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KOKO SATAKUNNAN ALUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SATAKUNNAN AUTISMI-, ADHD- JA DYSFASIAYHDISTYS 
SAMDY RY 

 
Toimimme autismin kirjon, ADHD-tyyppisten, dysfaattisten sekä lukivaikeushenki-
löiden eduksi yhteistyössä asiantuntijoiden ja perheenjäsenten kanssa järjestä-
mällä kerhoja, koulutusta, vertaistukea ja virkistystä. 
 
Toimintaan kuuluvat jokavuotiset kesäretki, syysretki ja pikkujoulut. Lisäksi pi-
dämme erityislasten sählykerhoa Kokemäenjoella. ADHD-aikuisten vertaistuki-
ryhmä Satakunnan yhteisökeskuksessa. Toimintaa on tällä hetkellä Porissa, Kan-
kaanpäässä, Raumalla ja Kokemäellä. 
 

Yhteystiedot: 
Satakunnan yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, 28100 PORI 
Sähköposti: samdy@samdy.info  // puheenjohtaja@samdy.info  
Puhelin: 044 346 0898 (päivystys toimistolla sopimuksen mukaan) 
Nettisivut: www.samdy.info 
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FINFAMI SATAKUNTA RY 

 
FinFami Satakunta ry on omaisyhdistys mielenterveysomaisille. Tehtävänämme 
on tukea, auttaa, antaa toivoa ja jakaa tietoa mielenterveysomaisille.  
Toimialueenamme on koko Satakunta. 
 
Onko sinulla huoli läheisesi mielenterveydestä? 
Oletko pitkään yrittänyt jaksaa yksin perheenjäsenesi tai läheisesi mielenterveys-
ongelman kanssa? 

- TULE FinFamiin! 

 
Omainen meiltä saat: 

- Apua ja tukea kriisitilanteisiin tarvittaessa asuinpaikkakunnallasi 

- Vertaistukea vertaistukiryhmistä, Porissa, Harjavallassa, Raumalla ja Kan-
kaanpäässä 

- Luennoilla ja teemailloissa käsitellään mielenterveyttä ja omaisten arkea esiin 
eri näkökulmista 

- Omaiskursseilta saat työkaluja arjen ongelmatilanteisiin ja arjessa jaksamiseen 

- Virkistäytyä voi myös vuoden aikana kulttuurielämysretkillä 
 

Yhteystiedot: 
Puhelin: 044 303 62 82 
Osoite: Isolinnankatu 16, 28100 Pori 

Lisätietoja toiminnasta: www.finfamisatakunta.fi ja /omaiset 
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MIELENTERVEYSTALO.FI 
 

Mielenterveystalo.fi -nettipalvelusta (www.mielenterveystalo.fi) löytyy luotettavaa 
tietoa aikuisten, nuorten sekä lasten mielenterveys- ja päihdeasioista, sekä alu-
eellisista ja valtakunnallisista mielenterveys- ja päihdepalveluista. Nettipalvelu on 
ilmainen, kaikille avoin ja palveluun ei tarvitse kirjautua. Palvelua voi käyttää kuka 
tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin. Palvelusta hyötyvät 
myös ammattilaiset. Palvelu myös auttaa vaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiri-
öiden ennaltaehkäisyssä. Tämän tueksi nettipalvelusta löytyy mm. erilaisia itse-
hoito-ohjelmia ja -oppaita. Sivuilla liikkumalla saa helpolla ja asiakasystävällisellä 
tavalla uutta näkökulmaa ja tietoa mielenterveysasioista mm. esittelyvideoina. 
Palvelun sisällössä on tuotu esille myös voimavaralähtöisyyttä. 
 
Aikuisten mielenterveystalo on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisten mielenterveys- ja 
päihdeasioista kiinnostuneille à www.mielenterveystalo.fi/aikuiset 
 
Nuoruusikäisille on oma palvelunsa, Nuorten mielenterveystalo à 
www.mielenterveystalo.fi/nuoret 
 
Lasten mielenterveystalon sisällöt keskittyvät alle 13-vuotiaiden lasten mielenter-
veysasioihin. Palvelua voivat käyttää lapset, heidän huoltajansa sekä lasten pa-
rissa toimivat ammattihenkilöt à www.mielenterveystalo.fi/lapset 
 
Mielenterveystalo.fi nettiterapiat ovat selaimessa toimivia terapiaohjelmia. Nettite-
rapiassa pureudutaan mielenterveyden ongelmiin tunnistamalla haitallisia ajatuk-
sia ja opettelemalla uusia toimintatapoja. Asiakkaan itsenäistä työskentelyä ohjaa 
nettiterapeutti. Nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä ja se on asiakkaalle il-
maista. Lähetteen voi kirjoittaa niin julkisen kuin yksityisenkin tahon lääkäri à 
www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat 
 

Sosiaalinen media:                     
 
Yhteystiedot: 
Marko Tähtinen, Mielenterveystalo.fi aluekoordinaattori / SATSHP 
Puhelin: 044 707 9432 
Nettisivut: www.mielenterveystalo.fi 
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Ota yhteyttä! 
www.satms.fi, info@satms.fi 
Iris Pale, 050 381 5083 
irispale180@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

SATAKUNNAN MIELENTERVEYSSEURA 
 
on Suomen Mielenterveysseuran paikallisyhdistys – yksi 54 yhdistyksestä. 
 

KRIISIPUHELINPÄIVYSTYS numerossa 010195202  
on tärkein toimintamme. Vastaamme vuodessa 3000 puheluun (koko maassa 
50 000 puhelua vuodessa).  

Muita toimintamuotojamme ovat 

· TURVAPUHELINPÄIVYSTYS – johon kuntoutujat voivat soittaa. 

· TAPAHTUMAT -  kuntoutujille ja koululaisille. 

· KOULUTUS – tarjoamme ”mielenterveyttä voi vahvistaa” –kursseja yh-
distyksille ja yrityksille. 

Meitä on 35 vapaaehtoista työntekijää. 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

5 

 

 
   
 

SYÖMISHÄIRIÖLIITTO SYLI RY 
 
 
Syömishäiriöliitto - SYLI ry edustaa syömishäiriöön sairastuneita ja heidän lähei-
siään. Liiton tarkoituksena on edistää edustamiensa ryhmien hyvinvointia vai-
kuttamalla syömishäiriöiden tunnettuuteen sekä hoidon ja kuntoutuksen kehitty-
miseen. Liitto tukee jäsenyhdistystensä alueellista toimintaa sekä yhdistyksissä 
tehtävää vapaaehtoistyötä. 
 
Satakunnan alueella toimiva Lounais-Suomen – SYLI ry tarjoaa tukea, tietoa ja 
toimintaa kaikille, jota syömishäiriö koskettaa. Olemme olemassa sinua varten, 
joka sairastat syömishäiriötä tai jota toistuvasti askarruttaa ruokaan, syömiseen ja 
kehonkuvaan liittyvät asiat. Myös syömishäiriötä sairastavien läheiset ja työssään 
syömishäiriöitä kohtaavat henkilöt ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Tuemme, 
kuuntelemme ja rohkaisemme sinua juuri sellaisena kuin olet. 
 
SYLI ry tarjoaa vertaistukea keskusteluiltojen, ryhmien, ja sähköpostin kautta. Ta-
pahtumia ja ryhmiä järjestetään myös Satakunnassa. Sähköpostitse annettava 
vertaistuki sopii kaikille, jotka haluavat purkaa ajatuksiaan ja vaihtaa kokemuksia 
syömishäiriöistä kirjoittamalla. Nettisivuilla on keskustelupalsta ja neuvontapuhe-
limesta saa vinkkejä ja tukea. 
 
SYLI ry:lla on oma sivusto nuorille, jotka kokevat kärsivänsä syömishäiriöstä tai 
jotka ovat huolissaan kaveristaan: www.nettisyli.fi 
 

Yhteystiedot: 
Osoite: Yliopistonkatu 24 B 27, 20100 TURKU  
Puhelin: 02 251 9716  
Nettiosoite: www.syomishairioliitto.fi // www.syliin.fi (Satakunnan alue) 
Sähköposti: info(at)syomishairioliitto.fi 
Neuvontapuhelin: 02 251 9207 
(arkimaanantaisin klo 9-15 ja arkiperjantaisin klo 15-19) 
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ÄIDIT IRTI SYNNYTYSMASENNUKSESTA ÄIMÄ RY 
 
Äimä ry on valtakunnallinen vertaistukiyhdistys, joka on erikoistunut auttamaan 
synnytysmasennuksesta ja lapsivuodepsykoosista kärsiviä äitejä ja heidän lä-
heisiään. Yhdistys myös tiedottaa näistä sairauksista. 
 
Vertaistuki tarkoittaa, että synnytysmasennuksesta toipunut äiti auttaa, tukee ja 
neuvoo sairastavaa. Yksinäisyyden ja erilaisuuden tunteet ovat yleisiä, ja niitä ver-
taistuki pystyy tehokkaasti hälventämään. Äimä ry:n antama tuki toimii aina am-
mattilaisavun rinnalla. Diagnooseja avun tarvitsijalta ei vaadita: kokemus väsy-
myksestä, uupumuksesta tai masennuksesta riittää. 
 
Äimä ry on valtakunnallinen yhdistys, jolla on aktiivista toimintaa myös Satakun-
nassa. Vastikään alueella aloitettiin tukiäititoiminta, joka tarkoittaa sitä, että synny-
tysmasentunut äiti voi tavata vertaistukiäitiä esimerkiksi 1−3 kertaa ja keskustella 
luottamuksellisesti tunteistaan ja ajatuksistaan. Satakunnan tukiäidille voi varata 
ajan Äimä ry:n kautta osoitteesta koordinaattori@aima.fi. 
 
Lisäksi Porissa toimii jo tuttu Äimä ry:n Satakunnan avoin vertaistukiryhmä joka 
kuukauden viimeinen keskiviikko kello 18−20. Paikkana on Porin Ensi- ja turvako-
tiyhdistys ry Esikko, Tiilimäentie 2. Tiedustelut ja ilmoittautumiset puhelimitse 
ryhmänvetäjälle 045 165 8855 tai sähköpostilla satakunta.aima@gmail.com. 
 
Äimällä on valtakunnallinen puhelinpalvelu numerossa 040 746 7424, jossa on 
viikoittain päivystys vähintään kaksi kertaa. Lisäksi Äimä tarjoaa yksilö- ja ryh-
mächateja Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodissa osoitteessa 
www.turvakoti.net. Paikalla chateissa on aina vertaistukiäiti. Äimällä on myös kes-
kustelupalstoja internetissä ja erilaisia tapahtumia, esimerkiksi perheviikonloppu-
ja, vertaistuen päiviä äideille ja parisuhdepäiviä. 
 

Yhteystiedot: 
Vapaaehtoistyön ja viestinnän koordinaattori: koordinaattori@aima.fi 
Puhelin ja nettisivut: 050 569 1432, www.aima.fi 
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MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO RY 

VALTAKUNNALLINEN MIELENTERVEYSNEUVONTA 
 

- Ohjaus ja neuvonta mielenterveyskuntoutumiseen liittyvissä asioissa  

- Tieto mielenterveyskuntoutumisesta, kursseista, koulutuksista ja etuuksista  

- Vertaistuki  

- Kohtaava asiakastyö  

- Koulutus 

- Valtakunnallinen neuvontapuhelin, 0203 – 91920 (ammattilainen vastaa) 

- Valtakunnallinen vertaistukipuhelin, 0800 – 177 599 (soittajalle maksuton nu-
mero, vertaisneuvoja vastaa) 

 
Kohderyhmät:  
- Mielenterveyskuntoutujat 

- Omaiset ja läheiset 

- Ammattilaiset 

- Opiskelijat 

 
Toimipiste/toiminta-alue:  
Turku / Varsinais-Suomi / Koko Suomi  
 

Yhteystiedot: 
Turun toimipiste, Verkatehtaankatu 4, 5. krs, 20100 TURKU  
Puhelin: 040 – 350 2680 
Nettisivut: www.mtkl.fi  
Vertaistukipuhelin: 0800 -177 599/ ma-pe klo 10 – 15 (MAKSUTON) 
Neuvontapuhelin: 0203 91920 / ma, ti, to ja pe klo 9-14, ke klo 9-16 
 
 



 

 

8 

 

 
 

KOKEMÄEN PERHE- JA PÄIHDEKLINIKKA 
 

Päihdeklinikka auttaa alkoholi-, lääke- ja huumeongelmissa, erilaisissa riippu-
vuuksissa sekä elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Työmuotoina käytetään 

yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapiaa ja jalkautuvaa päihdetyötä. 
 

Päihdekuntoutuskurssi: Tiivis, päihteidenkäytön muutokseen tähtäävä prosessi, 
motivaationa muutokselle. Vertaistukea, et ole yksin. Ryhmä alkaa 1.11.2016 ko-
koontuen kuusi kertaa. 
 

Verkkopohjainen päihdekuntoutus: Auttaa alkoholinkäytön vähentämisessä tai 
lopettamisessa, yhdistää verkossa tapahtuvan itsehoidon ja ammattilaisen tar-
joaman kasvokkaisen avun, on saatavilla koko maahan. Opastaa ja motivoi toivo-
tussa muutoksessa yksilöllisesti. 
 
 

Perheklinikka auttaa lasten ja nuorten kasvatukseen, kehitykseen, perhe-
elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Perhettä autetaan järjestämällä 

psykologista ja sosiaalista tutkimusta, terapiaa ja neuvontaa. 
 

Lapset puheeksi - hyvänä käytäntönä: Sinulla voi olla huoli lastesi selviytymi-
sestä, kun elämäntilanteesi on muuttunut. Voit ehkä pohtia miten puhua sairau-
desta tai muutoksesta perheessänne lasten kanssa. Tavoitteenamme on tukea 
vanhemmuuttasi sekä lastesi kehitystä. 
 

Hoivaa ja Leiki –ryhmä: Raskaus- ja vauva-aikana mielialaoireileville äideille, yh-
teistyössä neuvolan terveydenhoitajan kanssa. 
 

Kannustavan vuorovaikutuksen ryhmät vanhemmille: Saat myönteistä ohjaus-
ta liittyen sinun ja lapsesi vuorovaikutussuhteeseen.  
 

A-klinikkasäätiön vaihde:  010 50 650 // Länsi-Suomen palvelunumero: 040 1368 126 
 

Kokemäen vastaanotto: Siltakatu 4, 32800  KOKEMÄKI, Puh. 040-1368 126 
Nakkilan vastaanotto: Sosiaalitoimisto, Porintie 11, 22250 NAKKILA 
Säkylän vastaanotto: Terveyskeskus, Rantatie 269, 27800 SÄKYLÄ 

Harjavallan vastaanotto: Sosiaalikeskus, Koulukatu 7, 29200 HARJAVALTA 
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PORIN ALUE 
 

 
 
 

PORIN A-KILTA  
 
Porin A – kilta tarjoaa päihteetöntä vertaistukea ja toipumiskulttuuria päihdeon-
gelmaisille, päihdeongelmista toipuneille ja yksinäisille tai muuten vaikeassa elä-
mäntilanteessa oleville. 
 
Toimintaan kuuluu mm. päivittäinen ruokailu – ja kahvittelumahdollisuus, moni-
muotoinen virkistys – ja koulutustoiminta sekä erilaiset tapahtumat ja teematilai-
suudet. 
 

Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta ja perustuu vapaa-

ehtoisuuteen. Toimintamme muita iskusanoja ovat päihteettömyys, yhteisölli-

syys, kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja liikkuvuus.  

 
KUVIA A – KILLASTA: 

      
                                   

Yhteystiedot: 
Porin A – kilta ry 
Vapaudenkatu 11, 28100, Pori 
Puhelin: 02  641 6040 
Email: akiltapori@gmail.com 
Nettisivut: www.a-kiltapori.fi // Facebook: https://www.facebook.com/akiltapori/ 
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PORIN KLUBILTALO SARASTUS 
 
Klubitalotoiminta on kansainvälinen kuntoutumismalli. Se on syntynyt New Yorkis-
sa 1948 ja levinnyt yli 32 maahan.  Klubitalon arvomaailma on tasa-arvoinen, toi-
sia kunnioittava ja erilaisuutta hyväksyvä. Klubitalo on työpainotteinen matalan 
kynnyksen kuntoutumispaikka.  Jäseneksi pääsee ilman lähetettä ja klubitalolla 
käyminen on jäsenelle ilmaista. Kaikille avoin tutustumisinfo on 9.30 torstaisin. 
 
Klubitalo on omaehtoinen kuntoutumispaikka, jossa voi ylläpitää tai saavuttaa työ-
kykyä, opiskeluvalmiustaitoja tai ylläpitää päivittäistä toimintakykyä. Klubi on tar-
koitettu työikäisille. 
 
Klubitalossa on kolme yksikköä: Lounaskahvila, Toimistoyksikkö ja Future -
yksikkö. Yksiköissä tehdään erilaisia klubitalon sisäisiä töitä.  
 
Klubitalolla voi ruokailla päivittäin ja 10 – 14 klubin kahvila on avoinna. 
Valmentavaa palvelua suunnataan erityisesti nuorille mielenterveys- tai neuropsy-
kiatrisen diagnoosin omaaville henkilöille. Klubitalon yhteydessä toimii nuorille 18 

– 35-vuotiaille suunnattu kulttuuripaja Lumo, jossa vertaisohjaajat pitävät ryhmiä 
pääasiallisesti iltaisin ja iltapäivisin.   
 
Osoite: Vapaudenkatu 3, 28100 Pori     
Puhelin: 02 634 1650 (vaihde) 

Nettisivut: http://klubitalosarastus.kotisivukone.com 
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PORIN MIELENTERVEYSYHDISTYS HYVIS RY 
 
”Hyvää mieltä ja kohtaamisia” Hyviksellä! 
 
Toimimme matalan kynnyksen kohtaamispaikkana ensisijaisesti mielenterveys-
kuntoutujille, mutta toimintaamme voi osallistua myös yksinäinen, ikäihminen tai 
päihderiippuvainen. 
 
Toimintamme on hyvin ”tavallista”. Se, mikä jonkun ihmisen silmissä voi olla 

”pelkkää olemista”, on yhdistyksemme jäsenille erittäin tärkeää ja merkityksellistä. 
Tarjoamme tutun ja turvallisen ympäristön ystävien ja tuttavien tapaamiseen lähel-
lä Porin kauppatoria ja keskustaa. Talomme ja tilamme ovat avoinna kuutena päi-
vänä viikossa. 
 
Meillä ihmisen on mahdollista keskustella itselleen tärkeistä ja ajankohtaisista 
asioista tai lupa olla aivan hiljaa, kuunnella vain muita ihmisiä. Jokainen on sydä-
mellisesti tervetullut – kahvittelemaan, lounastamaan, lukemaan lehtiä, osallistu-
maan erilaisiin ryhmiin. Tärkeintä on läsnäolo – se, että ihminen on ottanut sen 
rohkean ensimmäisen askeleen ja tullut käymään. Tekemisen pakkoa ei talos-
samme tunneta, ja se onkin yleensä asia, joka saa ihmisen parhaiten toimimaan 
ja aktivoitumaan. Kannustamme jäseniämme myös liikuntaan ja ulkoiluun viikoit-
taisen kävely-, vesijumppa- ja sählyryhmien muodossa.  
 
Näiden säännöllisten toimintojen lisäksi järjestämme erilaisia, jäsenille mieluisia 
retkiä ja tapahtumia. 
 
Jäsenet saavat kansalaisjärjestö Mielenterveyden keskusliiton jäsenlehden Re-
vanssin kotiin postitettuna. Jäsenmaksu 15 € / 2016. 
 
Yhteystiedot: 
Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry / Hyvän Mielen Talo 
Valtakatu 9, 28100 Pori 
Nettisivut ja sähköposti: www.porinhyvis.fi  //  pmttt@porinhyvis.fi 
Puhelin: 02 632 4626
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PORIN SININAUHA RY 
 
Porin Sininauhan ydintehtävänä on etsiä toipumisen ja elämässä eheytymisen 
mahdollisuuksia kristilliseltä arvopohjalta päihdeongelmaisille ja kaikkein 
vaikeimmassa asemassa oleville porilaisille ja lähikuntalaisille.  
 
Asumisyksikössä on kuntouttavaa päihteetöntä yhteisöasumista kahdessa 
kuuden hengen yhteisöasumisyksikössä sekä tukiasumista päihteettömästi 
itsenäisessä yksiössä. Sininauhassa tuetaan asiakkaita päihteettömyydessä ja 
elämänhallintaan liittyvissä asioissa asiakkaan omaa arvomaailmaa kunnioittaen. 
Sininauhassa kuntoutuminen perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen sekä 
omaohjaajajärjestelmään.  
 
Ensisuoja tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen asunnottomille, myös päihtyneille. 
Ensisuojassa on mahdollisuus peseytymiseen ja pyykinpesuun. Ensisuoja on 
avoinna joka päivä klo 17–08. 
 
Terveysneuvontapiste Helppi antaa terveysneuvontaa ja ohjausta 
suonensisäisten huumeiden käyttäjille. Helpissä on myös mahdollisuus vaihtaa 
käytetyt välineet puhtaisiin anonyymisti. Helpin toiminnasta vastaa Porin kaupun-
gin psykososiaaliset palvelut. 
 
Kohtaamispaikka Pointti on avoinna maanantaista torstaihin klo 10–14. Pointti on 
päihteetön kohtaamispaikka, jossa voi tavata muita ja kohdata vertaisia. Pointtiin 
voi tulla lukemaan lehtiä, ruokailemaan, oleskelemaan tai osallistumaan toimin-
taan. 
 
Lisäksi Porin Sininauhassa toimii Porin seudun VALO-valmennushanke. Hanke 
mahdollistaa eri osa-ammattitutkintojen suorittamisen käytännön työn kautta. 
 
Yhteystiedot:  
Muistokatu 18, 28120 Pori  
Puhelin: 044 704 9400 
Sähköposti ja nettiosoite: info@porinsininauha.fi //www.porinsininauha.fi 
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RAUMAN ALUE
 
 

 

 

 

RAUMAN MIELENTERVEYSYHDISTYS  
FRISKI TUULT RY 

  

Kohtaamispaikkamme Rauman Hyvän Mielen Talo tarjoaa mahdollisuuden nauttia 
kahvilan antimista, lukea päivän sanomalehteä, käyttää nettiä, pelailla, keskustel-
la asioista ja saada vertaistukea. Puhumme ja kutsumme taloamme vertaistoi-
minnan keskukseksi. Kohtaamispaikassa toimii myös avoimia vertaisryhmiä.  

 

Mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen vertaistukitoimin on maksutonta 
ja on arjen apua ja elämänhallinnan opettelua vertaistuen avulla ja se on räätälöi-
ty jokaisen tuettavan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Asumisen tukeminen 
kohdentuu Rauman Hyvän Mielen talon yhdeksään asukkaaseen. 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdis-
tyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyspotilaita ja -
kuntoutujia, sekä heidän läheisiään ja kehittää mielenterveyspalveluita. Rauman 
MTY Friski Tuult ry on potilasyhdistys ja sen aate on vertaistuki. 

 

Yhteystiedot: 

Rauman MTY Friski Tuult ry 

Eteläkatu 7 A 4-5, 26100, Rauma 

Puhelin: 02 821 1065 

Sähköposti: friski@friskituult.fi 

Nettisivut: www.friskituult.fi 
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RAUMAN SEUDUN KATULÄHETYS RY 
 

Asutamme – Työllistämme – Koulutamme 
 

Rauman Seudun Katulähetys ry on kansalaisjärjestö, jonka tuottamat palvelut tuo-
tetaan ammattitaitoisen henkilökunnan ja koulutettujen vapaaehtoistyöntekijöiden 
avulla. Rauman Seudun Katulähetys ry koostuu kahdesta eri yksiköstä: 
 

Päivätoiminta- ja tukiasumisyksikkö Toivontalo: Kohderyhmään kuuluvat mm. 
päihdeongelmaiset, mielenterveysongelmaiset ja asunnottomat. Päiväkeskus on 
matalan kynnyksen kohtauspaikka, jossa on mahdollisuus keskustella muiden 
kanssa, lukea lehtiä, saada ruoka-apua, osallistua ryhmiin, ruokailuihin ja harta-
uksiin tai terveysneuvontaan ja neulojen vaihtoon. Toiminta on asiakkaille ilmais-
ta, ruokailuista peritään pieni maksu. Tukiasumispalveluissa asunnottomia 18 
vuotta täyttäneitä raumalaisia, joiden elämä on kriisiytynyt päihteiden tms. syyn 
takia, ohjataan itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan.  

 

Työ- ja koulutusyksikkö, Nuorisotakuutalo, VALO pajatoiminnot ja VALO-
valmennus: Kohderyhmää ovat pääasiassa pitkäaikaistyöttömät ja eri syistä joh-
tuen vaikeasti työllistyvät henkilöt. VALO pajatoiminnot on projekti, joka antaa 
ammattitaitoista ja ihmisläheistä ohjausta vaikeassa työllistymisasemassa oleville 
ihmisille. VALO-valmennuksessa henkilö suorittaa opintoja tekemällä oppien.  
Nuorisotakuutalo on matalankynnyksen kohtaamispaikka, jossa tarjotaan koulu-
tukseen, työhön, asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa ja ohjausta. 
 
Yhdistyksen toiminnot ovat auki arkisin. 

Yhteystiedot: 

Rauman Seudun Katulähetys ry, Lyseokatu 7, 26100 Rauma 
Toivontalon toimisto, Puhelin: 02 822 3876 
www.rskl.fi 
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RAUMAN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA 

 

Kriisikeskus Ankkurpaikk’: 

- Apua akuutteihin elämänkriiseihin ja traumaattisiin tilanteisiin 

- Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset 

- Ryhmätoiminnot mm. eronneille tai eroa harkitseville, lapsensa menettäneille ja 
itsemurhan tehneiden omaisille 

- Talous- ja velkaneuvonta 

- Turva-asuminen ja väkivaltatyö 

- Kriisipuhelinpäivystys, vapaaehtoistoiminta puh. (02) 8378 5600 

- Rikosuhripäivystys, ma-pe 9-16, puh. 050 375 5338 

- Maahanmuuttajatyö 
 

Tukipalveluyksikkö: 

- Mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelut 

- Mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaille sekä muille apua ja tukea tarvitseville 

- Osmosen talon tukiasumisyksikkö 

- Kotiin annettavat tukipalvelut 

- Palveluohjaus 

- Kuntouttava työtoiminta ja yhdyskuntapalvelun suorittaminen tukiasumisyksi-
kössä 

- Omaisten ja läheisten kanssa tehtävä tukityöskentely 

- Puhelin: 044 378 5628 
 

Yhdistys on Suomen Mielenterveysseura ry:n jäsenjärjestö. 
 
Yhteystiedot: 
Kriisikeskus Ankkurpaikk 02 837 85600 
Tukipalveluyksikkö 044 378 5628 
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POHJOIS-SATAKUNNAN ALUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT ”KASEVA” RY 
 

Kaseva on siihen kuuluvien 24 Pohjois-Satakunnassa toimivan vammais- ja ter-
veysyhdistysten yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on tukea jäsenyhdistysten 
yhteistoimintaa sekä parantaa järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä paikallisesti.  
 
Kaseva järjestää ryhmätoimintaa: syyskuusta toukokuuhun Kaseva toteuttaa yh-
dessä jäsenjärjestöjensä kanssa vesijumpparyhmiä, joista kaksi on jatkuvasti 
avoimia. Lisäksi on tuolijumpparyhmä, K65 – liikuntaryhmä, Turbo – lasten ja 
nuorten ryhmä, keskusteleva raamattupiiri sekä matalankynnyksen Tähtiryhmä. 
Uusia ryhmiä kehitetään tarpeen mukaan. Näiden lisäksi Kaseva järjestää yhteis-
työssä jäsenyhdistystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa keskustelu- ja lu-
entotilaisuuksia ajankohtaisista teemoista. 
 
Kasevan toimintaa rahoitetaan RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella, mikä 
tarkoittaa, että toiminta on kaikille avointa eikä siis vaadi minkään yhdistyksen jä-
senyyttä. Kasevassa työskentelevät toiminnanjohtaja sekä liikunta- ja virkistystoi-
minnan ohjaajia.  
 

Kaikkien Kaseva 
 
Kasevan toiminnan visiona on Kaikkien Kaseva, jolla tarkoitetaan sitä, että Kase-
va pyrkii tarjoamaan esteettömästi kaikille mahdollisuuden kokea ja kehittää osal-
lisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.  
 

Yhteystiedot: 
www.kasevary.fi 
Puhelin: 040 771 7425 (toiminnanjohtaja)
Sähköposti: tsto.kaseva@gmail.com 


