ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN LIITTO
EHJÄ RY
Palvelut
• Nuorten tuetun asumisen toiminta
• Ammatillinen tukihenkilötoiminta
• Koulutustoiminta mm. lastensuojelun tukihenkilö- ja
tukiperhekoulutukset
• Koira-avusteinen tukihenkilötoiminta
Kohderyhmät
• Nuoret 14–26-vuotiaat
• Itsenäistyvät, tukea tarvitsevat nuoret
• Sijaisperheissä tai lastensuojelulaitoksissa asuvat nuoret
• Maahanmuuttajanuoret
• Lastensuojelun jälkihuoltonuoret
• Lastensuojelun tukihenkilöt ja tukiperheet
• Kuntien sosiaalitoimet
Toimipiste / toiminta-alue
• Raisio, alueena koko Suomi
www.ehja.fi

Palvelu kartta
TURUN NMKY RY
VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY
•
•
•
•

Seuraa ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa
Edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa
Edistää järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä
Tukee jäsenjärjestöjä toiminnan laadun kehittämisessä

Palvelut
• Tiedon välittäminen lastensuojelujärjestöjen tarjoamista palveluista
• Asiantuntija- ja konsultointipalvelut (kunta-järjestökumppanuus,
arviointi, projektityön osaaminen)
• Kokous- ja koulutustilavuokraus
• Hakulaari.fi-verkkosivusto järjestöjen palvelujen hakuun
• Linkki-toiminta: ohjaus ja neuvonta, keskusteluapu, vertaisryhmät,
luento- ja keskustelutilaisuudet, ammattilaisten koulutukset

Varsinais-Suomen
mielenterveysomaiset
– FinFami ry
Palvelut
• Neuvonta- ja keskustelutuki yksilöllisesti,
vertaisen kanssa ja pariskunnille
• Lapset puheeksi -keskusteluapu vanhemmalle,
jolla mielenterveysongelmia
• Vertaisryhmät, mm. Vertti-ryhmä lapsiperheille,
joissa vanhemmalla mielenterveysongelmia
• Kurssit
• Tukihenkilöitä kaiken ikäisille
• Yleisöluennot ja teemaillat
• Virkistystoiminta

Kohderyhmät
• Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät järjestöt ja
julkisen sektorin ammattilaiset
• 12–18-vuotiaat nuoret ja heidän vanhempansa (Linkki-toiminta)
Toimipiste / toiminta-alue
• Perhetalo Heideken, Turku
• Alueena Varsinais-Suomi
www.vslapset.fi
www.linkkitoiminta.fi
www.hakulaari.fi

Kohderyhmät
• Mielenterveys- ja päihdeomaiset sekä perheet
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, Varsinais-Suomi

VARSINAIS-SUOMEN
SIJOITUSLASTEN
VANHEMMAT RY
Palvelut
• Vertaistuki
• Virkistystoiminta
• Koulutustoiminta
Kohderyhmät
• Perheet, joihin on sijoitettu lapsia
• Ammattilaiset
Toimipiste / toiminta-alue
• Ei toimipistettä, alueena Varsinais-Suomi
www.perhehoitoliitto.fi/silava

YHTEISET LAPSEMME RY
Palvelut
• Vertaistoiminta adoptiovanhemmille ja
-perheille
• Adoptiovalmennuskurssit
• Adoptiokuraattoritoiminta
• Koulutus- ja seminaaritoiminta
• Monikulttuuriset perhetukipalvelut
• Maahanmuuttajalasten sijais- ja avohuolto
• Ole rohkea ja reilu -työpajat
Kohderyhmät
• Ulkomailta adoptoineet perheet
• Adoptionhakijat
• Monikulttuuriset ja maahanmuuttajaperheet
• Sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset
• Päiväkodit ja koulut
Toimipisteet / toiminta-alueet
• Keskustoimisto: Helsinki
• Monikulttuurinen perhekeskus: Helsinki
• Monikulttuuriset lastenkodit: Sipoo ja Hyvinkää
• Turun alue ja muu Suomi
www.yhteisetlapsemme.fi

Raide ry
Nuoriso-, perhetuki
ja tiedotusyhdistys
Palvelut
• Ennaltaehkäisevä päihdetyö
• Elämänhallinnan tukeminen
• Verkostotyö
• Leiritoiminta
• Nettiapu
Kohderyhmät
• 12–18-vuotiaat nuoret
• Vanhemmat
• Koulut
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, alueena koko Suomi
www.raide.info

Palvelut
• NMKY-Tukiasunnot TASKU
• Henkilökohtainen palveluohjaus
• Nuorten kohtaamispaikka – TOIVO
• Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaus
• Kerho- ja leiritoiminta
• Isä-lapsitoiminta
• Perheleiri
• Ohjaajakoulutustoiminta nuorille
• Musiikkikasvatus
• Liikuntakasvatus
• Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmät
• Kouluikäiset lapset, nuoret ja lapsiperheet
• Isät ja alle 15-vuotiaat lapset
• Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset
• Itsenäistyvät nuoret
• 20–40-vuotiaat maahanmuuttajat
• Päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret aikuiset
Toimipiste / toiminta-alue
• NMKY-talo Turku
• Harvan saaren leirikeskus
• NMKY-Tukiasunnot Turku, Raisio, Salo, Rauma
• Alueena Turku, Turun seutu ja Varsinais-Suomi

Palvelut
• Yhteisöllisesti tuettu perhehoito
• Perhekuntoutus
• Perhetyö
• Asumisharjoittelu
• Jälkihuolto
• Toimeksiantosuhteinen perhehoito
• Tuetut/ valvotut tapaamiset
• Jatkohuolto 21–24-vuotiaille jälkihuollon
jälkeen
Kohderyhmät
• Huostaan otetut tai avohuollon tukitoimin
sijoitetut lapset
• Itsenäistymisvaiheessa olevat lapset
• Jälkihuollon piirissä olevat 18–20- vuotiaat
• Tukea tarvitsevat perheet
Toimipiste / toiminta-alue
• Kaarina, alueena koko Suomi
www.sos-lapsikyla.fi

SPR, TURUN NUORTEN
TURVATALO
Länsi-Suomen
etävanhemmat ry
ETÄVANHEMPIEN LIITTO RY
Palvelut
•
•
•
•
•
•
•

Eroinfopuhelin
Netti- ja puhelinneuvontaa lakiasioissa
Avustaminen viranomaisasioissa
Lausuntojen antaminen
Vertaistuki
Koulutus
Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä tapaamisten
vaihdot
• Virkistäytymistilaisuudet
• Jäsenten ja viranomaisten koulutus
Kohderyhmät
• Eronneet tai eroa harkitsevat vanhemmat
ja näiden lapset
Toimipiste / toiminta-alue
• Ei toimipistettä, alueena koko Suomi
www.lansi-suomenetavanhemmat.fi
www.etavanhemmat.fi

TURUN LASTENHUOLTOTYÖNTEKIJÄT RY
Palvelut
• Koulutukset
• Seminaarit
• Opintomatkat
Kohderyhmät
• Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetustoimen
henkilöstö
Toimipiste / toiminta-alue
• Ei toimipistettä, alueena Varsinais-Suomi

PELASTAKAA LAPSET RY
TURUN TOIMIPISTE
Palvelut
• Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta
• Tukiperhetoiminta
• Adoptiot ja perhehoitotoiminta
• Lastensuojelun edunvalvonta
• Työnohjaus
• Paikallisyhdistysten vapaaehtoistyö
Kohderyhmät
• Tukea tarvitsevat lapset ja lapsiperheet
Toimipiste / toiminta-alue
• Turun toimipiste, Sepänkatu 5 A
• Tukihenkilötoiminta: Turku ja lähialue
• Tukiperhetoiminta: Varsinais- Suomi
• Paikallisyhdistykset: Turku, Naantali, Salo, Paimio,
Raisio, Koski TL

LOUNAIS-SUOMEN
MIELENTERVEYSSEURA RY
TURUN KRIISIKESKUS
Palvelut
• Keskusteluapu akuuteissa kriisitilanteissa
• Tukihenkilötoiminta
• Ryhmätoimintaa vaikeisiin elämäntilanteisiin
joutuneille
• Koulutus- ja työnohjaus
• ”Löydä oma tarinasi” -ryhmät nuorille
• Vertaistukihenkilötoiminta lapsen
menettäneille
• Lasten sururyhmät
• Suomalaiset eroseminaarit
Kohderyhmät
• Menetyksiä kohdanneet, onnettomuuksien
ja rikosten uhrit
• Parisuhde- ja ihmissuhdevaikeuksista
kärsivät
• Muut vaikeisiin elämäntilanteisiin
joutuneet
• Syrjäytymisvaarassa olevat lapset, nuoret
ja maahanmuuttajat
• Läheisen kuoleman kokeneet
• Pakolaiset ja turvapaikanhakijat
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, alueena Turun seutu
www.turunkriisikeskus.fi

Toimipisteet / paikallisyhdistykset /
toiminta-alue
• Piiritoimisto, Perhekeskus Marakatti ja PikkuHeiska, Perhetalo Heideken Turku
• 67 paikallisyhdistystä
• Aluetoimisto Salo
• Alueena Varsinais-Suomi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi

HOPE – YHDESSÄ &
YHTEISESTI RY

SOS-LAPSIKYLÄ RY
KAARINAN SOS-LAPSIKYLÄ RY

Kohderyhmät
• Lapset, nuoret ja lapsiperheet eri
elämäntilanteissa
• Kunnat ja ammattilaiset
• Yhdistykset
• Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet
• Työnhakijat

www.arkihaltuun.fi
www.tunmky.fi

www.vsfinfami.fi
www.auttavaomainen.fi

www.pelastakaalapset.fi
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SOSIAALI- JA KASVATUSTOIMINTA

Palvelut
• Lastenhoitotoiminta
• Tukihenkilö-, kaveri- ja perhekummitoiminta sekä
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta
• Vapaaehtoistyö
• Nuorisotoiminta (tukioppilastoiminta,
ennaltaehkäisevä päihdetyö, mediakasvatus)
• Perhepalvelut (lapsiperhetyö, lapsiperheiden
kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö sekä
vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito,
valvotut tapaamiset ja ammatillinen
tukihenkilötoiminta)
• Perhekahvilat ja perhekeskukset VarsinaisSuomessa
• Kerhotoiminta
• Vertaisryhmätoiminta
• Työnohjaus- ja konsultointipalvelut
• Koulutuspalvelut
• Yhdistysten toiminnan tukeminen
• Avoimet leikkipaikat Leikkilät (Forum,
Turku ja Plaza, Salo)
• Kehittämishankkeet (Työllisty järjestöön,
Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta,
Koko Suomi leikkii)
• Työllistämis- ja rekrytointipalvelut

Palvelut
• Kriisiapu/kriisiyöpyminen
• Keskusteluapu
• Läheisneuvonpito
• Verkostotyö
• Näppis-keskustelu
• Tukinet-toiminta
• Ryhmätoiminta
• Palveluohjaus
• Purkukeskustelut

Kohderyhmät
• Vähävaraiset lapsiperheet
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku , alueena Varsinais-Suomi
www.hopeyhdistys.fi

Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, alueena joko Turku, Varsinais-Suomi tai
koko Suomi

KOTA – LASTEN JA
NUORTEN HYVINVOINTI RY

www.nuortenturvatalo.fi

Palvelut
• Seikkailukasvatuksellinen kurssi- ja ohjaustoiminta
• Koulutus- ja asiantuntijapalvelut seikkailukasvatuksen
soveltamisesta
• Nuorten arjen hallinnan taitojen tukeminen ja
kouluttaminen

Palvelut
• Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta ja koutsaus,
verkostotyö
• TUAS – Nuorten tuettu asuminen
• Oma Koutsi
Kohderyhmät
• Itsenäistymisessä ja omilleen muutossa erityistä tukea tarvitsevat nuoret (18–25 v.)
• Opiskelussa ja työelämään siirtymisessä tukea tarvitsevat
nuoret (17–29 v.)

PERHEKUNTOUTUSKESKUS
LAUSTE
Palvelut
• Sijaishuolto: kiireelliset sijoitukset, päihdepalvelut ja
avohuollon tukitoimenpiteenä tehdyt sijoitukset
• Erityinen huolenpito
• Jälkihuoltopalvelut
• Koulupalvelut
• Avopalvelut: perheiden ja lasten/nuorten kotona
tehtävä työ, tukihenkilötoiminta, neuropsykiatrinen
valmennus
• Perheiden arviointi- ja kuntoutuspalvelut
• Asiantuntijapalvelut: työnohjaus, koulutus ja konsultaatiopalvelut
Kohderyhmät
• Huostaanotetut, kiireellisesti sijoitetut tai avohuollon
tukitoimenpiteenä sijoitetut lapset
• Itsenäistymisvaiheessa olevat sijoitetut lapset
• Jälkihuollon asiakkaat
• Avohuollon palveluita tarvitsevat lapset ja perheet
• Erityistä tukea tarvitsevat perheet
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku ja Uusikaupunki, alueena koko Suomi

SATEENKAARI KOTO RY
Palvelut
• Päivähoito ja perhetyö
• Opetuskotitoiminta
• Harrastustoiminta
Kohderyhmät
• Lapsiperheet
• Maahanmuuttajaperheet
Toimintapiste / toiminta-alue
• Turku: päiväkodit Halikolo, Ketunpesä,
Peikonpesä, Lyckobo ja VillaSukka
• Turku: opetuskoti Mustikka maahanmuuttajaäideille ja lapsille
• Uusikaupunki: päiväkoti Tiitiäinen
www.sateenkaarikoto.fi

SUOMEN UUSPERHEiden
LIITTO RY
Palvelut
• Vertaisryhmät uuspareille      
• Parisuhdekurssit uuspareille
• Uusperheneuvojakoulutus ammattilaisille  
• Luennot uuspareille ja ammattilaisille
• Uusperheneuvonta ja -konsultaatio
• Perhelomat ja -tapahtumat
Kohderyhmät
• Kaikki uusperheen jäsenet
• Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset
Toimipiste / toiminta-alue
• Perhetalo Heideken Turku
• Alueena koko Suomi
www.supli.fi
www.uusperheneuvoja.fi

TURUN SEUDUN
YKSINHUOLTAJAT RY
YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN
LIITTO RY

www.tukenasi.fi

OPERAATIO TOIVO RY
NUORTEN YSTÄVÄT
Palvelut
• Lastensuojelupalvelut
• Perhehoitopalvelut      
• Vammaispalvelut
• Mielenterveyspalvelut
• Päihdepalvelut
• Työllistymispalvelut
• Avopalvelut
Kohderyhmät
• Huostaanotetut tai avohuollon tukitoimenpiteenä
sijoitetut lapset
• Itsenäistymisvaiheessa olevat sijoitetut lapset
• Jälkihuollon piirissä olevat
• Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
• Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
Toimintapiste / toiminta-alue
• Turku, alueena koko Suomi
www.nuortenystavat.fi

Palvelut
• Punainen Lanka® -vanhempainkoulut
neuvola-, päiväkoti- ja kouluikäisten lasten
vanhemmille, erityisesti yksinhuoltajille
• Punainen Lanka® -itsetuntemuskurssit nuorille
ja aikuisille
• Punainen Lanka® -ohjaajakoulutukset
eläkeläisille ja ammattilaisille
Kohderyhmät
• Nuoret, aikuiset, vanhemmat, yh-perheet,
eläkeläiset
• Ammattilaiset
Toimintapiste / toiminta-alue
• Turku, alueena koko Suomi

Toimipiste / toiminta-alue
• Varsinais-Suomi ja Satakunta
www.martat.fi/piirit/lounais-suomi

Palvelut
• Koululaisten iltapäivätoiminta
• Koululaisten kesäkerhotoiminta
• Vapaa-ajan kerhotoiminta
• Turun Tyttöjen Talo® -toiminta
mm. avoin- ja ryhmätoiminta, yksilötyö,
tapahtumat ja teemapäivät
Kohderyhmät
• Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa
• Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
• 12–28-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset
• Monikulttuuriset 12–28-vuotiaat tytöt ja
nuoret naiset
• Varissuon toimipisteessä 5-6-luokkalaiset ja
yläkouluikäiset
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, alueena Turku ja ympäristökunnat

Toimipiste / toiminta-alue
• Perhetalo Heideken Turku,
alueena Turun seutu
www.turunseudunyksinhuoltajat.com
www.yvpl.fi

Palvelut
• Kerho- ja leiritoiminta
• Kurssit
• Lastenhoito
• Vapaaehtoistoiminta
• Tukihenkilötoiminta
• Nuorten työllistymisen tukeminen
Kohderyhmät
• Lapset, nuoret, lapsiperheet
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, toiminta-alue Turun seutu
www.turku.4h.fi

LOUNAIS-SUOMEN
– SYLI RY
Palvelut
• Vertaistukiryhmät
• Neuvonta ja palveluohjaus
• Yleisöluennot
• Koulutuspalvelut

Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, alueena Varsinais-Suomi ja Satakunta
www.syliin.fi

VARSINAIS-SUOMEN
PERHETERAPIAYHDISTYS RY
Palvelut
• Perhe- ja pariterapiakoulutukset
• Vaikuttamistyö
• Jäsentapahtumat
• Palvelutuottajarekisteri työnohjaus- ja terapiapalveluista
Kohderyhmät
• Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset
• Työnohjaus- ja terapiapalveluja tarvitsevat
Toimipiste / toiminta-alue
• Turku, alueena Varsinais-Suomi

TURUN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

www.vspy.fi

Palvelut
• Vaativa vauvatyö
• Kriisi- ja väkivaltatyö
Kohderyhmät
• Vahvaa tukea tarvitsevat vauvaperheet
ja vauvaa odottavat perheet
• Päihdeongelmaiset raskaana olevat naiset
ja vauvaperheet
• Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneet lapset,
nuoret ja aikuiset
• Väkivaltaa käyttävät aikuiset
• Kriisissä olevat perheet
• Lapset, nuoret ja etävanhemmat
• Eroa harkitsevat ja eronneet
• Ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset
pakolaiset
• Rikosten uhrit, heidän läheisensä ja
rikosasiassa todistavat
Toimintapiste / toiminta-alue
• Toiminta-alueena Lounais-Suomi / koko Suomi
• Turun Ensikoti
• Vuorovaikutuskylpy
• Ensikoti Pinja
• Avopalveluyksikkö Olivia
• Turun Turvakoti
• Lapsityö
• Jussi-työ®
• Perhekriisi- ja terapiakeskus Pilari
• Tapaamispaikka Tenavatupa
• Perheryhmäkoti
• Rikosuhripäivystys

FOLKHÄLSANS FÖRBUND RF
Verksamhet
• Familjecaféer
• Gruppverksamhet för barn och familjer tex. Mammakraft, baby- och knatterytmik och sagojumppa
• Doula verksamhet
• Vänelevsverksamhet samt förebyggande verksamhet
i skolor bl.a UTU -ungdomar
• Medfostrare och farfar i skolor
• Lokalföreningsverksamhet: dagshemverksamhet i
lokalföreningars regi samt en mångfald av frivilligverksamhet
Målgrupp
• Barn, barnfamiljer samt även andra ålderskategorier
Verksamhetsområde / lokalföreningar
• Personer intresserade av svenskspråkig verksamhet i
Egentliga Finland
• 13 lokalföreningar i Dalsbruk, Dragsfjärd, Hitis,
Houtskär, Iniö, Kimito, Korpo, Nagu, Pargas, Reso,
St.Karins, Västanfjärd och Åbo
www.folkhalsan.fi

www.tuentu.fi

Palvelut
• Eroinfopuhelin
• Neuvontaa lakiasioissa
• Vertaistukitoiminta
• Kerhotoiminta
• Leiri- ja virkistystoiminta
• Koulutus
Kohderyhmät
• Eronneet tai eroa harkitsevat vanhemmat
• Yhden vanhemman perheiden kaikki
perheenjäsenet, yksin odottavat

TURUN 4H-YHDISTYS RY

Kohderyhmät
• Syömishäiriötä sairastavat
• Syömishäiriötä sairastavien läheiset
• Ammattilaiset

www.auralannuoret.fi
www.mimmi.fi

Toimipiste / toiminta-alue
• Perhetalo Heideken Turku, alueena koko Suomi

Toimipiste / toiminta-alue
• Turku / Turun lähikunnat (Oma Koutsi)

Kohderyhmät
• Lapset, nuoret, perheet, eläkeläiset
• Kaikki ruoasta, ravitsemuksesta, kodinhoidosta
ja muusta arjen hallinnasta ja näiden taitojen
oppimisesta kiinnostuneet

Auralan Nuoret ry

Kohderyhmät
• Koululaiset, nuoret, kuntoutujat, perheet
• Sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijat ja ammattilaiset
• Palvelut toteutetaan yhteistyössä kuntien,
koulujen, oppilaitosten, järjestöjen ja
lastensuojeluorganisaatioiden kanssa

www.kota.fi

Palvelut
• Kotitalousneuvontaa ja arjen hallinnan
koulutuksia: kaikille avoimet ruokakurssit, ABCperusruokakurssit, pikkukokkikurssit lapsille,
kohdennettua neuvontaa ryhmille
• Koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa Turussa
• Lasten kesäkerhot Turussa
• Kotiapupalvelut Turussa ja Porissa; viikkosiivousta, ruoka- ja asiointiapua, vaatehuoltoa,
hoiva-apua
• Arkiapupalvelut Turussa; asiakkaan kotona
selviytymisen tukemista, apua ikääntyville
ihmisille
• Työllistämistoiminta; pitkäaikaistyöttömien työhön valmennus, työkokeilupaikat, kuntouttava
työtoiminta
• Harrastustoiminta paikallisyhdistyksissä  

www.lauste.fi

Palvelut
• Avustustoiminta (vaate- ja tavaralahjoituksia,
harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä)
• Vapaaehtoistoiminta

Kohderyhmät
• Lapset, nuoret ja heidän perheensä

TURUN KAUPUNKILÄHETYS RY

LOUNAIS-SUOMEN
MARTAT RY

Lisätietoa Palveluista

Hakulaari.fi
Hakulaari.fi-verkkosivusto auttaa
löytämään järjestöjen tarjoamia
palveluja lapsille, nuorille ja perheille
Varsinais-Suomessa. Palveluja voi etsiä
vapaalla sanahaulla tai ikäryhmän,
palvelun sisällön ja lastensuojelun
prosessin mukaisesti.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3
20700 Turku
Puh: 044 535 5132
www.vslapset.fi
www.perhetaloheideken.fi

Vain vapaaehtoisuuteen
perustuvaa toimintaa

www.operaatiotoivo.fi
Sekä ammatillista että
vapaaehtoistoimintaa
Vain ammatillista
toimintaa

TRA KTOR H EL S I NKI

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITON
VARSINAIS-SUOMEN
PIIRI RY

