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       TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 
1. Yleistä 
 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n toiminnan päämääränä on yhdistää ja aktivoida yhdis-
tyksen kotipaikan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyspotilaita ja –kuntoutujia, he-
rättää ymmärrystä näitä ihmisiä kohtaan sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden 
alueella. Yhdistys on Mielenterveyden keskusliittoon kuuluva potilasyhdistys.  
 
Yhdistys on toiminut vuodesta 1971 lähtien mielenterveyspotilaiden ja –kuntoutujien oikeuksien 
ja aseman edistämisen puolesta. Yhdistyksellä on noin 370  jäsentä ja se on ylivoimaisesti suu-
rin mielenterveyspuolen potilas-/ kuntoutujajärjestö Satakunnassa. Kohtaamispaikkatoimintaa 
on yhdistyksessä järjestetty ja kehitetty vuodesta 2000, RAY:n tuella vuodesta 2001.  
 
Yhdistyksen toiminta perustuu vertaistukeen – yhdistyksessä (ryhmässä) tapahtuvaan yhtei-
seen ajatteluun ja toimintaan, joka syntyy samankaltaisten elämänvaiheiden kautta saaduista 
kokemuksista. Se näkyy mielenterveyskuntoutujien osalta kasvavana itsetuntemuksena, itse-
luottamuksena ja toimeliaisuutena. Se auttaa ihmistä ottamaan vastuuta itsestään ja halutes-
saan huomioimaan myös toiset, vastaavassa elämäntilanteessa olevat kanssaihmiset. 
 

 
2. Hallinto ja työntekijät 
 
 2.1  Yhdistyksen hallitus 
 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme varsi-
naista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan.  Toi-
mihenkilönä toiminnanjohtaja osallistuu kokouksiin. Hänellä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-
oikeus. Joskus myös ohjaaja on läsnä kokouksissa. 
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen toimi-
kausi on kaksi vuotta. Yhdistyksen hallitus kokoontuu 10-14 kertaa vuodessa käsittelemään sil-
le 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 jon-
kun muun ulkopuolisen tahon järjestämään, mahdollisimman laadukkaaseen järjestökoulutuk-
seen. Porissa näitä koulutuksia järjestää mm. Yhteisökeskus. 
 
Hallituksella ja työntekijöillä on yhteinen kehittämispäivä syksyisin ja keväisin. 

  
 
 2.2 Työntekijät 

 
Yhdistyksessä työskentelee toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla kaksi työntekijää. Toi-
minnanjohtaja huolehtii hallinnollisista asioista ja kehittää organisaatiota yhdessä yhdistyksen 
hallituksen kanssa, sekä suunnittelee ja koordinoi yhdistyksen eri toimintoja. Omalla toiminnal-
laan  toiminnanjohtaja tukee yhdistyksessä tehtävää vapaaehtoistyötä ja edistää osaltaan jä-
senten omaehtoista aktiivisuutta. 
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Keittiössä on ohjaaja, joka vastaa keittiö-, kassa- ja siivoustyöstä. Ohjaaja osallistuu tarvittaes-
sa myös  tapahtumiin ja retkiin työaikansa puitteissa. 
 
 Jäsentoimintoja ohjaa kolmas ohjaaja, jonka toimenkuvaa laajennetaan tulevan toimikau-
den aikana. Ohjaaja tukee ja virkistää jäseniä erilaisten ryhmätoimintojen kautta. Tämä 
ohjaaja osallistuu kaikkiin yhdistyksessä tehtäviin retkiin ja tapahtumiin yhdessä toiminnanjohta-
jan kanssa, joitakin tapahtumia ja retkiä hän saattaa järjestää itsenäisesti. Työnkuvaan lisätään 
uusien vertaisohjaajien hankkiminen, heidän motivointinsa, kannustamisensa ja ns. työnohja-
uksellisten keskustelujen käyminen heidän kanssaan. Ohjaaja, joka toimii tässä tehtävässä 
osaa myös ohjata jäseniä erilaisissa kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Osaaminen  huomioi-
daan myös palkassa. 
 
 
Ohjaajien yksilötyönohjaus järjestetään Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian alueen orga-
nisaatiossa. Työnohjaus on sairaanhoitopiirin kädenojennus yhdistykselle ja se on toistaiseksi 
ilmaista.  
 
Toiminnanjohtajan työohjaus hankitaan järjestösektorin ainutlaatuisuuteen perehtyneeltä työn-
ohjaajalta.  
 
Työterveyshuolto, joka käsittää terveydenhoitajan palvelut on järjestetty Porin perusturvan ter-
veyskeskuksen yritysten työterveyshuollossa.  
 
Työntekijät osallistuvat mielenterveysalan ja –yhdistysten työntekijöiden tapaamisiin ja koulu-
tuksiin.  
 
Työntekijöiden jaksamista tuetaan Smartum-liikuntasetelein ja TYKY-päivien muodossa. 
 
2.3. Harjoittelijat ja tukitoimin työllistetyt 

 
Yhdistykseen otetaan  TE- toimiston ja vakuutusyhtiöiden kautta tulevia työkokeilijoita ja harjoit-
telijoita, sekä ottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita työharjoitteluun (lähihoitajat,  
sosionomit). Opiskelijat/työkokeilijat saavat yhdistyksessä perehtyä yhdistyksen toimialan jokai-
seen osa-alueeseen ja pois lähtiessään he ovat pääsääntöisesti antaneet positiivista palautetta. 
 
Harjoittelijat ja muu em. reservi tuovat lisäresursseja, mutta tarvitsevat toimiakseen myös ohja-
usta. Opiskelijan /työkokeilijan kanssa pyritään käymään viikoittain ohjauskeskustelu. Sijoitta-
valta taholta tulee useimmiten opettaja/ohjaaja käymään kerran tai kaksi. Ohjattavien kirjallinen 
arviointi vie aikaa.  Ohjaus- ja arviointivastuuta pyritään kierrättämään. 
 
Palkkatuella työllistettyjä ei enää saada yhdistykseen elleivät he ole esim. kaupungin työlli-
syysyksikön jälleensijoittamia. Tästä syystä talousarviossa on tässä kohtaa maininta väistyvänä 
kulueränä. 
 
 
3. Toimitilat 

 
Yhdistyksellä on käytössään  Porin kaupungilta vuokratut toimitilat Porin keskustassa (170 ne-
liötä, Valtakatu 9, Pori). Toimitilat on nimetty Porin Hyvän Mielen Taloksi. Toimitiloista löytyvät 
yhdistyksen toimisto, kokous- ja ryhmätoimintatilat sekä kahvio/keittiö ja talon toisessa päädys-
sä pieni ryhmähuone, wc ja vuonna 2012 pesuhuoneesta remontoitu toiminnanjohtajan työtila. 
Työtila on kooltaan seitsemän neliötä. 
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Yhdistys maksaa toimitiloistaan vuokraa Porin kaupungille. Vuokra-avustus on myönnettäneen 
yleishallinnon  budjetista myös vuodelle  2017. 
 
Hyvän Mielen Taloa pidetään auki kuutena päivänä viikossa. Arkisin klo 9-15.30 välillä au-
kiolosta vastaavat työsuhteessa olevat työntekijät. Ilta-, viikonloppu- ja juhlapyhien aukiolosta 
vastaavat vastuujäsenet. Vastuujäsenet  saavat tehtävistään ns. työosuusrahaa. Työosuusraha 
maksetaan yhdistykselle Porin perusturvan psykososiaalisten palvelujen kautta kuukausittain 
jälkikäteen perustuen todellisiin kuluihin..  
 
 
 

4. Jäsentoiminta 
 
 Yhdistyksen kohtaamispaikka Porin Hyvän Mielen Talo eli Hyvis on  olemassa jäseniä varten. 

Jäsenistöllä on hyvin erilaista kuten myös heidän tarpeensa. Tarjoamme jäsenille mielekästä 
tekemistä, mahdollisuuden ruokailuun ja monipuolista tietoa mielenterveysaisoista. 
 

 4.1 Keittiötoiminta 
 
Yksinäisille ihmisille päivittäinen ruokailumahdollisuus on tärkeä. He saavat mahdollisuuden 
osallistua yhteisruokailuun, joka maksaa päivästä riippuen 3-3,50€. Ruoka on monipuolista ja 
terveellistä sisältäen paljon kotimaisia juureksia, kasviksia ja marjoja. Ruokalistat vaihtuvat jä-
senten toiveiden ja sesongin mukaan.  Ruokailijoita on useimmiten 20 päivässä. 
 
Tämän lisäksi talossa leivotaan paljon: piirakoita, sämpylöitä ja makeita leivonnaisia. Kaikki ta-
lossa järjestettävät kahvitukset hoidetaan omin voimin. 
 
Keittiössä on työssä keittiöohjaaja ja jäseniä ja satunnaisesti työkokeilijoita. 
 
Yhdistyksen lounaan lisäksi jäseniä kiinnostavat toiminnan lisäksi  koteihin jaettava koulujen ja 
kauppojen ylijäämäruoka. Ylijäämää tulee päivittäin ja se mitä jää säilötään eläinhoitoloita var-
ten.  
 
  
Ruokaa tarjotaan myös leiri- ja retkiolosuhteissa. 
 
 
 
4.2. Vertaistukitoiminta 
 
Päivittäinen kävijämäärä on vakiintunut 30-35 henkilöön. Tiettyinä teemapäivinä kävijöitä voi ol-
la jopa 40-50. Kävijämäärät ovat koko ajan kasvussa mikä kertoo paikan tarpeellisuudesta ja 
toiminnan kiinnostavuudesta. 
 
Suurin osa jäsenistä asuu omissa kodeissaan ja he tulevat Hyvikselle täysin vapaaehtoisesti. 
Osa asumispalveluiden ohjaamista jäsenistä noudattaa  heille tehtyä viikko-ohjelmaa, joka tie-
tenkin tähtää heidän kuntoutumiseensa, mutta tällöin osallistuminen on puolivapaaehtoista. He 
ovat haasteellisempia ja enemmän ohjattavia kuin itsenäisesti asuvat. Tämän kohderyhmän li-
sääntyminen on odotettavissa, koska yksityiset palveluntarjoajat ”velvoitetaan” ohjaamaan 
asukkaansa Hyvikselle tai muihin vastaaviin keskuksiin. 
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Yksittäiselle jäsenelle pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monenlaisia vaihtoehtoja osallis-
tumiseen, omaan aktivoitumiseen ja tekemiseen. Osalle kävijöistä riittää jo pelkästään se, että 
on paikka mihin lähteä ja voi tavata samankaltaisia ihmisiä. 
 
Vertaisten ohjaamia ryhmiä on meillä viisi: vertaisryhmiä sairasryhmittäin (masentuneet, kak-
sisuuntaiset ja skitsofreniaa sairastavat) ja virkistävällä puolella (sähly ja karaoke) 
 
Muut ryhmät ovat vapaaehtoisten tai työntekijöiden ohjaamia, mutta vertaisuus on niissäkin 
vahvasti läsnä. 
.  

 
 4.3 Liikunta- ,virkistysryhmät ja muu aktivointi 
 
    

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääsääntöisesti 30-75 vuotiaista. Monilla on mielenterveyson-
gelman lisäksi muita terveysongelmia. Näiden seikkojen vuoksi matalankynnyksen mahdolli-
simman monipuolisen liikunnan ja terveysneuvonnan järjestäminen on tärkeää.  

  
Yhdistyksessä toimii useita säännöllisiä, viikoittain toimivia liikunta- ja harrasteryhmiä. Vakituis-
ta ryhmätoimintaa tulevat olemaan myös jatkossa kävely/lenkki-,  rentoutus-,  ja sählyryhmä. 
Lisäksi jäsenille on tarjottu ohjattua vesijumppaa ja viikoittainen uintimahdollisuus jäsenetuhin-
taan.  Kaikki edellä mainitut toiminnalliset liikuntaryhmät jatkavat toimintaansa myös tulevana 
toimintavuotena.  Kesäisin liikuntapaikkojen ollessa suljettuja harrastetaan ulkoliikuntaa ryh-
mässä esim. pelataan mölkkyä, heitetään tikkaa  ja käydään kävelylenkillä.  Osa aktiivisista jä-
senistä osallistuu MTKL:n palloiluturnaukseen  ja yleisurheilukilpailuihin . 
 
Liikuntaharrastuksiin pyritään saamaan ohjaajia omasta väestä, mutta näiden mahdollisuuksien 
puuttuessa otetaan ohjaaja esim. oppilaitoksesta tai vapailta markkinoilta. 
 
 
Muut ryhmät 
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Tarvittaessa  opastetaan jäseniä ATK-taidoissa. 
 
Muita työ- ja aktivointitoimenpiteitä ovat tilojen siivous,  sunnuntain aukiolosta huolehtiminen, 

aulavastaavuus ja erinäisten toiminnallisten ryhmien aktivointi. Koska ryhmiä ohjaaville vertaisil-
le ei voida maksaa kannustusrahaa, pyritään heille tarjoamaan ilmaista virkistystä.   
 
4.4. Virkistystoiminta 

 
Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry on yhdistyksen alkutaipaleesta asti järjestänyt virkistys-
toimintaa 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 vah-
vistajana. 
 
Perinteisesti yhdistys on järjestänyt useita virkistysmatkoja, jotka ovat vakiinnuttaneet paik-
kaansa 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva Kukan päivän tervehdyksestä 13.5.  
 
Retkien lisäksi muita jäsenistön virkistykseen tähtääviä tapahtumia järjestetään pitkin vuotta. 
Vuosiohjelmassa ovat paikkansa vakiinnuttaneet mm. seuraavat juhlat:  

                         

 ystävänpäiväjuhlat 

 förskottivappu 

 Kukan päivä 
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 kesäkauden avaus pihalla 

 sadonkorjuujuhla 

 mielenterveysviikon tapahtumat 

 pikkujoulut 
 
 
 
Tarvittaessa toimitiloissa voidaan viettää jäsenten merkkipäiviä. 
             
Virkistystoiminnallaan yhdistys tavoittaa kerralla hyvin suuren joukon jäseniä (30 – 50 jäsen-
tä/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 suunnitte-
luun säännöllisesti aloitelaatikon ja talokokousten kautta.   
 
Retkistä on peritty ja tullaan jatkossakin perimään reilu omakustannushinta, näin mahdolliste-
taan kattava retkiohjelma. Ohjaaja, toiminnanjohtaja ja tarvittaessa keittöohjaaja ovat tarvittaes-
sa mukana retkillä.  

 
Arviointia jäsentoiminnasta kerätään jäsenistön maanantaikokouksissa. Isompien retkien  ja ta-
pahtumien yhteydessä tietoa kerätään lomakkeilla. 
 
Koska kohdennetusta toiminnasta ikääntyneille jäsenille vuonna 2016 on hyvät kokemukset, 
jatkamme sitä ja laajenamme kohdennettua toimintaa. Toimintavuonna 2017 kiinnitämme huo-
miota naisjäseniin  ja koitamme saada heille kohdennettua toimintaa esim. oma ryhmän tai ta-
pahtumien muodossa.  
 
 

 
 4.5 Koulutus ja luennot 
 

 
Yhdistyksen tiloissa järjestetään asiantuntija- ja kokemusasiantuntijaluentoja jäsenten toiveiden 
perusteella. Luennot liittyvät läheisesti mielenterveyskuntoutujien arkeen, kuten erilaiset etuu-
det, jaksaminen ja tietoa erilaisista sairauksista ja niistä kuntoutumisesta. Luennot ovat kaikille 
avoimia tilaisuuksia, joista ilmoitetaan Satakunnan Kansan Tänään – palstalla. Luennoissa on 
tärkeää selviytymiskeskeinen ajattelu. Luennoissa pitäisi olla ideana se, että jäsen saa voimaut-
tavaa tietoa omaan arkeensa  
 

 4.6 Tiedotus 
 

Jäsenkirjeen kautta tiedottaminen säilyy jatkossakin toiminnanjohtajan tehtävänä. Jäsenistö 
saa jäsenpostia 3-4 kertaa vuodessa. Jäsenposti ja yhdistyksen esitteet postitetaan samanai-
kaisesti myös kaikille yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppaneille pyritään lähettämään tie-
dotteita usein perinteisellä postilla ja sähköpostilla. Jäsenpostin kopioinnissa ja postituksessa 
on mukana myös aktiivijäseniä. 
 
Yhdistyksen ”talokokousta” (kaikkien jäsenten yhteinen, säännöllinen yhteisöpalaveri, joka pide-
tään Hyvän Mielen Talolla viikoittain maanantaisin) kehitetään edelleen toimimaan tehokkaana 
tiedotus- ja koulutustilaisuutena yhdistyksen hallinnon (toiminnanjohtaja ja hallitus) ja jäsenistön 
välillä. Yhteisöpalaverissa  käydään läpi viikon ja lähiviikkojen tapahtumat.  
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Yhdistys tiedottaa toiminnastaan omilla www-sivuilla ja maakunnan päälehden Satakunnan 
Kansan Menoinfo - palstalla. Mielenterveysviikon aikana ja tarvittaessa muulloinkin toiminnan-
johtaja 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 (Porin Hyvis) kautta myös muut tahot saavat tietoa yhdistyksen aktiivisesta toimin-
nasta. Lisäksi olemme Instagramissa (Porin Hyvän Mielen Talo) ja Twitterissä (Porin Hyvis). 
 
Yhdistys osallistuu Porissa ja lähikunnissa järjestettäviin kansalaistapahtumiin (Yhteisökeskus, 
oppilaitokset) joissa yhdistys saa tehdä yhdistystä tunnetuksi.  Mahdollisimman avoimen tiedot-
tamisen kautta yhdistys pystyy  tekemään mielenterveysasioita tunnetuksi, asenteita mielenter-
veyskuntoutujia kohtaan myönteisimmäksi ja tietenkin saamaan uusia kävijöitä mukaan toimin-
taan. 
 
Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty yhteinen sopimus tiedottamisesta.  Käymme yhdessä toisten 
yhdistysten kanssa kertomassa yhdistyksen toiminnasta Harjavallan sairaalan tiloissa säännöl-
lisesti. 
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai jäsenet tai työntekijät edustavat yhdistystä  aktiivises-
ti ja sovitusti eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  
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5. Yhteistyö 
 

Yhdistys pyrkii vireään yhteistyöhön eri tahojen kanssa myös tulevaisuudessa. Solmittujen yh-
teistyösuhteiden ylläpitäminen tarkoittaa aktiivista tiedotusta ja yhteydessä oloa alueen eri mie-
lenterveystoimijoiden kanssa esim. säännöllisen postin, vierailujen ja käyntien muodossa.  
 
Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja kuuluvat moniin Porin alueella kokoontuviin yhteistyöryh-
miin. Yhteistyö on tiivistä etenkin Porin kaupungin psykososiaalisten palveluiden kanssa. Kau-
punki pitää mielenterveysneuvolaa tiloissa 1x kk ja samainen terveydenhoitaja saa esimiesten-
sä suostumuksella pitää jäsenille terveysaiheisia luentoja. 

   

  
 
 
 

 RAY  (STEA) Ak2 avustus mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikkatoimintaan 

 Porin kaupunki omistaa kiinteistön, jossa yhdistys on vuokralla.. 

 Porin kaupunki,   avustaa taloudellisesti toimintaa, järjestää yhdistyksen toimitiloissa mielenterve-

ysneuvolan, Porin perusturvan kanssa on sopimus työosuusrahoista 

 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 tu-

ki, yhteiset tapahtuma 

 Porin Seurakunta -> hartaustilaisuudet, kynttilätapahtuma 

 Finfami –Satakunta ry -> molemminpuolinen palveluohjaus, edunvalvontaan liittyvät kannanotot, 

yhteiset tapahtumat 

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

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

 Asumisyksiköt (Veturi, Taiteilijakoti, Friitala, Hopeaharju,ASPA), ohjaavat kävijöitä toimintaan 

 Musan salama > vapaakortti kotipeleihin 

 Satakunnan Mielenterveyseura ry > tapahtumayhteistyö 

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

 Tukiranka ry/KlubitaloSarastus > yhteiset tapahtumat  

 Yhteisökeskus yhdistys on jäsenenä 
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6. Talous 
 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n taloudellinen pohja toimintavuodelle 2017 on arvioitu 
muodostuvan seuraavasti: 

 RAY ak-avustus 125000€ 

 Porin Kaupungin avustus 25000€ 

 Psykososiaalisten palveluiden sopimus työosuusrahoista noin 5000€ 

 Jäsenmaksut 4800€ 

 Järjestötoiminnan tuotto (keittiö- ja osanottomaksutulot) 31 000€ 

 Vammaisneuvoston avustus 900€ 

 Työmarkkinatuki 6000€ (väistyvä avustus) 
 

 
 
Suurin kuluerä on luonnollisesti palkkakustannukset  sivukuluineen kolmesta työntekijästä ja 
keittiötoiminnasta ja kuntouttavasta virkistystoiminnasta.  Nämä kaikki kuluerät ovat jatkuvasti 
kasvavia johtuen yleisestä kustannustason noususta ja liittokierroksilla tulevista korotuksista. 
 
Tilitoimisto Abakus ky vastaa palkkojen maksamisesta, kausi-ilmoituksista ja muista tilitoimisto-
alan tehtävistä, jotka on tarkemmin sovittu heidän kanssaan tehdyssä sopimuksessa. 

 
7. Lopuksi 

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

 
Yhdistyksen tulee pyrkiä jakamaan oikeaa tietoa mielenterveysongelmista ja kuntoutujien elä-
mästä. Omalla toiminnallaan ja esimerkillään yhdistys vahvistaa kuntoutujien täysivaltaisuutta 
(empowerment) ja oikeutta tasavertaiseen kohteluun elämän kaikilla aloilla.   Mielenterveyskun-
toutujien etujärjestönä yhdistykseltä odotetaan aktiivista otetta yhteiskunnallisiin kysymyksiin, 
jotka jollain tavoin koskevat kuntoutujien asemaa tai oikeuksia.  
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 Pia Vahekoski   Pirkkoliisa Nordlund 
 Toiminnanjohtaja  Puheenjohtaja 
 


