
RAUMAN SEUDUN 
KATULÄHETYS RY 

Ryhmätoiminnot: 

RAUMA JA EURAJOKI 

• Kuntouttavia ryhmäpalveluja 
pääsääntöisesti pitkäaikaistyöttömille

KOKO SATAKUNTA 

• Toiminnallista uravalmennusta palvelun 
ostajan toiveesta pääsääntöisesti 
pitkään työttömänä olleille (yhteistyössä 
Porin Sininauhan ja Sastamalan 
mielenterveysseuran kanssa)

• Työnhakuvalmennusta, palvelun ostajan 
toiveesta, kohderyhmänä työttömät 
työnhakijat

Yksilötoiminnot:

RAUMA JA EURAJOKI 

• Kuntouttavaa työtoimintaa, 
pajatoimintaa, Valo-valmennusta, 
kuntouttavia palveluja, työkokeilua ja 
työhönvalmennusta. Kohderyhminä 
tukea tarvitsevat työttömät työnhakijat 
sekä koulutusta tai monipuolisia 
tukitoimia tarvitsevat henkilöt.

RAUMA 

• Palkkatuettua työtä, paja- ja Valo-
valmennusta työttömille työnhakijoille, 
jotka hyötyvät palvelusta ja jotka 
suuntaavat avoimille työmarkkinoille tai 
koulutukseen

• Oppisopimuskoulutusta, paja- ja Valo-
valmennusta henkilöille, jotka hyötyvät 
kouluttautumisesta työllistyäkseen

RAUMA JA PORI

• Tartu hetkeen -hanke henkilöille, 
jotka tarvitsevat päihteettömyyteen 
tukevaa työtoimintaa ja osallistavaa 
ryhmätoimintaa edetäkseen esim. 
työllistämistoimenpiteeseen

Tarjolla myös yleishyödyllistä 
työllistymisedellytyksiä ja elämänkykyä 
lisäävää toimintaa. Kohderyhmänä 
kaikenikäiset, osa palveluista suunnattu 
nuorille, alle 29-vuotiaille, kuitenkin 
pääsääntöisesti työikäisille.

Yhteystiedot
Rauman Seudun Katulähetys ry
Lyseonkatu 7, 26100 RAUMA
Janne Rantala, toiminnanjohtaja 
janne.rantala@rskl.fi 
puh. 044 068 4947
www.raumanseudunkatulahetys.fi

KANKAANPÄÄN TEKEVÄT RY / 
KIERRÄTYSKESKUS  

KANKAANPÄÄ JA YMPÄRISTÖKUNNAT

• Kuntouttavaa työtoimintaa ja 
työkokeilupaikkoja kaikenikäisille

Yhteystiedot
Kankaanpään Tekevät ry
Toimenkatu 4, 38700 KANKAANPÄÄ
puh. 02 572 1525
info@kierratyskpaa.fi
www.kierratyskpaa.fi

SPR KONTTI 

KOKO SATAKUNTA

• Kuntouttavaa työtoimintaa, työelämä-
kokeilua, työkokeilua ja palkkat uki    - 
työtä. Kohderyhmänä pitkään 
työttömänä olleet ja vaikeasti 
työllistyvät henkilöt.

• Erilaisia työllisyysmahdollisuuksia 
parantavia koulutuksia (esim. asiakas-
palvelu koulutusta, tiimityöntaidot-
koul utusta, ensiapukoulutusta jne.)

• Mahdollisuus suorittaa myös 
pitempiaikaisia koulutuksia 
oppisopimuksella, esim. merkonomi, 
myynnin ammattitutkinto ja 
laitoshuoltaja

Yhteystiedot
SPR Kontti Pori  
Paanakedonkatu 20, 28100 PORI
Pirjo Katajamäki, projektipäällikkö 
puh. 040 844 8945
https://kontti.punainenristi.fi/
tyollistamispalvelut

VALTTI 

POHJOIS-SATAKUNTA

• Tukea työttömille nuorille ja aikuisille 
työkokeilun, palkkatuen ja yksilö - ja 
ryhmävalmennuspalveluiden keinoin

• Kuntouttavia palveluita yhteistyössä kuntien 
ja PoSan kanssa

• Työtoiminnan rinnalla elämänhallinnan 
tukemista, palveluohjausta ja 
elämäntilanteiden kartoitusta sekä työ- ja 
koulutusmahdollisuuksien kartoittamista

• Velkaneuvontaa yhteistyössä kuntien 
velkaneuvojan kanssa, työttömien 
terveystarkastuksiin ohjausta, sekä 
viranomaisten jalkautumista. Kohderyhmänä 
pitkään työttömänä olleet nuoret ja 
aikuiset sekä kuntouttavan työtoiminnan ja 
vammaispalvelun työtoiminnan asiakkaat. 

KOKO SATAKUNTA

• Koulutusvalmennuspalveluita työttömille 
puitesopimuksen ostojen mukaisesti: 
työhönvalmennusta, työnhakuvalmennusta, 
toiminnallista uravalmennusta, 
oppimisedellytysten arviointia, lukitestausta 
ja psykologisia testausmahdollisuuksia, 
RMP:tä eli motivaatioprofiilien tekemistä

• Yhteistyötä oppilaitosten kanssa 
ammatillisten tutkintojen suorittamiseksi 
työpajalla korvausta vastaan

• Tietotekniikkakoulutusta

• Yritysyhteistyönä jatkopolkuja asiakkaille ja 
palkkatuella oleville työllistymiseksi yrityksiin

• Toiminta Satakunnan työpajojen 
aluekoordinaattorina: tukee työpajojen 
toimintaa ja järjestää ajankohtaistapaamisia 
asiantuntijoiden kanssa ja koulutuspäiviä

Yhteystiedot
Kankaanpään Valtti-työpaja
Asemakatu 7, 38700 KANKAANPÄÄ
Niina Veko, koordinaattori 
niina.veko@valtti.fi
puh. 044 577 2119
www.tpy.fi/alu/satakunta, www.valtti.fi

TUKIRANKA RY

PORIN KLUBITALO SARASTUS

• Työ- ja toimintakyvyn edistämisen 
palveluita työikäisille kuntoutujille, joilla 
joko neuropsykiatrinen tai psykiatrinen 
diagnoosi. Pääkohderyhmänä nuoret 
kuntoutujat.

• Työpainotteinen päivä: keittiö-, toimisto- tai 
Future-yksikössä työskentelyä

• Työharjoittelupaikkojen etsintää yrityksistä 
kuntoutustuella oleville

• Opiskeluvalmennusta, neuropsykiatrista 
valmennusta, työvalmennusta sekä 
elämänhallinnan valmennusta

• Klubitalojen työtehtävien valmennusta 
(tietokonetaidot, keittiötaidot, siivoustaidot, 
graafiset taidot)

Yhteystiedot
Porin Klubitalo Sarastus
Vapaudenkatu 3, 28100 PORI
puh. 02 634 1650, klubitalo@tukiranka.fi
www.porinklubitalosarastus.fi

HIITTENHOVI

• Tuettua asumista toimintakyvyn 
edistämiseksi (omaohjaajatoimintaa, 
ryhmätoimintaa, harrasteryhmätoimintaa, 
liikuntamahdollisuuksia, 
kokemusasiantuntijoiden vetämiä ryhmiä, 
viikoittaisia asukaspalavereita)

• Työ- ja koulutusvalmennusta

• Harjavallan olohuonetoiminnan tarjoamaa 
toiminnallista päivätoimintaa

• Toiminta perustuu kuntouttavaan 
työotteeseen, tavoitteena asukkaiden 
toimintakyvyn edistäminen 
mahdollisemman itsenäiseen oman elämän 
hallintaan

Yhteystiedot
Hiittenhovi 
Sairaalantie 14, 29200 HARJAVALTA
Jouni Joensuu, hallintovastaava 
puh. 050 320 9638, www.hiittenhovi.fi

PORIN KULTTUURIPAJA LUMO

• Tukea elämänmuutoksiin

• Yksilöllistä ohjausta arkeen, asumiseen 
sekä henkilökohtaisen talouden ja 
virastoasioiden hoitoon liittyvissä asioissa  

• Työ- ja toimintakykyä edistäviä toimintoja: 
mahdollisuus kouluttautua vertaisohjaajaksi, 
ohjata omaa ryhmää ja osallistua luovaan 
ryhmätoimintaan

• Apua työkokeiluun, töihin (Tsemppi-
työnhakukurssi), työllistymistä edistävään 
ammatilliseen kuntoutukseen, opiskeluihin 
tai harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan 
hakeutumisessa

• Kohderyhmänä 18 – 35-vuotiaat mielen-
terveyskuntoutujat tai muuten haastavassa 
elämäntilanteessa olevat nuoret aikuiset 

Yhteystiedot
Porin Kulttuuripaja Lumo
Otavankatu 5, 28100 PORI 
puh. 044 751 2767
kulttuuripaja@tukiranka.fi
www.kulttuuripajalumo.fi

RAUMAN SEUDUN 
TYÖNHAKIJAT RY
Toimintakeskuksessa tarjolla kuntouttavaa 
työtoimintaa, työkokeilua ja palkkatuettua 
työtä. Pääsääntöinen kohderyhmä 30 – 60 
-vuotiaat. Asiakkaat TYPin, TE-toimiston, 
Winnovan sekä muiden palvelutuottajien 
kautta.

• Palkkatuettua työtä koko Satakunnan 
alueella

• Työkokeilupaikkoja Rauman 
työssäkäyntialueella asuville 
mielenterveyskuntoutujille

• Kuntouttavaa työtoimintaa yksilöllisesti 
ja ryhmämuotoisesti 

• Hankelähtöisesti työnhaku- ja 
uravalmennusta ryhmille 

• Työnhaku- ja uravalmennusta 
pitkäaikaistyöttömille tai muuten 
vaikeassa työllistymistilanteessa oleville 
iästä riippumatta

• OppiQ-ryhmätoimintaa (Toimintaa, 
työtä ja ohjausta -hanke) 

• JobiRinki-palvelun kautta järjestöille 
matalan kynnyksen työkokeilua sekä 
palkkatuettua työtä järjestöjen eri 
tehtävissä

• Yleishyödyllisenä toimintana Valo-
valmennusta toimintakeskuksessa 
(puhdistus- ja cateringalan asiakkaat) 

Yhteystiedot
Rauman Seudun Työnhakijat ry
Satamakatu 2, 26100 RAUMA
puh. 02 822 4206
Ilse Vauhkonen, hankevastaava  
ilse.vauhkonen@raumantyottomat.com 
puh. 045 279 5969
toimisto@raumantyottomat.com
https://raumantyottomat.com

PORIN SEUDUN 
TYÖTTÖMÄT RY

PORIN ALUE

• Työkokeilu- ja tukityöpaikkoja 
pitkäaikaistyöttömille

• Harjoittelupaikkoja opiskelijoille

• Työllistämispaikkoja: ompelimo, 
kutomo, pukuvuokraamo, 
kirpputori, lounasruokala, EU-
ruuan jakoa, ylijäämäruuan jakoa, 
toimisto, kiinteistöhoito, kuljetus 
sekä syksyllä tuoremehuasema

Yhteystiedot
Porin Seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 PORI
puh. 044 797 5613
Eija Korpihalkola, toiminnanohjaaja 
puh. 044 244 8870
toimisto@porinseuduntyottomat.fi

SATAKUNNAN MONI
KULTTUURI YHDISTYS RY

MAAHANMUUTTAJILLE

• Työnhaku- ja uravalmennusta sekä 
työkokeilupaikkoja 

• Neuvonta- ja tukipalveluja 

• Täydennystä Porin kaupungin 
kotouttamispalveluihin

• Tukea yhteisöllisyyteen 
maahanmuuttajien 
kotoutumisprosessissa

• Porissa matalan kynnyksen 
paikka, jossa neuvontaa ja tukea 
maahanmuuttajille parantamaan 
työmarkkinaedellytyksiä

• Työelämäkokeilu- ja sosiaalisen 
kuntoutuksen paikkoja 

LISÄKSI

• Kuntouttavaa työtoimintaa

• Työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille

• Työllisyyspoliittisia 
työllistämishankkeita

• Työharjoittelupaikkoja ja 
näyttötutkintomahdollisuuksia 
opiskelijoille

• Mahdollisuus opintoihin kuuluvaan 
vapaaehtoistyöjaksoon

Yhteystiedot
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry
Otavankatu 5, 28100 PORI
puh. 040 523 7711
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi
http://monikulttuuriyhdistys.fi

SATAKUNNAN HYVINVOINTI  
JA KULTTUURIRYHDITYSTEN 
TUKI RY / KIERTOPISTE

PORIN ALUE

• Työkokeilupaikkoja 

• Palkkatukipaikkoja 

• Paikkoja työssäoppimiseen

• Apua arjenhallintaan ja uras uunnitelmien 
tekoon

• Ammattitutkinnon osiin valmentava  
Valo-valmennusmalli

Kohderyhminä monialaisen palvelun 
tarpeessa olevat työttömät työnhakijat, 
pidempään työttömänä olleet 
maahanmuuttajat, nuoret ja osatyökykyiset 
sekä muut erityisen heikossa työmarkkina-
asemassa olevat.

Yhteystiedot
Satakunnan hyvinvointi ja 
kulttuuriyhdistysten tuki ry
Kiertopiste
Kiertokatu 15, 28130 PORI
Tuija Vehmas-Bäck, projektipäällikkö 
puh. 044 706 2455
kiertopiste@gmail.com
www.kiertopiste.com

PORIN KIINTEISTÖ
OMISTAJAIN 
KESKUSJÄRJESTÖ RY

PORIN ALUE

• Kuntouttavaa työtoimintaa

Yhteystiedot
Porin Kiinteistöomistajain Keskusjärjestö
Antinkatu 6 A, 28100 PORI
Jouko Harju, puh. 044 702 2317
pkk.mopiili@outlook.com
www.porinkiinteistonomistajat.fi

LEADER KARHUSEUTU 
AHKERASTI YHDESSÄ HANKE
• Työ- ja toimintakykyä edistäviä 

tukitoimenpiteitä sekä välityömarkkinoilla 
toimiville järjestöille että työttömille 
työnhakijoille

• Duuniin!-valmennusta työnhakuun ja 
työllistymiseen liittyen 

• TyöPiste!-palvelu pienimuotoisten 
työtehtävien ja työnhakijoiden 
kohtauttamiseen

• Fyffee! - matalan kynnyksen 
talousohjausta: elämäntilanteen 
kartoitusta sekä apua ja neuvoja oman 
talouden hallintaan

Yhteystiedot
Leader Karhuseudun toimisto
Otavankatu 5A 
28100 PORI
Raisa Ranta, projektipäällikkö 
raisa.ranta@karhuseutu.fi  
puh. 044 765 1565
www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/ 
esr-hankkeet/ahkerasti_yhdessa

KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY

KANKAANPÄÄ JA YMPÄRISTÖKUNNAT 
(Honkajoki, Pomarkku, Jämijärvi, Lavia)

• Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua

Yhteystiedot
Kankaanpään Toimitupa ry
Kuninkaanlähteenkatu 4, 38700 Kankaanpää
puh. 02 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@dnainternet.net
https://sites.google.com/site/
kankaanpaantoimitupary

PORIN 4HYHDISTYS

PORI, NOORMARKKU JA NAKKILA

• Ajokortti työelämään koulutusta 
13 – 28-vuotiaille, sis. työelämän 
pelisääntöjä, työelämässä tarvittavat 
dokumentit ja asiakaspalvelu. 
Kohderyhmänä erityisesti ensimmäisiä 
työpaikkojaan/kesätöitään hakevat nuoret.

• 4H-yrityskurssi 13 – 28 vuotiaille nuorille, 
kevytyrittäjyyskoulutus jonka, pohjalta 
pystyy perustamaan oman 4H-yrityksen

• Mahdollisuus työllistyä joko 
keikkaluontoisesti esimerkiksi erilaisiin 
siivous-, piha-, haudanhoito-, 
liikennepuistonohjaus- sekä 
koiranhoitotehtäviin tai työllistää itsensä 
4H-yrittäjänä omalla vahvuusalueellaan

Muut Satakunnan 4H-yhdistykset: Lavia, 
Siikainen, Merikarvia, Eura ja Eurajoki, 
Rauma, Kokemäki, Ulvila, Huittinen, Karvia, 
Kankaanpää, lisätietoja https://4h.fi

Yhteystiedot
Porin 4H-yhdistys
Otavankatu 5, 28100 PORI
puh. 050 561 5268
pori@4h.fi
https://pori.4h.fi

PORMESTARINLUODON 
ASUKASYHDISTYS RY

PORI 

• Työelämäkokeilua kaikenikäisille 
pyöräpajalla ja kirjatuvalla                

Yhteystiedot
Pormestariluodon Asukasyhdistys ry
Alahangantie 1, 28190 PORI
puh. 02 641 2667
www.pormestarinluoto.com

PORIN SININAUHA RY
Työllisyyden sekä työ- ja toimintakyvyn 
edistämisen palveluja.

PORI

• Yleishyödyllisenä: työelämäkokeilua, 
kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, 
palkkatuettua työtä, ammattitutkinnon 
osiin valmentavaa työkokeilua (rakennus- 
pintakäsittely, puhdistuspalvelu- ja 
hoitotyö)

• Yleishyödyllistä sosiaalista kuntoutusta 
(nuorten digiverstas, päivätoimintaa, 
ryhmätoimintaa mm. päihdeomaisille, 
vapautuville vangeille, päihdekuntoutujille 
sekä työttömille työnhakijoilla)

• Matalan kynnyksen työtehtäviä

PORI, RAUMA, HUITTINEN

• Ostopalveluna ELY:lle toiminnallista 
uravalmennusta (erilaisille ryhmille, 
räätälöidään erikseen)

• Työnhakuvalmennusta ryhmä-  ja 
yksilövalmennuksena

Yhteystiedot
Porin Sininauha ry
Muistokatu 18, 28120 PORI
puh. 044 704 9400 
info@porinsininauha.fi
Johanna Huhtala, toiminnanjohtaja 
puh. 040 720 5825
www.porinsininauha.fi

Tähän palvelukarttaan on koottu Satakunnan alueella 
toimivia järjestöjä, jotka tarjoavat työllisyyden ja työ- ja 
toimintakyvyn edistämiseen liittyvää toimintaa ja palvelua. 
Lisätietoja kunkin järjestön tarjoamista palveluista saa 
parhaiten ottamalla suoraan yhteyttä palvelua tarjoavaan 
järjestöön.

Palvelukartan sähköinen versio löytyy osoitteesta:  
www.yhteisokeskus.fi/jarjestojenpalvelut

Satakunnan alueen 
työllistäviä järjestöjä
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