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Sinkokadun palvelukeskus puh. 044 403 6337  

Sinkokatu 1   

26100 Rauma 

Puhelinaika klo 9.00 – 11.00 

 

  

Työtoimintakeskus Pooki 

Palveluesimies  puh. 044 403 6129 

 

Ohjaajat   puh. 044 403 6130 

 

 

Tukitalo Merituuli 

Sairaanhoitaja  puh. 044 403 6195 

  

 Sosiaaliohjaaja  puh. 040 172 9522 

  

  

Kuntoutumisyksikkö       

Sairaanhoitajat puh. 044 403 6303 

puh. 044 403 6304 

puh. 044 403 6305 
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     PALVELUKESKUS  

 

             Sinkokadun palvelukeskuksessa toimii   

                 Rauman kaupungin sosiaalipalveluiden toimipisteet   

                  Työtoimintakeskus Pooki, Tukitalo Merituuli ja   

            Kuntoutumisyksikkö    

 

  

 Päivitetty 24.9.2019 / TL 



TUKITALO MERITUULI  

Tukitalo Merituulessa järjestetään sosiaalista kuntoutusta 

aikuisille alle 65-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille, elämän 

muutosvaiheessa oleville ja muille sosiaalista kuntoutusta 

tarvitseville. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa 

asiakkaiden arjenhallintaa ja lisätä hyvinvointia arkeen.  

  

Tukitalo Merituuli on matalan kynnyksen ammatillisesti ohjattu 

paikka, jonne ei tarvita lähetettä. 

  

Tukitalo Merituulesta on mahdollista saada ammatillista tukea ja 

vertaistukea sekä osallistua ryhmätoimintoihin, retkille ja asian-

tuntijoiden luennoille. 

  

Tukitalo Merituulen OLKKARI -toiminnassa asiakkaat voivat 

viettää aikaa ja keskustella muiden kävijöiden sekä 

ammattilaisten kanssa.   

 

Aukioloajat:  ma – to klo 9.00 – 13.00, pe suljettu  

  

Katso Merituulen kuukausi- ja viikko-ohjelma:  

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/aikuis-
japerhetyo/sinkokadun-palvelukeskus/toimintatupa-merituuli/  
  
  

KUNTOUTUMISYKSIKKÖ  

Kuntoutumisyksikkö on tarkoitettu aikuisille 23–65 -vuotiaille   

asiakkaille, joilla on vaikea, pitkäaikainen psykiatrinen sairaus. 

Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona pärjäämistä 

avopalveluiden avulla. Hoidontarve on pääsääntöisesti pitkä-

aikainen ja asiakkaille laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. 

Hoitomuotoina ovat yksilökeskustelut, hoidolliset ryhmät ja 

kotikäynnit. Asiakkaalle varataan tarvittaessa aika lääkärille tai 

psykiatrille.   

  

Kuntoutumisyksikköön asiakkaaksi siirtyminen tapahtuu 

aikaisemman hoitotahon yhteydenotolla. 

 

 

TYÖTOIMINTAKESKUS POOKI  

Työtoimintakeskus Pookissa järjestetään työtoimintaa ensisijaisesti 

sosiaalisen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (18–65 

vuotiaille).   

  

Sosiaalinen työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista asiakkaan 

toimintakykyä edistävää toimintaa työkyvyttömille henkilöille, joiden 

toimeentulo perustuu pääosin sairauden ja työkyvyttömyyden     

perusteella myönnettäviin etuuksiin esim. työkyvyttömyyseläke. 

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille 

henkilöille.  

  

Työtoimintakeskus Pookissa asiakkaat tekevät yritysten ja 

yksityisten henkilöiden tilaamia erityyppisiä alihankintatöitä. Lisäksi 

tehdään erilaisia kädentaitoa vaativia töitä myyntiä varten.   

  

Työtoimintakeskus Pookissa on kuntouttava ja ohjauksellinen työote, 

jossa otetaan huomioon arjenhallinnan harjoittelu, yksilölliset 

keskustelut ja työ-  ja toimintakyvyn arviot.   

  

Asiakkaaksi työtoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä 

Työtoimintakeskus Pookiin.  

 
 
  

Ottamalla yhteyttä Sinkokadun palvelukeskukseen tai sen toimi-
joihin suunnittelemme asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan 
vastaavat palvelut ja kuntoutussuunnitelman.  
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