
 

Ylimääräinen jäsentiedote 1.4.2020 

 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n Valtakadun toimipisteen ja Hyvis-iltojen toimipisteiden 

kasvokkain tapahtuva toiminta ovat toistaiseksi keskeytyneenä. Myöskään talon ulkopuolella 

toimivat liikuntaryhmät ovat toistaiseksi keskeytetty.  Kevään risteily on siirretty 18-19.8.2020. 

Kevään tilikokous (11.5.) joudutaan luultavasti siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. Tästä 

tiedotamme huhtikuun lopulla postitettavassa jäsentiedotteessa, sekä kotisivuillamme 

www.porinhyvis.fi. 

Perustehtävästämme huolehdimme seuraavasti: 

Lounas ja EU kassit 

• Lounasta myydään Hyviksellä ti-pe klo: 12.00-13.00 kertakäyttöastioihin pakattuna. Myynti 
tapahtuu pihalla. Lounaan hinta on 4€ sisältäen pääruoan ja jälkiruoan. Ota mukaan oma 
kassi, missä kuljetat ruoka-astiat kotiisi.  

• Olisimme kiitollisia, jos voisit varata tasarahan.  

• Ethän tule hakemaan ruokaa nuhaisena tai yskäisenä.  Tarvittaessa voimme toimittaa 
ruokalähetyksen kotiovellesi.  

• Varaus ruokailuun hakua edeltävänä päivänä. Viikonlopun varalle voit tehdä 
tuplavarauksen. Kysy lisää Annelta p. 0405157278 

EU-ruokakasseja jaamme tarpeeseen huhtikuussa joka torstai klo 12-13. Jako tapahtuu Valtakatu 
9:n sisäpihalla parkkialueella 1kassi/talous. 

Noudatamme THL:n ohjeita turvaväleistä. Vaikka näemme toisemme pitkästä aikaa emme halaa 
tai kättele. 

Ryhmät 

• Ryhmätoimintaa järjestämme toistaiseksi facebookissa ja pian myös kotisivujen chatissa. 

Toivoisimme, että ne jäsenet, joilla on tietokone, tai älypuhelin ottaisivat seurantaan 

Hyviksen facebookin ja sieltä Virtuaali Hyviksen. Virtuaali Hyviksellä on joka arkipäivä 

työntekijän tervehdys / päivän tehtävä.  Sinne voit itse jakaa omia kuulumisia, kuvia ja 

livevideoita. Livetilassa toteutetaan seuraavat ryhmät: talokokous, levyraati ja tietovisa.  

• Hyviksen työntekijät vastailevat työaikojensa puitteissa messengerissä kysymyksiinne. 

Jos facebook ei kuitenkaan ole kanavasi, toteutamme ryhmiä pian avattavassa chatissa.  Seuraa siis 

tiedotusta facebookissa ja kotisivuilla www.porinhyvis.fi 

 

 

http://www.porinhyvis.fi/


Puhelinpäivystys 

• Puhelinpäivystys arkisin klo 10.00-18.00 numerossa 02-6324626.  

• Jos haluat Hyviksen soittorinkiin, niin soita ylläolevaan numeroon ja anna meille yhteystietosi. 

• Muuna aikana Mieli ry:n kriisipuhelinpäivystys. Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää 24 tuntia 

vuorokaudessa numerossa 09-2525 0111 

 

Viikkolukujärjestys 

Kello Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

12.00-   
Noutolounasta 

 
Noutolounasta 

 
Noutolounasta 
Eu kassien jako 

 
Noutolounasta 13.00- virtuaalinen 

talokokous 

14.00-    
Asiointiapu 
klo:12-15 

  

15.00-  Virtuaalinen 
tietovisa 

Virtuaalinen 
levyraati 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 
Teija Österlund   Pia Vahekoski 
p. 0400 688842   p. 040 5729431                
ceija.osterlund@gmail.com  toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi 

 
Ohjaaja    Projektityöntekijä 
Annika Korvanen   Elina Kaunismäki 
p. 040 3564192   040 8320732 
ohjaaja@porinhyvis.fi    projektityontekija@porinhyvis.fi 
 
Keittiöohjaaja   Vahtimestari 
Anne Halmet-Kivini   Ari Sillanpää 
p. 040 5157278   vahtimestari@porinhyvis.fi 
keittioohjaaja@porinhyvis.fi   
 
 

Porin Hyviksen sosiaalisen median kanavat 

Facebook: @Porin Hyvis @Pia Hyvis @Anne Hyvis @Hyvisillat @Elina Hyvis @Annika Hyvis @Ari 

Hyvis Virtuaali HYVIS  

Instagram: @Porin Talo 

Twitter: @Porin Hyvis @pia_vahekoski 

Aihetunnisteet: #mielenterveys #porinhyvistoimii #mielenterveysyhdistys #hyvisillat 
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