@avustajakeskus.fi
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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.  
 
 

TIEDOTUSTA KORONATILANTEESTA 
 
Avustajakeskus seuraa aktiivisesti ohjeistuksia ja määräyksiä koronavirusepidemiaan liittyen. 
 
Tiedotamme Avustajakeskuksen kotisivujen "Ajankohtaista"-osiossa asioista, jotka vaikuttavat avusta-
jien toimintaan. Tilanteesta johtuen muutokset ovat nopeallakin aikavälillä mahdollisia. 

 
 

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!  
Mahdollisuus ilmoittautua useimpiin tapahtumiin myös linkkien kautta Avustajakeskuksen kotisivuilla. 
Avustajakeskuksen kurssit ovat maksuttomia rekisterissämme oleville vapaaehtoisille ja henkilökohtai-
sille avustajille. Ilmoittautuessasi kerro minkä alueen tapahtumaan olet tulossa.   
 
 

VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT 

 
Järjestämme keväällä 2022 vammaisavustajakursseja lähi- ja verkkokurssina. 
 

• SALO ma-to 28.2.–3.3. 

• HUITTINEN ma-to 28.–31.3. 

• TURKU ma-to 4.–7.4. 

• PORI ma-to 13.–16.6. Uutuus! Nyt kesäkurssina  

 

• Vammaisavustajakurssi verkossa 19.–24.3. Teams-sovelluksella la & su sekä neljä arki-iltaa. 

Verkkokurssi ei ole pelkkää   ruutuun katsomista ja kuuntelemista, vaan mukana on myös  

toiminnallisuutta ja havainnollistavia tehtäviä! 

 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi  tai soittamalla palvelunume-
roon ma-to klo 13–15 välillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulutuksissa ja tilaisuuksissa on pääsääntöisesti osallistujien määrän rajoituksia. Varaamalla pai-
kan sitoudut osallistumaan tapahtumaan. Muista perua osallistumisesi ajoissa, jos sinulle tulee 
esteitä. Näin tilaisuuteen pääsevät osallistumaan myös mahdolliset varasijoilla olevat. 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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UINTIAVUSTAJAKURSSI 
 

• TURKU la-su 23.–24.4. klo 9–17 Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4 

Kurssin aiheina mm. erityisryhmät ja vesiliikunta, uimarin avustaminen erilaisissa tilanteissa, turvalli-

suus uimahallissa, erilaiset kommunikaatiomenetelmät sekä leikit erityisuinnin osana. Kurssin molem-

pina päivinä tehdään käytännön harjoitteita altaalla.  

 
Kurssin suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää 
100 % osallistumista, joten kurssilaisilta tulee löytyä perus-
tason uimataito. 

   
Avustajakeskus järjestää kurssin yhteistyössä Suomen Ui-
maopetus- ja Hengenpelastusliiton kanssa. Kurssin koulut-
tajana toimii Katri Rannikko, Suomen Uimaopetus- ja Hen-
genpelastusliiton erityisuinnin koulutussuunnittelija ja eri-
tyisuinnin kouluttaja. 
 
 

TEAMSIN KÄYTTÖ TUTUKSI 
 
Teams on verkossa oleva kokous-, koulutus ja keskustelusovellus, jota käytetään laa-
jasti ympäri maailmaa. Avustajakeskuksen ja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen 
koulutuksista osa toteutetaan tällä helpolla sovelluksella. Opastamme sinut alkuun! 
Teamsia voi käyttää tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. 
 

• Ti 15.2. klo 15–16 

• To 21.4. klo 10–11 

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

ENEMMÄN IRTI TEAMSISTA 

 
Järjestämme nyt myös jatkokoulutuksen Teamsin käyttöön! Tässä koulutuksessa syvennytään Team-
sin hauskoihin eri ominaisuuksiin ja yksityiskohtiin. 
 

• Ti 15.2. klo 16.30–18 

• To 21.4. klo 11.30–13 

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

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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AVUSTAJAINFOT KAIKILLE PALKKATYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE 
 
Infot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niissä kerrotaan yleisesti Avustajakeskuk-
sen toiminnasta, vapaaehtoisavustamisesta ja henkilökohtaisen avustajan työstä sekä annetaan ohjeet 
henkilökohtaisen keskusteluajan varaamisesta alueohjaajan kanssa. Infoon osallistuminen ei velvoita 
jäämään toimintaamme mukaan. 
Infotilaisuudet järjestetään verkossa Teams-sovelluksella joka kuun ensimmäinen keskiviikko. 
 

12.1. klo 15–16 2.2. klo 14–15 

2.3. klo 16–17  6.4. klo 15–16 

4.5. klo 14–15  1.6. klo 16–17 

 
Ilmoittautuminen/lisätietoja sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai soittamalla palvelunu-
meroon ma - to klo 13–15 välillä. Ilmoittautumislinkki löytyy sähköisenä Avustajakeskuksen sivuilta.  
 
 

AVUSTAJIEN VERTAISTAPAAMISET 
 
Vertaistapaamisiin voi osallistua sekä perinteisissä, fyysisissä vertaistapaamisissa että verkossa. 
 
Vertaistuki on omaehtoista kokemusten jakamista. Vertaistuessa on tärkeää puhua ja kuunnella. 
Vertaistapaamisiin osallistuvat ovat vertaisia toistensa kanssa. Puhujalla ja kuulijalla on samanlainen 
rooli, joka mahdollistaa toisen ymmärtämisen ja tukemisen. Jaettu 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. Vertaistapaamiset eivät ole koulutuksellisia tapaamisia, mutta ne voivat sisältää 
jonkun aihepiirin, jonka ympärille tapaaminen keskittyy.  
 
Tapaamisissa on 1–2 vertaisvetäjää, jotka toimivat vertaisuusperiaatteella. Vertaisvetäjien tehtävänä 
on huolehtia aikataulusta ja mahdollistaa kaikkien mahdollisuuden tulla kuulluksi. 
 
Tapaamiset ovat luottamuksellisia. 
 
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! 
 
Fyysiset, alueilla tapahtuvat vertaistapaamiset on ilmoitettu Varsinais-Suomen ja Satakunnan  
aluetoiminta -otsikoiden alla (näissä tapaamisissa huomioidaan alueelliset erot koronatilanteen vuoksi). 
Fyysisillä vertaistapaamisilla koko alueella on maskin tai visiirin käyttövaatimus. 
 
Koko toiminta-alueen yhteiset verkkovertaistapaamiset on ilmoitettu tässä alla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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         Muistathan erillliset Teams-koulutukset! 

AVUSTAJIEN VERKKOVERTAISTAPAAMISET 

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

Vapaaehtoisten vertaistapaamiset: 
 

• Ti 18.1. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen)   

• Ti 15.3. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen)   

 

Henkilökohtaisten avustajien vertaistapaamiset: 
 

• Ti 15.2. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen)  

• Ti 19.4. klo 16.30–18.00 (äänen ja kuvan testaus klo 16 alkaen)   

 
 

 
 
 
 

ERGONOMIA-KOULUTUKSET 
 
Koulutus sisältää siirtotekniikoiden perusteita ja tutustumista eri apuvälineisiin. Koulutus on räätälöity 
henkilökohtaisen avustajan työtä tekeville. 
Ergonomiakoulutukset ovat avoimia myös vapaaehtoisille avustajille. 
 

• TURKU päiväkurssi 

La 19.3. klo 10-16.  
Kurssin vetäjänä toimii Lihastautiliiton  
fysioterapeutti Emmi-Juulia Hirviniemi.  
PAIKKA: Lihastautiliiton tilat Läntinen Pitkäkatu 35. 

• PORI iltakurssi  

Ke 6.4. klo 17–21 Kati Haula ohjaa iltakurssin Fy-
sioterapia Voluntaksen tiloissa, Hevoshaankatu 9. 

 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla  
avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
tai soittamalla palvelunumeroon ma-to klo 13–15 välillä.  
 
Ilmoittautumislinkki löytyy sähköisenä Avustajakeskuksen 
sivuilta koulutukset ja kurssit osiosta 
 
Seuraathan tilannetta, elämme pandemiarajoitusten mu-
kaan ja koulutukset saattavat siirtyä etäyhteydellä  
pidettäviksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 7 

 
 

APUVÄLINEMESSUILLE JÄLLEEN TÄNÄ VUONNA! Messut Helsingissä 
 
Teemme maksuttoman reissun perjantaina 13.5. Helsinkiin, Apuväline22 -messuille.  
Järjestämme yhteiskuljetuksen toimistopaikkakunnilta (Turku, Salo, Rauma ja Pori). 
Ilmoittaudu viimeistään ma 25.4. ja varaa paikkasi, paikkoja on rajoitettu määrä.   
Ilmoittautuminen on sitova, peruuttamattomasta varauksesta perimme 50 € maksun. 
 
Apuvälinemessut käsittelee tänä vuonna ’Erityisen hyvää arkea’, johon kuuluvat oleellisesti koulu, opis-
kelu ja työ. 
Teeman ohjelma on tuotettu yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Ammattiopisto Spesian 
kanssa. 
Keskiviikkona asiaa käsitellään ammattilaisten näkökulmasta. Torstaina ja perjantaina aiheeseen su-
kelletaan myös yksilön näkökulmasta. Puheenvuoroissa ovat esillä koulunkäynnin ja opiskelun lisäksi 
myös elämän nivelvaiheiden tuki sekä työllistyminen. 
 
Expomark järjestää messut yhdessä Invalidiliiton kanssa. Yhteistyössä on mukana Näkövammaisten 
liitto ry ja Sailab MedTech Finland sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, joka järjestää 
messujen yhteyteen Liikuntamaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALKALLISILLE AVUSTAJILLE 

 
 

TYÖSUHDEINFOT VERKOSSA PALKALLISILLE AVUSTAJILLE 

 
Työsuhdeinfot on tarkoitettu lisäkoulutukseksi avustajille ja työnantajille, osallistua voi siis yksin tai yh-
dessä työnantajan kanssa. Tilaisuudessa kerrotaan työsuhteen kannalta olennaisia asioita koko-
naisuutena sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. 
 

• Ti 22.2. klo 14–15   

• Ti 22.3. klo 14–15 

• Ti 26.4. klo 17–18  

• Ti 24.5. klo 14–15  

• Ti 21.6. klo 14–15 

• Ti 23.8. klo 14–15 

 
Koulutus järjestetään pelkästään etäyhteydellä Teamsin välityksellä, joten tarvitset toimivan sähköpos-
tiosoitteen sekä nettiyhteyden. Ohjeet ja liittymislinkin saat lähempänä koulutuksen ajankohtaa. 
 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi  
tai soittamalla palvelunumeroon ma-to klo 13–15 välillä. 
 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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TYÖNHAKU 
 
Muistathan käydä katsomassa kotisivuillamme avoimia työpaikkoja. Huomaathan uuden Avoimet si-
jaisuudet -osion! Työpaikkoja sekä sijaisuuksia päivitetään kotisivuillemme melkeinpä päivittäin.     
Ota ylös työpaikan tunnus ja laita sähköpostia avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai soita palvelunu-
meroon ma-to klo 13–15 välisenä aikana saadaksesi lisätietoja työpaikasta. 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 ilmoituksista työnantaja voi valita häntä kiinnostavat avustajat ja 
meille soittamalla saada lisätietoa (puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen) työntekijästä. 
Jos kiinnostuit asiasta ja haluat työnhakuilmoituksesi kotisivuillemme, laita haluamasi ilmoitusteksti 
sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi   
 
Seuraavat tiedot tulee mainita ilmoituksessa: kunta, jossa voit tehdä töitä, kokemuksesi alalta, koulu-
tuksesi, milloin voit ottaa työtä vastaan, rajoitteet (esim. allergiat ja nostorajoitukset), tuntimäärät, josta 
olet kiinnostunut (esim. sijaisuudet, kesätyö), muuta, mitä työnantajan on hyvä tietää (esim. omistatko 
ajokortin) ja mitä haluat itsestäsi kertoa. 
Työnhakuilmoituksesi poistuu automaattisesti neljän kuukauden kuluttua. Mikäli haluat ilmoituksesi nä-
kyvän sen jälkeenkin, ilmoita siitä meille sähköpostilla avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai soitta-
malla palvelunumeroon ma-to klo13–15. 
 

 

ALUEMUUTOS 
 
Mynämäki, Masku ja Nousiainen siirtyvät palkallisen toiminnan osalta alueohjaaja Saana Kerä-
selle. 
 
 

VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE 
 

YLEISTÄ INFOA VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 

 
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 tuloa eikä tuntiperusteinen.  
  
Asiakas maksaa avustajalle kulukorvauksen. Voit ottaa vastaan vain tuon summan. Mikäli asiakas 
tarjoaa suurempaa summaa, ei ole eettisesti hyväksyttävää ottaa enempää. Hyväksyttävää on ottaa vas-
taan pullakahvit tai pitkän reissun aikana ruoka tms. Jos asiakas ei muista maksaa kulukorvausta, muis-
tuta häntä siitä ystävällisesti. 
 
Vapaaehtoistoiminnan aikana on voimassa vakuutus, joka korvaa mahdolliset avustajalle tai asiak-
kaalle aiheutuneet vahingot.  Siksi on tärkeää, että tiedämme juuri sinun vakituiset asiakkaasi, jotta mah-
dolliset korvaukset voidaan suorittaa.  Yksittäisten keikkojen tiedot ovat aina meillä, koska välitys on 
tapahtunut kauttamme. 
 
Oman auton käyttö asiakkaan kuljetuksissa kielletty! 
 
Muistathan, että Avustajakeskus toimittaa maskeja vapaaehtoistoimintaan. Lisätietoja saat ottamalla 
yhteyttä oman alueesi alueohjaajaan. 
 
Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet tai et halua olla enää mukana toiminnassamme, ilmoitathan 
siitä meille mahdollisimman pian! 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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MuistiKaVeRi®-KOULUTUS VAPAAEHTOISILLE AVUSTAJILLE 
 

Varsinais-Suomen sekä Satakunnan Muistiluotsi ja Salon Muistiyhdistys ry sekä Avustajakeskus järjes-
tävät MuistiKaVeRi® –koulutuksen. Voit tulla mukaan, jos olet käynyt vam-
maisavustajakurssin ja haluat lisätietoa muistista sekä toimia vapaaehtoi-
sena muistiasiakkaiden parissa. Kevään 2022 vapaaehtoistoimintaan pohjautu-
vat vammaisavustajakurssit löydät kirjeen alusta.  
 

• Ti 15.3. klo 14–18 Halikon seurakuntatalo, Vaskiontie 31 Halikko. Ilm. 8.3. 

mennessä 

• Ti-ke 5.–6.4. klo 13–15.30 Verkossa Teams-Sovelluksella. Ilm. 1.4. mennessä. 

• To 21.4. klo 14–18, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Varusmestarintie 15, Turku Ilm. 13.4. 

mennessä. 

• Ke 27.4. klo 10–14, Kaupungintalolla, Risto Rytin katu 36, Huittinen Ilm. 22.4. mennessä. 

• Pe 17.6. klo 10-14, paikka avoin. Ilm. 13.6. mennessä. 

. 

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. Koulutus on maksuton. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
 
Turku, Halikko ja Verkko/Teams: muistiohjaaja Heidi Huuskonen 
heidi.huuskonen@muistiturku.fi tai 040 673 3829 
 
Pori ja Huittinen: muistiohjaaja Päivi Siltanen paivi.siltanen@muistiturku.fi tai 040 140 9081 
 
 

YKSINÄISYYDEN MONET KASVOT -LUENTO VAPAAEHTOISILLE 
 

• Ti 22.3. klo 17–18.30 etäkoulutuksena Teams-yhteydellä 

 
Kouluttajana Niina Junttila, kasvatuspsykologian professori/Turun yliopisto, kasvatustieteen professori/ 

Jyväskylän yliopisto, opetusneuvos/ Opetushallitus  

Yksinäisyyden ja ostrakismin eli ulossulkemisen kokemukset ovat pandemian myötä nousseet yhä ylei-

semmiksi ja pitkä rajoitusaika on saanut monen yksinäisyyden jo kroonistumaan. Jatkuessaan yksinäi-

syys heikentää sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä, mutta myös yhteiskunnallista turvallisuutta. Suo-

men sisäisen turvallisuuden selonteossa korostetaan sosiaalisten suhteiden monimutkaisten ongelmien 

olevan yksi suurimmista ja vaikeimmin hoidettavista turvallisuusriskeistä. Vaikka yksinäisyys näyttäytyy 

useimmiten vetäytymisenä, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena ja muunlaisena sisäisenä oireiluna, 

on sillä myös toisenlaiset kasvot. Yksinäisyyttä kokevat myös menestyjät, pärjääjät ja sosiaalisesti nä-

ennäisen vahvat ihmiset.  

Luennolla keskustellaan yksinäisyyden kokemusten tunnistamisesta, yksinäisten tukemisesta ja siitä, 

mitä me kaikki voisimme tehdä, jotta Suomessa olisi yhä vähemmän satuttavaa yksinäisyyttä.  

Sitovat ilmoittautumiset 10.3. mennessä. Linkki koulutukseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille.  

Yhteistyössä alueellisen VAPA-verkoston kanssa (MLL, Kriisikeskus, Tyttöjen Talo, FinFami, Tukenasi, 

Pelastakaa Lapset ja Avustajakeskus) 

 

 

mailto:heidi.huuskonen@muistiturku.fi
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 soittamalla palvelunumeroon 

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

 

• TURKU ke klo 17.30–19.00 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 1.6. Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 

68. 

• UUSIKAUPUNKI ti klo 17–18.30 8.2., 5.4. ja 24.5. Uimahallin kokoushuone, Koulupolku 5 

• SALO ti klo 17.00–19.00 25.1., 22.2., 29.3., 26.4. ja 31.5. Sytyn Kamari, Helsingintie 6 

• SOMERO ti klo 17.00–19.00 25.1., 22.2., 29.3., 26.4. ja 31.5 Uimahallin kokoustila, Kiiruuntie 6 

• LOIMAA to klo 17–19 27.1., 24.2., 31.3., 28.4., ja 19.5. Olohuone, Heimolinnankatu 3. Huom! 

Alueohjaaja paikalla! 

 
Vertaistapaamisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja käytetään maskia tai visiiriä. 
Seuraamme paikallisia suosituksia ja rajoituksia koskien koronaepidemiaa. 

 
 
 
 
 

VAIN VAPAAEHTOISILLE 
 

Onko sinulla aikaa? 
Haluatko uusia kokemuksia? 
 
Vapaaehtoista avustajaa hakevia asiakkaita on tällä hetkellä varsinkin 
Turun seudulla. 
 
Vapaaehtoisia kaivataan ensisijaisesti ulkoiluun 2-4krt/kk. 
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä alueohjaajiin! 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Onko vesi elementtisi? Haluatko toimia  
vapaaehtoisena uintiavustajana lasten parissa?  
 

LASTEN ERITYISUINTIKURSSIT             
järjestetään Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa kesäkuun alussa. 
Ilmoittaudu oman alueesi alueohjaajalle!  
 
  _________________________________________________________________________________ 
 
 

Olemme useana vuonna tehneet yhteistyötä Turussa heinäkuussa järjestettävän 
RUISROCKIN kanssa. Muutama vuosi on jäänyt pandemian takia väliin.  
Toivottavasti tapahtuma ensi kesänä toteutuu! 
 
Voit jo nyt ilmoittaa alueohjaajille kiinnostuksesi toimia vapaaehtoisena tapahtu-
massa. 
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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 soittamalla palvelunumeroon 

02 251 8549 ma-to klo 13–15 välillä. Ilmoittautuessasi kerro, mihin tapaamiseen osallistut.   

 

• HUITTINEN ke 2.2., 2.3., 6.4. & 4.5. klo 17.00–19.00 Kaupungintalo, Risto Rytin katu 36 

• KANKAANPÄÄ ke 9.2., 9.3., 13.4. & 11.5. klo 17.00–19.00 Järjestötalo, Taipaleenkatu 5 

• PORI ke 16.2., 16.3., 20.4. & 18.5. klo 17.30–19.30 Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5A 

• RAUMA ke 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. & 25.5. klo 18.00–20.00 TulesTalo, Aittakarinkatu 14 

 
Vertaistapaamisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja käytetään maskia tai visiiriä. 
Seuraamme paikallisia suosituksia ja rajoituksia koskien koronaepidemiaa. 

 
 

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!  
  

• to 17.2. Harjavalta, S-market klo 9.30–11  
to 17.2. Kokemäki, Invatupa klo 13–15 

• ke 9.3. Pomarkku, K-market klo 9.30–11  
ke 9.3. Noormarkku, K-market klo 12.30–14 

• ke 13.4. Eurajoki (Luvia), apteekki klo 9.30–11  
ke 13.4. Eurajoki (keskusta), K-market klo 12.30–14 

• ke 11.5. Merikarvia, S-market klo 9.30–11  
ke 11.5. Siikainen, klo 12.30–14, paikka avoin 

• to 9.6. Säkylä, torstaitori 
 
Infopisteet toteutetaan tartuntatautilain 58C § yleisiä hygieniavaatimuksia ja suosituksia noudat-
taen. Seuraamme paikallisia suosituksia ja rajoituksia koskien koronaepidemiaa.  
 
 

VAIN VAPAAEHTOISILLE 
 

Onko sinulla aikaa? 
Haluatko uusia kokemuksia? 
 
Vapaaehtoista avustajaa hakevia asiakkaita on tällä hetkellä varsin-
kin Rauman ja Porin alueella. 
 
Vapaaehtoisia kaivataan ensisijaisesti ulkoiluun. 
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Mirvaan p. 040 620 2217  
 

 
 

Haluaisitko vaikuttaa Porin seudun vapaaehtoistoimintaan ja olla paikallisessa vapaaehtoistoi-
minnan kehittämisessä mukana? Tule mukaan eri tahojen vapaaehtoisista koostuvaan asiakas-
raatiin. Lisätietoja Mirvalta p. 040 620 2217 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT 
 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 
 
Järjestösuunnittelija, tiimivastaava (vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja kokonais-
koordinointi, ulkopuolinen koulutus)  
Kuu-Katjaana Sillanpää p. 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  
(Betjäning också på svenska) 

 

 

 
Salo, Loimaa, Aura, Marttila, Parainen, Paimio, Sauvo, Somero ja Pöytyä 
Monika Nurmi puh. 041 445 9332  
monika.nurmi@avustajakeskus.fi  
(Betjäning också på svenska) 
 
 
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, 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 
 

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, Aura, Pöytyä, Loimaa, Marttila, Mynämäki, Nousiainen, 
Masku 
Saana Keränen puh. 040 627 7712  
saana.keranen@avustajakeskus.fi  
 

 
 
 
Vehmaa, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, 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 9–15 040 703 3701  

 

 
 
 
Talousvastaava  
Ulla-Maija Lind  
 
 
  
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä   
Jaana Vikstedt  
 
   
 

  
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä 
(palvelu myös venäjäksi) 
Sergej Kushnir   
 
 
 
Palkanlaskija/toimistotyöntekijä 
(palvelu myös venäjäksi) 
Olga Pukki  
 

 
 
Palkanlaskija Antti Virta 
 
 

 
 
 
 
 

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


 14 

 
 
 

 
 
 

PALVELUOHJAAJA 
 
Palveluohjaaja  
Anna-Maija Koskinen 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi  

 
 

 
 

 

 

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 

 

 
 

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! 

Tapaamisissa vahva maskisuositus. 
 
 

 
FACEBOOK 
Avustajien oma ryhmä: ”Lounais-Suomen Avustajakeskus avustajat” sekä yleinen sivu 
”Lounais-Suomen Avustajakeskus”. Klikkaa itsesi sisälle! 
 
 

        INSTAGRAM @avustajakeskus  
 

 
 
                                   YouTube Lounais-Suomen Avustajakeskus, sisältönä mm. tukiviittomavideoita 
 
 
 

 

mailto:avustajakeskus@avustajakeskus.fi

