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AVIen toimiala ja tehtävät
1) sosiaali- ja terveydenhuolto;
2) ympäristöterveydenhuolto;
3) koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta ja nuorisotoimi;
4) oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen;
5) ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat;
6) pelastustoimi;
7) työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä

työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena;
8) kuluttaja- ja kilpailuhallinto.

Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi:
1) peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi;
2) maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen;
3) varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen,

valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien
järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen
sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen;

4) viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia
viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken;
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Yhteistoiminta
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Kurssit ja harjoitukset
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Kipupiste - hyvinvointierot lisääntyvät
Hyvinvointi ei jakaannu tasan.
Osa väestöstä voi paremmin kuin koskaan,
osalle taas ongelmat kasaantuvat.

Tarvitaan kohdennettua tukea
mahdollisimman varhain;
nuorille perheille, lapsille, 2. asteen
opiskelijoille ja haavoittuville ryhmille.

Mielenterveys- ja
päihdeongelmat,
yksinäisyys ja

vanhemmuuden
puute

Tavoitteena sukupolvisen
huono-osaisuuden

katkaiseminen.

• huostaanotot
• sijoitukset
• nuorten
rajattomuus ja
levottomuus
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”Nuorten työtapaturmat huolena työsuojeluvalvonnassa”
”Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 - terveellisemmät ja
turvallisemmat toimitilat”
”Etsivän nuorisotyön päivät Porissa 2.-3.11.2016”
”Kouluturvallisuuspäivässä teemana oli arjen turvallisuus”
”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn
johtaminen”
”Romaniasiain neuvottelupäivät pidettiin 12.-13.10.2016”
”Liikkuva koulu -palkinto Salon kaupungille”
”Myös jouluapulaisia koskevat työelämän pelisäännöt”
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Pansio ME-talo

”Me-talo on alueen ihmisten hyvinvoinnin parantamiselle iso apu”

Keväällä vietettiin Pansio-Pernon kaikkien asukkaiden yhteisen olohuoneen avajaisia. Me-talo
on Fingerroosin säätiön koordinoima ja Me-säätiön mahdollistama tila, jonka käyttöä ja
ohjelmaa voivat ideoida paikalliset asukkaat.

Turun kaupungin palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen kiittää Me-talon käynnistäjiä auliisti.
– Tämän perustaminen sataa suoraan Turun kaupungin hyvinvoinnin laariin. Tämä on uuden
sukupolven yhteiskuntavastuuta, Kuronen ylistää. Hän muistuttaa, että monella yhdistyksellä tai
epävirallisemmalla taholla ei ole ollut alueella lämmintä paikkaa, jossa kokoontua.

– Eri asuinalueet ovat palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien kannalta eriarvoisessa
asemassa. Toiminnan ulkopuolelle jää jatkuvasti ihmisiä esimerkiksi raha- tai motivaatio-
ongelmien takia, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord toteaa.

Me-säätiön ovat perustaneet Turun seudulta kotoisin olevat ja Supercellistä tutut Ilkka
Paananen ja Mikko Kodisoja.
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http://www.tilastokeskus.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa.html


