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Mitä Rauman Seudun Katulähe-
tys tekee?
”Rauman Seudun Katulähetys tuottaa 
palveluita yksinäisyyden ja asunnot-
tomuuden torjumiseen, työllisyyteen 
ja koulutukseen. Näissä yhdistys on 
ensimmäisen portaan toimija ihmi-
sille ja heidän läheisilleen. Nuori-
sotakuutalolla tarjoamme erilaisia 
palveluita ja ryhmiä nuorille yhdessä 
yhteistyötahojen kanssa. Työpaja-
toiminnassa on mahdollisuus tehdä 
merkityksellistä työtä ja voimaantua. 
Lisäksi meillä on kohtaamispaikka-
toimintaa Eurassa, Luvialla ja Eura-
joella. Kaiken tämän rinnalla kulkee 
Valo -valmennus, jolle on perustettu 
oma yhdistys. Valo-valmennuksessa 
suoritetaan vuoden 2019 aikana noin 
kahdensankymmentä tutkinnon osaa 
pelkästään Raumalla. Valo-valmen-
nusyhdistys tuottaa työllisyydenhoi-
don palveluita monella paikkakun-
nalla myös Satakunnan ulkopuolella. 
Teemme palvelutuotantoa arvot edel-
lä. ”Polku” on sana, joka pitää maini-
ta Rauman Seudun Katulähetyksen 
yhteydessä. Rakennamme polkuja 
eteenpäin.”

Mitä yhteistyötä teette kaupun-
kien ja kuntien kanssa?
”Toimimme ensisijaisesti palvelun-
tuottajana kunnille. Kunnat ostavat 
yhdistykseltä esimerkiksi kuntoutta-
vaa työtoimintaa ja asumispalveluita. 
Rauman kaupungilta saamme yleis-
avustusta, mutta yhteistyö perustuu 
arvopohjaiselle palveluntuotannolle. 
Rauman Seudun Katulähetyksen ta-
voite on olla Suomen suurin arvo-

pohjainen palveluntuottaja. Hanke- ja 
projektirahoilla toimiminen on ras-
kasta ja vie resursseja. Myös käyt-
täjä hyötyy palveluntuotantomallin 
luomasta pysyvyydestä ja turvalli-
suudesta. Kaupungilla on edustaja jo-
kaisessa ohjausryhmässämme. Nuo-
risotakuutalon kaupunki möi osin 
sosiaalisin perustein yhdistykselle. 
Kaupungin päihde- ja mielenterveys-
strategiaa valmistelevassa ryhmässä 
olemme kutsuttuina asiantuntijoina. 
Käymme jatkuvaa vuoropuhelua, joka 
on rehellistä ja avointa.”

Miten yhteistyö on kehittynyt 
vuosien varrella?
”Mielestäni Raumalla on aina nähty 
yhdistysten tuottama lisäarvo. Kau-
punki rahoittaa toiminnasta noin 
20%, joten hyötysuhde kaupungil-
le on tosi hyvä. Alkuun kaupungis-
sa nähtiin arvokkaana, että teemme 
hyvää mutta nyt on enemmän työn 
vaikuttavuus keskiössä. On tervettä 
puhua palveluiden vaikuttavuudesta.”

Mitä olet oppinut yhteistyöstä tänä 
aikana?

”En jaksa uskoa, että hyvä yhteistyö 
johtuu vain Rauman pienuudesta. Ih-
miset tekevät työn. Kunta- ja maakun-
tarajat voi ylittää ja pitää olla rohkea. 
Kumppanuuksia pitää hakea. Kustan-
nushyödyt pitää osata tuoda esille. 
Me olemme tehneet jokaisen kunnan 
osalta tarkat laskelmat toiminnan ta-
loudellisesta hyödystä. Talous edellä 
pitää mennä monta kertaa. Sen jäl-
keen vasta tulee inhimillinen hyöty.”
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