
Salon Klubitalo
Työhön ja opintoihin

valmentavaa matalan kynnyksen 
toimintaa työikäisille henkilöille,

joilla on mielenterveydellisiä
haasteita. Sovi tutustumisaika

etukäteen infosta.
Ma-to 8.30–16.00 ja pe 10–16

Asemakatu 2, Salo
p. 044 727 5150,

info@salonklubitalo.fi

Anna Tukesi ry 
Vapaaehtoistyön ja

työkokeilun mahdollisuuksia
työttömälle työnhakijalle.

Yhteisötalo Vinski,
Tehdaskatu 13 (2.krs), Salo

p. 044 4936 001,
sari.pesonen@annatukesi.net 

Ohjaamo
Palvelupiste alle 30-vuotiaille 

nuorille. Ohjausta ja neuvontaa 
työhön ja työllistymisen tukemiseen, 
urasuunnitteluun, kouluttautumiseen, 

asumiseen sekä talouden
hallintaan liittyen.

Ma-pe 12-15, Vilhonkatu 2, Salo
p. 050 349 8036,
ohjaamo@salo.fi

Voimala 2.0
Palvelupisteestä apua ja

ohjausta työn hakemiseen,
koulutuksiin sekä työkyvyn
ylläpitämiseen: ma-pe 9-15.
- Työllisyyden kuntakokeilun

päivystys ma-pe 9-12
- Vilhonkatu 2, Salo

p. 044 7782167,
voimala@salo.fi

Salon
kansalaisopisto

Kaikille avointa kurssitoimintaa,
jonka avulla voi kehittää omaa

ammatillista osaamistaan ja 
työelämätaitojaan. Kohdennettua ja 

maksutonta kurssitoimintaa
työttömille.

- Ylhäistentie 2, Salo 
p. 02 778 4561

Salon alueen
Työttömät ry

Tukea työllistymiseen kuntouttavan 
työtoiminnan, koulutusten ja 

neuvonnan avulla.
Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy 
terveysneuvontaa, talousneuvontaa, 
työelämään liittyvää neuvontaa sekä 

arjen neuvontaa.
p. 0400 631 426,

tyosalo@tyosalo.fi

Varsinais-Suomen 
mielenterveysomaiset 

-FinFami ry
Omaisneuvontaa, vertaistukea ja 

vapaaehtoistoimintaa kaiken ikäisille 
mielenterveys- ja päihdeomaisille

p. 044 793 0586,
toimisto@vsfinfami.fi

Elämänlaatu ry
Vaateri -talousohjaus tarjoaa

matalalla kynnyksellä ja maksutta tietoa 
ja tukea talouden hallintaan. Saatavilla 
myös konsultointiapua ammattilaisille.

p. 045 1108 317,
sari.ovaskainen@elary.fi

- Kuntouttava työtoiminta,
p. 050 5011 140,

marjukka.eerola@elary.fi

Sosiaalipalvelut
- Palveluohjaus

ma-pe klo 8.30-11.30,
p. 044 778 3121

Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminnan avulla
vahvistetaan sosiaalista

toimintakykyä, edistetään
osallisuutta ja

torjutaan syrjäytymistä.
p. 044 778 3126,

veera.lindholm@salo.fi

Aikuissosiaalityö
- Toimeentulotuen ohjaus ja
neuvonta ma-pe klo 9-12,

p. 02 778 3092
- Sosiaalipalveluiden chat

ti-to klo 12-15

Vaihtoehto 90 ry
Yhdistystoimintaa yhteistyössä

A-klinikkasäätiön kanssa.
- Toimintakeskus Vaihtoehto ”Vaihtis”,

ma-pe 8-16. Kaivokatu 4, Salo. 
- Edullinen lounas ja kahvi päivittäin. Jäsenmaksun 

hinnalla (15 € / vuosi) sauna- ja suihkumahdollisuus 
sekä pyykinpesu- ja kuivaustilat käytettävissä.

Tietokoneen käyttömahdollisuus. Tarjolla 
vertaistukea, harrastusmahdollisuuksia ja

erilaista toimintaa.
Kohtaamispaikka on päihteetön.

p. 040 136 8125,
vaihtoehto90ry@gmail.com

Työttömien
terveystarkastukset:

Terveydenhoitajan
vastaanotolla arvioidaan

yli vuoden työttömänä olleiden
terveydentilaa, annetaan

terveysneuvontaa ja
mietitään työkykyyn
vaikuttavia asioita.

p. 02 772 3898

Terveyspalvelut
Asiakasohjaus:

Ohjausta ja neuvontaa
haastavaan tilanteeseen tai kun
on tarvetta erilaisille sosiaali-

ja terveyspalveluille.
p. 050 523 4442,
anu.salin@salo.fi.

Kulttuuripalvelut
- Kulttuuritila Näkkäri

Taiteen ja kulttuurin monitoimitila, joka tarjoaa
opetusta, esityksiä ja elävää kulttuuria. Ylhäistentie 2, Salo.

- Kirjastopalvelut
Pääkirjaston neuvontapisteeltä on lainattavissa Näkkäri-kortti, 

joka mahdollistaa vapaan pääsyn kahdelle henkilölle Kulttuuritila 
Näkkärin Yleisöperjantai- ja Lasten lauantai -tapahtumiin.

Salon pääkirjasto, Vilhonkatu 2, Salo. 
-Museopalvelut

- Taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, Salo ja
Elektroniikkamuseo, Salorankatu 5-7, Salo. Joka kuun

ensimmäisenä perjantaina maksuton sisäänpääsy.
- Paikallismuseot, maksuton sisäänpääsy

p. 044 778 4983,
sini.lundgren@salo.fi

Liikuntapalvelut
- Virkisty virtaa -aktivointikortti 

pitkäaikaistyöttömille (30 € / 6 kk), 
kortti oikeuttaa uimahallin ja kuntosalin 

maksuttomaan käyttöön.
- Terveyspalveluista voit saada lähetteen 

maksuttomaan liikuntaneuvontaan.
- Uimahallikäynneistä ja 

kurssitoiminnasta alennusta työttömille.
p. 02 778 4708,

virpi.lehto@salo.fi

Kela
Hämeentie 18, Salo,
ma-ke klo 12-15.30.

Työttömyyteen liittyvät
tuet ja etuudet
p. 020 692 210.

Lounais-Suomen
Martat ry

Matalan kynnyksen toimintaa 
työttömille työnhakijoille yksilöllisesti 

toteutettuna.
Työkokeilumahdollisuuksia, 
palkkatukityötä, opiskelu- ja 

koulutusmahdollisuuksia.
p. 044 4936 001,

sari.pesonen@martat.fi

Työnhakijan hyvinvointia
tukevia palveluja

Salossa

Etsivä nuorisotyö
Neuvontaa ja ohjausta

15-29 -vuotiaille nuorille, jotka
ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa. 

Tukea omien vahvuuksien ja 
kiinnostusten kohteiden löytämiseen 

sekä tulevaisuuden suunnitteluun.
- etsivat@salo.fi

Nuorisopalvelut
Nuorten työpajatoiminnassa

15-25-vuotias nuori voi työnteon ja 
siihen liittyvän valmennuksen avulla 

parantaa valmiuksiaan koulutukseen tai 
työelämään siirtymisessä sekä vahvistaa 

elämänhallintataitojaan.
- yksilövalmentajat p. 044 778 4829,

p. 044 778 4831
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