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Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry 
       TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
1. Yleistä 
 

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry:n toiminnan päämääränä on yhdistää ja aktivoida 
yhdistyksen kotipaikan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyspotilaita ja –kuntoutujia, 
herättää ymmärrystä näitä ihmisiä kohtaan sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä 
mielenterveyden alueella. Yhdistys on mielenterveyskuntoutujien etujärjestö Porin seudulla. 
 
Yhdistys on toiminut vuodesta 1971 lähtien mielenterveyspotilaiden ja –kuntoutujien oikeuksien 
ja aseman edistämisen puolesta. Yhdistyksellä on noin 400  jäsentä ja se on ylivoimaisesti 
suurin mielenterveyspuolen potilas-/ kuntoutujajärjestö Satakunnassa. Päivätoimintaa on 
yhdistyksessä järjestetty ja kehitetty vuodesta 2000, RAY:n tuella vuodesta 2001. 
 
 
Yhdistyksen toiminta perustuu vertaistukeen – yhdistyksessä (ryhmässä) tapahtuvaan 
yhteiseen ajatteluun ja toimintaan, joka syntyy samankaltaisten elämänvaiheiden kautta 
saaduista kokemuksista. Se näkyy mielenterveyskuntoutujien osalta kasvavana 
itsetuntemuksena, itseluottamuksena ja toimeliaisuutena. Se auttaa ihmistä ottamaan vastuuta 
itsestään ja halutessaan huomioimaan myös toiset, vastaavassa elämäntilanteessa olevat 
kanssaihmiset. 
 

 
2. Hallinto ja työntekijät 
 
 2.1  Yhdistyksen hallitus 
 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme 
varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan.  
Toimihenkilönä toiminnanjohtaja osallistuu kokouksiin. Hänellä on kokouksissa puhe- ja 
läsnäolo-oikeus. Useimmiten myös ohjaaja on läsnä kokouksissa. 
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen 
toimikausi on kaksi vuotta. Yhdistyksen hallitus kokoontuu 10-14 kertaa vuodessa 
käsittelemään sille kuuluvia päätösasioita. Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. 
 
Hallituksen työskentelyä pyritään kehittämään ja tukemaan sekä yhdistyksessä toteutettavalla 
koulutuksella, että luomalla hallituksen jäsenille mahdollisuus osallistua tarvittaessa myös 
jonkun muun ulkopuolisen tahon järjestämään, mahdollisimman laadukkaaseen 
järjestökoulutukseen. Porissa näitä koulutuksia järjestää mm. Yhteisökeskus. 

  
Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat mitä luultavammin myös vuonna 2015 aktiiveina  Mieli 
Maasta ry:ssä ja Mielenterveyden keskusliiton hallituksessa. 
 

 
 2.2 Työntekijät 

 
Yhdistyksessä työskentelee toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla yksi työntekijä, 
toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja huolehtii hallinnollisista asioista ja kehittää organisaatiota 
yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa, sekä suunnittelee ja koordinoi yhdistyksen eri 
toimintoja. Omalla toiminnallaan  toiminnanjohtaja tukee yhdistyksessä tehtävää 
vapaaehtoistyötä ja edistää osaltaan jäsenten omaehtoista aktiivisuutta. 
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 Vuodesta 2005  alkaen yhdistyksessä on työskennellyt  osa-aikainen ohjaaja(ensin 30h/vko ja 
vuodesta 2011 34h/vko)  Ohjaajan työaikaa korotetaan 38 viikkotuntiin.  
 
Työn suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yhdistyksessä 
työskentelevät pysyvät työntekijät. Jatkuvasti vaihtuvat työntekijät  ja uusien perehdyttäminen 
vie aikaa perustyöltä.  
 
Työnkuvien selkiyttäminen on työssä jaksamisen kannalta välttämätöntä. Toiminnanjohtajan 
pitää saada keskittyä hallinnolliseen työhön ja ohjaajan ryhmätoimintaan, tukityöllistettyjen  
vapaaehtoisen ohjaukseen. Kolmas työntekijä osallistuisi vain  keittiö- ja siivoustyöhön. 
 
Tästä syystä RAY:n kohdennettuun toiminta-avustukseen ja Porin kaupungin 
avustukseen toivotaan korotusta. 
 
Työntekijöiden yksilötyönohjaus järjestetään Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian alueen 
organisaatiossa. Työnohjaus on sairaanhoitopiirin kädenojennus yhdistykselle ja se on 
toistaiseksi ilmaista.  
 
Työterveyshuolto, joka käsittää terveydenhoitajan palvelut on järjestetty Porin perusturvan 
terveyskeskuksen yritysten työterveyshuollossa. Lääkärissä työntekijät käyvät omalla 
terveysasemallaan. 
 
Työntekijät osallistuvat mielenterveysalan ja –yhdistysten työntekijöiden tapaamisiin ja 
koulutuksiin.  
 
 
2.3. Harjoittelijat ja tukitoimin työllistetyt 

 
Yhdistykseen tulee jatkuvalla virralla erilaisia tukitoimin työllistettyjä, työkokeilijoita ja 
harjoittelijoita.  
 
Yhdistys ottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita työharjoitteluun (lähihoitajat,  
sosionomit, kuntoutuksenohjaajat). Opiskelijat saavat yhdistyksessä perehtyä yhdistyksen 
toimialan jokaiseen osa-alueeseen ja pois lähtiessään he ovat pääsääntöisesti antaneet 
positiivista palautetta. 
 
Satunnaisesti huolehdimme myös RISE:n sijoittamista henkilöistä. 
 
Harjoittelijat ja muu em. reservi tuo lisäresursseja, mutta tarvitsee toimiakseen myös ohjausta. 
Etenkin työllistetyt ja työkokeilijat ovat usein tuen tarpeessa. Heidän työkykynsä ja kuntonsa voi 
olla rajallinen.  
 
3. Toimitilat 

 
Yhdistyksellä on käytössään  Porin kaupungilta vuokratut toimitilat Porin keskustassa (170 
neliötä, Valtakatu 9, Pori). Toimitilat on nimetty Porin Hyvän Mielen Taloksi. Toimitiloista 
löytyvät yhdistyksen toimisto, kokous- ja ryhmätoimintatilat sekä kahvio/keittiö ja talon toisessa 
päädyssä pieni ryhmähuone, wc ja vuonna 2012 pesuhuoneesta remontoitu toiminnanjohtajan 
työtila. Työtila on kooltaan seitsemän neliötä. 
 
Yhdistys maksaa toimitiloistaan vuokraa Porin kaupungille. Vuokra-avustus on myönnettäneen 
yleishallinnon  budjetista myös vuodelle  2015. 
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Hyvän Mielen Taloa pidetään auki kuutena päivänä viikossa. Arkisin klo 9-15.30 välillä 
aukiolosta vastaavat työsuhteessa olevat työntekijät. Ilta-, viikonloppu- ja juhlapyhien aukiolosta 
vastaavat vastuujäsenet. Vastuujäsenet  saavat tehtävistään ns. kannustusrahaa. 
 
 
 

4. Jäsentoiminta 
 
 4.1 Vertaistuki 

 
 

 
Jäsenet saavat Hyvän Mielen Talolta sellaista sosiaalista tukea, jota he eivät muualta saa. Moni 
päivittäin toimintaan osallistuva on yksinäinen ja syystä tai toisesta vailla perhettä. Sosiaaliset 
taidot saattavat olla rajallisia kun jäsen aloittaa käyntinsä täällä. 
 
Yksittäiselle jäsenelle pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monenlaisia vaihtoehtoja 
osallistumiseen, omaan aktivoitumiseen ja tekemiseen. Näiden erilaisten jäsentoimintojen 
kautta yhdistys pyrkii etsimään ja löytämään jäsenistöstä uusia aktiiveja, jotka omalla 
esimerkillään pystyvät tukemaan ja auttamaan muita. Uusien vapaaehtoisten löytäminen on 
haastavaa ja perehdyttäminen vie aikaa, mutta  mitä suurempi vapaaehtoisten joukko on, sitä 
enemmän jää henkilökunnalle aikaa omaan perustyöhönsä. Vertaisohjaajat jaksavat ja pysyvät 
toiminnassa mukana paremmin, jos heihin myös panostetaan. Vuonna 2015 pyritään 
järjestämään vertaisohjaajille omaa koulutusta ja virkistystä. Etenkin MTKL:n ja 
Yhteisökeskuksen koulutuksia hyödynnetään. Ohjauskeskusteluja heidän kanssaan käyvät 
ohjaaja tai toiminnanjohtaja. 
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Päivittäinen kävijämäärä on vakiintunut 30-35 henkilöön. Tiettyinä teemapäivinä kävijöitä voi 
olla jopa 40-50. Uudet kävijät saattavat kokea arkuutta tullessaan jo vakiintuneeseen 
päivittäiskävijöiden joukkoon. Kuntien avohuoltopainotteisuus näkyy kävijöiden 
huonontuneessa  kunnossa. Nämä henkilöt tarvitsevat paljon tukea ja kannustusta.  Mikäli heitä 
ei jäsenistö huomioi riittävästi he hakevat jatkuvaa kontaktia henkilökuntaan. Yhdistyksen 
tarkoitus ei kuitenkaan ole henkilökunnan kautta tukea kävijöitä vaan vertaisvoimin. Vuonna 
2013 tähän tuen tarpeeseen  kehitettiin aulaemäntä/-isäntäjärjestelmä. Yksi jäsenistä vastaa 
vuorollaan eteisessä kävijöiden vastaanotosta. Aulavastaavalta saa tietoa talon tapahtumista ja 
tulevista retkistä. Hänen kanssaan voi jäädä juttelemaan niitä näitä. 

 
 
 4.2 Liikunta  
 

  
 
Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääsääntöisesti 30-75 vuotiaista. Monilla on 
mielenterveysongelman lisäksi huono peruskunto, ylipainoa, aikuisiän diabetestä, tupakan 
aiheuttamia terveyshaittoja ja sydän- ja verisuonisairauksia. Näiden seikkojen vuoksi 
matalankynnyksen mahdollisimman monipuolisen liikunnan ja terveysneuvonnan järjestäminen 
on tärkeää.  
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Avohoidossa olevien kuntoutujien mieliala vaihtelee aika ajoin, mikä asettaa erinäisiä 
vaatimuksia liikunnan suunnittelulle ja toteutukselle verrattuna muihin vammaisryhmiin. 
Kuntoutujat kärsivät usein huonosta itseluottamuksesta ja  aineellisesta köyhyydestä. 
Yhdistyksen edulliset harrastusmahdollisuudet ja vertaisryhmän tutut ystävät madaltavat 
kynnystä osallistua ohjattuun liikuntaan. Yhdistyksessä toimii useita säännöllisiä, viikoittain 
toimivia liikunta- ja harrasteryhmiä. Vakituista ryhmätoimintaa tulevat olemaan myös jatkossa 
kävely/lenkki-,  rentoutus-, ja palloiluryhmä. Lisäksi jäsenille on tarjottu ohjattua vesijumppaa ja 
viikoittainen uintimahdollisuus jäsenetuhintaan.  Kaikki edellä mainitut toiminnalliset 
liikuntaryhmät jatkavat toimintaansa myös tulevana toimintavuotena.  Kesäisin liikuntapaikkojen 
ollessa suljettuja harrastetaan ulkoliikuntaa ryhmässä esim. pelataan erilaisia  palloilupelejä  ja 
käydään kävelylenkillä.  Osa aktiivisista jäsenistä osallistuu MTKL:n palloiluturnaukseen  ja 
yleisurheilukilpailuihin . 
 
Liikuntaharrastuksiin pyritään saamaan ohjaajia omasta väestä, mutta näiden mahdollisuuksien 
puuttuessa otetaan ohjaaja esim. oppilaitoksesta tai vapailta markkinoilta. 
 

  
4.3. Työ- ja aktivoiva toiminta 
 
 
Palvelujärjestelmä on muuttunut Porin seudulla siten, että Porin kaupunki on asuttanut ennen 
yksityisissä hoitolaitoksissa asuneita kaupungin omiin asumisyksiköihin. Asumisyksiköt ovat 
nimeltään Taiteilijakoti (70 paikkaa) ja Veturi (25 paikkaa). Uutena alan toimijana mukaan on 
tullut ASPA. Näissä paikoissa ei järjestetä päivätoimintaa vaan ihmiset ohjataan Porin Hyvän 
Mielen Talolle (tai Klubitalo Sarastukseen). Porin kaupunki käynnistää omaa kuntouttavaa 
toimintaa alkaen syksystä 2014. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa entistä enemmän tukea 
tarvitsevia jäseniä ja heikoimmassa asemassa olevia Hyvän Mielen Talolle. Heille on tärkeää 
tarjota aktiivista toimintaa. 
 
Työtoiminnan merkitys elämänsisällön antajana siihen osallistuvalle on todistetusti merkittävä.  
Työtoiminta kehittyy yhdessä ohjaajan, toiminnanjohtajan ja jäsenten tekemän suunnitelman 
pohjalta. Tällä hetkellä yhdistyksen työtoiminta pitää sisällään siivous-, keittiö- ja 
emännän/isännäntöitä. Tehtävien tekijöille yhdistys maksaa pientä korvausta kannustusrahan 
muodossa.  
 
Yhdistyksessä toteutettavat ruokapäivät ovat jäsenille tärkeitä. Jäsenistä monet ovat 
yksinasuvia. Ruokapäivien myötä tarjotaan jäsenelle mahdollisuus edulliseen ruokailuun.  
Ruokapäivät jakautuvat siten, että maanantaisin  tarjotaan keittolounas, tiistaisin ja torstaisin 
jälkiruuan sisältävä lounas, keskiviikkoisin salaatti-/kevytlounas,  viikon päätteeksi perjantaina 
nopeasti valmistuvaa ruokaa. Kesäkaudella  kesä-elokuussa grillataan takapihalla joka 
perjantai. Aterian hinta vaihtelee 3-3,50€ välillä. Keittiötoiminnassa kiinnitetään huomiota 
terveellisyyteen ja taloudellisuuteen. Lähes kaikki talossa laitettava ruoka on itse tehtyä.  
 
Muita työ- ja aktivointitoimenpiteitä ovat tilojen siivous,  sunnuntain aukiolosta huolehtiminen, 
aulavastaavuus ja erinäisten toiminnallisten ryhmien aktivointi. Toimintavuonna työtoimintaan 
voi osallistua yhä useampi jäsen. Keittiötyöhön otetaan mahdollisuuksien mukaan kaksi jäsentä 
kerrallaan.   
 
 
 
 
4.4. Sosiaalinen ja kuntouttava virkistystoiminta 
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Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry on yhdistyksen alkutaipaleesta asti järjestänyt 
virkistystoimintaa jäsenilleen. Huolimatta siitä, että yhdistys on vuosien aikana kasvanut 
valtavasti niin jäsenmäärältään kuin toiminnoiltaankin, on tarpeen korostaa juuri 
virkistystoiminnan tärkeyttä jäsenistön jaksamisen tukena ja yhdistyksen tarjoaman sosiaalisen 
verkoston toimivuuden vahvistajana. 
 
Perinteisesti yhdistys on järjestänyt useita virkistysmatkoja, jotka ovat vakiinnuttaneet 
paikkaansa yhdistyksen toiminnassa:  

 keväällä kylpyläretki (tai mahdollisesti jokin muu retki) 

 teatterissa käynti kolmesti vuodessa 

 syksyllä yhdistyksen järjestämä leiri tai virkistyspäivä 

 kesäretket (grillausta ja saunomista, kaupunkiretki) 

 retket lähiyhdistyksiin  

 risteily 

 joulujuhlat 
 

 
 

Retkien lisäksi muita jäsenistön virkistykseen tähtääviä tapahtumia järjestetään pitkin vuotta. 
Vuosiohjelmassa ovat paikkansa vakiinnuttaneet mm. seuraavat juhlat:  

                         

 ystävänpäiväjuhlat 

 förskottivappu 

 kesäkauden avaus pihalla 

 sadonkorjuujuhla 

 mielenterveysviikon tapahtumat 

 pikkujoulut 
 
Tarvittaessa toimitiloissa voidaan viettää jäsenten merkkipäiviä. 
             



 9 

Virkistystoiminnallaan yhdistys tavoittaa kerralla hyvin suuren joukon jäseniä (30 – 50 
jäsentä/tapahtuma, retki) ja pystyy tarjoamaan heille elämyksiä ja kokemuksia, joilla voi olla 
hyvinkin suuri merkitys yksittäisen ihmisen elämässä.  Retkiä muistellaan lämmöllä vielä 
vuosienkin päästä. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa virkistystoiminnan ja esim. 
retkien suunnitteluun säännöllisesti aloitelaatikon ja talokokousten kautta.   
 
Retkistä on peritty ja tullaan jatkossakin perimään reilu omakustannushinta, näin 
mahdollistetaan kattava retkiohjelma. Kaikenkuntoisten jäsenten mukanaolon retkillä 
mahdollistaa yhden työntekijän osallistuminen. Leirillä työntekijöitä on mahdollisesti enemmän 
tai työntekijä ja vertaisohjaajia. 

 
Tapahtumien vaikutuksista jäsenten terveydentilaan keskustellaan maanantaisin 
talokokouksessa.  Jäsenet voivat halutessaan täyttää retken päätteeksi kyselylomakkeen ja 
arvioida sekä retken järjestelyjä, että retken vaikutusta omaan vointiinsa. Palautteet käsitellään 
tasaisin väliajoin hallituksen kokouksessa.  

 
Viikko-ohjelmassa säilyvät myös levyraati, tietovisailu, elokuvaryhmä, maantiedon ja histo-
rian tietäjät ja hartaus. Vertaistukiryhmät  masentuneet ja  kaksisuuntaiset jatkuvat. 
 
 

 
 
 4.5 Koulutus ja luennot 
 

Koulutustoiminta on tärkein järjestön kehittämistoimintaa tukeva tekijä. Koulutusta järjestämällä 
yhdistys pyrkii valmentamaan ja tukemaan hallituksen jäseniä ja esim. toiminnallisten ryhmien 
vertaisohjaajia toiminnassaan. Toimintavuoden aikana on tarkoitus lisätä yhdistyksen 
jäsenistön järjestö-osaamista kohdennetuilla koulutuksilla. Yhdistyksestä osallistutaan  
Helsingissä järjestettäviin mielenterveysmessuihin. 
 
Yhdistyksen tiloissa järjestetään asiantuntijaluentoja jäsenten toiveiden perusteella. Luennot 
liittyvät läheisesti mielenterveyskuntoutujien arkeen, kuten erilaiset etuudet, jaksaminen ja 
päihteiden käyttö. Luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joista ilmoitetaan Satakunnan 
Kansan Tänään – palstalla. Luennoissa on tärkeää selviytymiskeskeinen ajattelu. Luennoissa 
pitäisi olla ideana se, että jäsen saa voimauttavaa tietoa omaan arkeensa  
 
Jos mahdollista hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen työpari, kouluttavat muutamia jäseniä 
vertaisohjaajiksi. 
 
Toiminnanjohtaja osallistuu RASTOR:in järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan. Hänen 
kanssaan on laadittu oppisopimus. Talousarviossa on huomioitu koulutuksesta aiheutuvat kulut. 
 

 4.6 Tiedotus 
 

Jäsenkirjeen kautta tiedottaminen säilyy jatkossakin toiminnanjohtajan tehtävänä. Jäsenistö 
saa jäsenpostia 3-4 kertaa vuodessa. Jäsenposti ja yhdistyksen esitteet postitetaan 
samanaikaisesti myös kaikille yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppaneille pyritään 
lähettämään tiedotteita usein perinteisellä postilla ja sähköpostilla. Jäsenpostin kopioinnissa ja 
postituksessa on mukana myös aktiivijäseniä. 
 
Yhdistyksen ”talokokousta” (kaikkien jäsenten yhteinen, säännöllinen yhteisöpalaveri, joka 
pidetään Hyvän Mielen Talolla viikoittain maanantaisin) kehitetään edelleen toimimaan 
tehokkaana tiedotus- ja koulutustilaisuutena yhdistyksen hallinnon (toiminnanjohtaja ja hallitus) 
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ja jäsenistön välillä. Yhteisöpalaverissa jaetaan viikon työtehtävät sekä käydään läpi viikon ja 
lähiviikkojen tapahtumat.  
 
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan omilla www-sivuilla ja maakunnan päälehden Satakunnan 
Kansan Tänään - palstalla. Mielenterveysviikon aikana ja tarvittaessa muulloinkin 
toiminnanjohtaja lähettää porilaisiin lehtiin tiedotteita, joiden toivotaan herättävän lehdistön 
kiinnostuksen. Lehtiartikkeli maakunnan päälehdissä tuo yleensä mukanaan uusia jäseniä 
yhdistykseen. 
 
Yhdistyksellä on oma facebook-kaverisivu, jossa päiväohjelmasta tiedotetaan joka arkipäivä. 
Facebookin kautta myös muut tahot saavat tietoa yhdistyksen aktiivisesta toiminnasta. 
 
Yhdistys osallistuu Porissa ja lähikunnissa järjestettäviin kansalaistapahtumiin (DIAK, 
Yhteisökeskus, SAMK) joissa yhdistys saa tehdä yhdistystä tunnetuksi.  Mahdollisimman 
avoimen tiedottamisen kautta yhdistys pystyy  tekemään mielenterveysasioita tunnetuksi, 
asenteita mielenterveyskuntoutujia kohtaan myönteisimmäksi ja tietenkin uusia kävijöitä 
mukaan toimintaan. 
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai jäsenet tai työntekijät edustavat yhdistystä  
aktiivisesti ja sovitusti eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Toiminnanjohtaja ja hallituksen 
aktiivijäsenet lähtevät laitoksiin  kertomaan yhdistyksen toiminnasta. Tarkoituksena on 
informoida sekä henkilökuntaa ,että potilaita/asukkaita. 

  
 
5. Yhteistyö 
 

Yhdistys pyrkii vireään yhteistyöhön eri tahojen kanssa myös tulevaisuudessa. Solmittujen 
yhteistyösuhteiden ylläpitäminen tarkoittaa aktiivista tiedotusta ja yhteydessä oloa alueen eri 
mielenterveystoimijoiden kanssa esim. säännöllisen postin, vierailujen ja käyntien muodossa.  
 
Toinen esimerkinomainen tapa siitä, millä tavalla yhdistyksen tekemä yhteistyö näkyy osittain jo 
nyt, on se, että yhdistys vastaanottaa säännöllisesti vierailevia tutustumisryhmiä (esim. 
yksittäiset kuntoutujat omahoitajan kanssa, ryhmä päiväsairaalasta). Tätä kautta myös tieto 
Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry:n olemassaolosta ja Hyvän Mielen Talon toiminnasta 
lisääntyy yhdistyksen ulkopuolella luonnollisesti sairaalan eri osastojen, kuntoutumisyksiköiden, 
terveyskeskusten, kaupunginsairaalan jne. keskuudessa (viime vuonna näitä tutustumisryhmiä 
kävi parhaimmillaan 1-2/vko).    Esittelyjä pitämään pyritään löytämään sopivia vastuujäseniä 
varsinaisten ryhmäesittelyjen jäädessä työntekijöiden vastuulle.  
 
Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja kuuluvat moniin Porin alueella kokoontuviin 
yhteistyöryhmiin. Yhteistyö on tiivistä etenkin Porin kaupungin kanssa. Kaupunki pitää 
mielenterveysneuvolaa tiloissa 1x kk ja samainen terveydenhoitaja saa esimiestensä 
suostumuksella pitää jäsenille terveysaiheisia luentoja. 
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 Raha-automaattiyhdistys ry -> Ak2 avustus mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikkatoimintaan 

 Porin kaupunki omistaa kiinteistön, jossa yhdistys on vuokralla.. 

 Porin kaupunki,   avustaa taloudellisesti toimintaa, järjestää yhdistyksen toimitiloissa 

mielenterveysneuvolan   

 Porin kaupungin vapaa-aikavirasto ->liikuntatilat ja leirikeskukset vuokrattavana 

 Satakunnan Sairaanhoitopiiri, ohjaa kävijät Hyvän Mielen Talolle -> työnohjaus 

 Mielenterveyden Keskusliitto ry ja muut potilasyhdistykset -> kattojärjestö, koulutus, ohjaus ja 

tuki 

 Porin Seurakunta -> hartaustilaisuudet, kynttilätapahtuma 

 Omaiset Mielenterveytystoiminnan Tukena – Länsi-Suomen yhdistys ry -> molemminpuolinen 

palveluohjaus, edunvalvontaan liittyvät kannanotot 

 Porin TE-keskus -> palkkatukityöntekijöitä, harjoittelijoita ja työkokeilijoita, 

 WinnNova, SAMK.DIAK-> opiskelijoita, opinnäytetöitä, apua tapahtumajärjestelyissä 

 Palvelukodit  (Veturi, Taiteilijakoti, Friitala, Hopeaharju), ohjaavat kävijöitä toimintaan 

 Musan salama > vapaakortti kotipeleihin 

 Tapiola -> yksi jäsenkirjeen postittajista 1x vuosi 

 Bussiyhtiö Ruosniemen linja-auto Oy (Sundell) -> kuljetukset yhdistyksen retkillä 

 Tukiranka ry > yhteiset tapahtumat ja siivousyhteistyö 

 Yhteisökeskus yhdistys on jäsenenä 

Yhdistyksen www-sivut olisi tarkoitus uusia vuoden 2015 aikana. 
 
 
6. Talous 
 

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry:n taloudellinen pohja toimintavuodelle 2015 on arvioitu 
muodostuvan seuraavasti: 

 RAY ak-avustus 83 000€ 

 Porin Kaupungin avustus 25 000€ 

 Jäsenmaksut 4300€ 

 Järjestötoiminnan tuotto (keittiö- ja osanottomaksutulot) 24 000€ 

 Vammaisneuvoston avustus 1000€ 

 Työmarkkinatuki 18000€ 
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Suurin kuluerä on luonnollisesti palkkakustannukset  sivukuluineen kahdesta työntekijästä ja 
keittiötoiminnasta ja kuntouttavasta virkistystoiminnasta.  Nämä kaikki kuluerät ovat jatkuvasti 
kasvavia johtuen yleisestä kustannustason noususta ja liittokierroksilla tulevista korotuksista. 
 
Yhteistyö tilitoimisto Eila Laitisen kanssa on mahdollisesti  päättymässä tilikauden lopussa 
eläkkeelle jäämisen vuoksi. Uutta tilitoimistoa on haettava toimintavuoden aikana.   

  
Talousarviossa on huomioitu se, että uusimme tulevana vuotena yleisten tilojen kalusteita 
vastaamaan aikaa ja käyttötarvetta. Kaikki kalusteet ovat ikääntyneitä ja kuluneita mikä tekee 
haasteen puhtaanapidolle. Haasteen tekee myös se, että monelle jäsenelle arkipäivää ovat 
erilaiset apuvälineet ja hankaluus nousta matalista tuoleista ylös.  
 
Jäsentilan tietokoneet (kaksi) ovat ikääntyneitä ja pitää uusia.  

 
 www-sivut ovat olleet jo monta vuotta tarkoitus uusia. Tänä vuonna se toteutetaan. 
 

7. Lopuksi 
 

Yhdistyksen merkitys Porissa ja lähialueilla asuvien mielenterveyskuntoutujien  sosiaalisen 
verkoston tarjoajana on kiistaton. Yhdistyksen ylläpitämä Hyvän Mielen Talo on Porin 
kaupungin ja lähikuntien alueella ainoa ei -hoidollinen päivätoimintakeskus. Talo toimii matalan 
kynnyksen periaatteella, jokainen kävijä valitsee käyntipäivänsä ja osallistumisen määränsä 
itse.  
 

 
Yhdistyksen tulee pyrkiä jakamaan oikeaa tietoa mielenterveysongelmista ja kuntoutujien 
elämästä. Omalla toiminnallaan ja esimerkillään yhdistys vahvistaa kuntoutujien 
täysivaltaisuutta (empowerment) ja oikeutta tasavertaiseen kohteluun elämän kaikilla aloilla.   
Mielenterveyskuntoutujien etujärjestönä yhdistykseltä odotetaan aktiivista otetta 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka jollain tavoin koskevat kuntoutujien asemaa tai oikeuksia.  
 
 
 
 
 
 
Porissa ____.2014 

 
                                       
                                     
 Pia Vahekoski   Pirkkoliisa Nordlund 
 Toiminnanjohtaja  Puheenjohtaja 
 


