ASUKASTUVAT LÄHIÖTYÖN
KOHTAAMISPAIKKOINA

POHJOIS-PORIN ALUE: PORMESTARINLUODON
ASUKASTUPA
Pormestarinluoto on vehreä asuinalue Kokemäenjoen rannalla. Kirjurinluoto ja Puuvillan kauppakeskus ovat lähellä asukastupaa ja kaupungin keskustaan on vain pari kilometriä matkaa.
Asukastupa sijaitsee keskeisellä paikalla liikekeskuksessa. Asukastuvalla järjestetään ohjattua
toimintaa sekä tapahtumia, retkiä ja infotilaisuuksia eri aiheista.
Asukastuvalla on kierrätyspiste, josta voi hakea tavaraa ja vaatteita ilmaiseksi. Lisäksi tuvalla
on korjausompelupalvelu. Asukastuvan tiloja vuokrataan iltaisin yhdistyksille ja taloyhtiöille kokouksia varten.

Osoite: Alahangantie 1,28190 Pori, asukastuvan puhelinnumero: 044 701 0711
Sosiaaliohjaaja: Päivi Visavuori, 044 701 1293, paivi.visavuori@porinperusturva.fi
AVOINNA MA–PE KLO 9.00–15.00

Viikko-ohjelma
Maanantai

klo 10.00–12.00 Kaikille avoin käsityökerho. Omat käsityöt mukaan. 		

		

Vaihdetaan ideoita ja ohjeita, esitellään valmiita töitä, keskustellaan ja 		

		opetetaan toisia.
		

Uunituoretta sämpylää myynnissä

Tiistai		

klo 10.00 Bingo

		klo 11.00 Ruokapäivä 5€/annos, sisältää jälkiruuan, leivän ja 			
		maidon/piimän
Keskiviikko

klo 12.00–14.00 Ikonimaalausta

		

Uunituoretta pullaa myynnissä

Torstai		

klo 11.00 Ruokapäivä 5€/annos, sisältää jälkiruuan, leivän ja

		maidon/piimän
		klo 18.00 Käsityö- / nypläyskerho
Perjantai		

Leivonnaisia tilanteen mukaan

Asukastuvalta saa lisätietoa yksittäisistä tapahtumista ja retkistä.
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MERI-PORIN ALUE: PIHLAVAN ASUKASTUPA
Pihlava on luonnonläheinen asuinalue, josta on matkaa Porin keskustaan 15 kilometriä. Upean
luonnon lisäksi Pihlavassa on kauniissa ympäristössä kiertäviä lenkkipolkuja.
Asukastupa sijaitsee keskustassa, liikekeskuksen yhteydessä. Asukastuvalla on vaihtelevasti
maksutonta tietotekniikkaohjausta, verenpaineen mittausta, infotilaisuuksia eri aiheista, ryhmä- ja virkistystoimintaa sekä näyttelyitä ja retkiä.
Asukastuvan tiloja vuokrataan iltaisin yhdistyksille ja taloyhtiöille kokouksia varten.
Osoite: Harry Gullichsenintie 14, 28800 Pori, asukastuvan puhelinnumero: 044 701 0812
Sosiaaliohjaaja: Anne Levomäki, 044 701 6203, anne.levomaki@ porinperusturva.fi ja
Päivi Visavuori, 044 701 1293, paivi.visavuori@ porinperusturva.fi
AVOINNA MA–PE KLO 9.00–15.00

Viikko-ohjelma
Maanantai

klo 15.00 Laulukerho, Pihlavan Eläkeläiset ry

Tiistai		

klo 11.00–12.30 Lounas, sisältää salaattipöydän ja jälkiruuan

		klo 12.00 Käsityökerho
		klo 18.00 TSL:n askartelu- ja käsityökerho
Keskiviikko

klo 11.00 Tietovisa / bingo

Torstai		

klo 11.00–12.30 Lounas, sisältää salaattipöydän ja jälkiruuan

		klo 16.00 Hyvis-ilta
Perjantai		

klo 10.00 Yhteislenkki

Asukastuvalta saa lisätietoa yksittäisistä tapahtumista ja retkistä.
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LÄHIÖTYÖ
Lähiötyö on Porin perusturvan ja Porissa toimivien paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Perusturvan osalta lähiötyö on osa aikuissosiaalityötä.
Lähiötyö on asiakkaan rinnalla kulkemista auttaen ja tukien erilaisissa arjen tilanteissa.
Tavoitteena on tukea asiakkaan arkea, jotta asiakkaan oma toimintakyky vahvistuisi.
Yksi lähiötyön tärkeä osa-alue on myös työllisyyden tukeminen. Asukastuvat työllistävät työntekijänsä puoleksi vuodeksi kerrallaan ja mahdollistavat pääsyn työkokeiluun
työkyvyn selvittämiseksi.

LÄHIÖTYÖNTEKIJÄ
Lähiötyöntekijällä on sosiaalialan koulutus ja hän toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja
viranomaisten tai muiden toimijoiden välillä. Lähiötyöntekijä tukee asiakasta erilaisissa elämän tilanteissa ja ohjaa asiakasta hänen tarvitsemissaan palveluissa. Lähiötyöntekijä on tavattavissa ilman ajanvarausta ja hänellä on salassapitovelvollisuus.

ASUKASTUVAT
Lähiötyön asukastuvat toimivat kohtaamispaikkoina kaikenikäisille sosiaalisen kahvilan
muodossa. Kahvilatoiminnan lisäksi on mahdollista osallistua ryhmä- ja virkistystoimintaan, saada sosiaaliohjausta, osallistua infotilaisuuksiin taikka lukea päivän lehti ja
käyttää tietokonetta sekä hyödyntää tavaranvaihtopistettä ja korjausompelua. Asukastuvilla jaetaan koulujen ylijäämäruokaa arkisin asiakkaiden omiin astioihin. Ruoka
on tarkoitettu syötäväksi kotona viipymättä elintarvikehygienisistä syistä.

www.pori.fi

Porin Perusturva
PL 121, 28101 PORI
Maantiekatu 31, 28120 PORI
puh. 02 621 3500

