
Toimijan nimi Kohderyhmä Yhteystiedot Internet-osoite Miten hakeudutaan 

mukaan toimintaan

Vaikutta-

minen

Vertais-

tuki

Vapaaehtois-

toiminnan 

edistä-

minen

Asian-

tuntijuus

Palveluiden 

tuottaminen tai 

tarjoaminen

AA-ryhmät alueella Päihdeongelmaisten 

vertaistuki

Ryhmien tapaamisajat 

ja -paikat: www.aa.fi 

www.aa.fi Avoin kaikille
x x

Vertaistukea päihde-

ongelmaisille

Al-Anon Päihdeongelmaisten 

omaiset

ryhmän  tapaamisajat 

ja -paikat

http://www.al-anon.fi/000

10591-lohja

Avoin kaikille
x x x

Vertaistukea 

alkoholistien läheisille.

Apuomena ry Ikäihmiset ja

erityisryhmät

Suurlohjankatu 21-23 A,

08100 Lohja

Puh. 019 369 5650

toimisto@apuomena.fi

www.apuomena.fi Avoin kaikille

x

Ryhmätoimintaa, 

uimahalli- ja 

kuntosaliedut 

(etuihin tarvitaan 

lääkärin lausunto)

FinFami Uusimaa ry Mielenterveys-

kuntoutujien omaiset

Kumpulantie 5

00520 Helsinki

puh. 09 686 0260

www.otu.fi Avoin kaikille

x x x x

Omaisryhmä kokoontuu 

Lohjan keskustassa, 

lisätietoja omaistyön 

aluekoordinaattori

puh. 050 576 8531

HUS

Lohjan akuuttipsykiatrian

poliklinikka

Mielenterveys-

kuntoutujat

Paloniemen sairaala,

Paloniementie 52

08450 Lohja

puh. 050 444 0361

www.hus.fi Lääkärin lähetteellä

x

Psykiatrinen hoito

HUS

Lohjan akuuttipsykiatrian

päiväyksikkö

Mielenterveys-

kuntoutujat

Kauppakatu 5, 4.krs (Lohjantähti)

08100 Lohja

puh. 019 380 1002

www.hus.fi Psykiatrian poliklinikan 

kautta
x

Psykiatrinen hoito

HUS

Lohjan avokuntoutus-

poliklinikka

Mielenterveys-

kuntoutujat

Kauppakatu 5, 4.krs (Lohjantähti)

08100 Lohja

puh. 050 559 4582

www.hus.fi Psykiatrian poliklinikan kautta

x

Erikoissairaanhoidon

avohoitoa

HUS

Lohjan nuoriso-

psykiatrian 

tehostetun

avohoidon yksikkö

13-17-vuotiaat 

erikoissairaanhoitoa 

tarvitsevat nuoret

Nummentie 12-14,

08100 Lohja

puh. 019 380 1046

www.hus.fi Lääkärin lähetteellä

x

Psykiatrinen hoito

HUS

Lohjan nuoriso-

psykiatrian

poliklinikka

13-17-vuotiaat 

mielenterveys-kuntoutujat

Laurinkatu 48 A, 3.krs

08100 Lohja

puh. 019 380 1025

www.hus.fi Lääkärin lähetteellä

x

Psykiatrinen hoito

KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

Tukea ja palveluja Lohjalla
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HUS

Lohjan psykiatrian

poliklinikka

Mielenterveys-kuntoutujat Laurinkatu 48 A, 4.krs

08100 Lohja

puh. 019 380 1010

www.hus.fi Lääkärin lähetteellä

x

Psykiatrinen hoito

HUS 

Lohjan yleissairaala-

psykiatrian

poliklinikka

Mielenterveys-

kuntoutujat

Lohjan sairaala,

sairaalatie 8

08200 Lohja

psykiatrinen sairaanhoitaja 

puh. 019 380 1520

www.hus.fi Lääkärin lähetteellä Lohjan 

sairaalan potilaat

x

Psykiatrinen hoito

Ikähelppi Ikäihmiset ja heidän omaiset 

ja läheiset sekä ikäihmisten 

parissa työskentelevät

Geriatrian keskus

Liessaarenkatu 3

08100 Lohja

Puh. 044 369 2444

www.lohja.fi Avoin kaikille

x x x x

Ohjaus ja neuvonta sekä 

vanhuspalvelulain mukaiset 

palvelutarpeen arvioinnit

Irti huumeista ry Päihdeongelmaiset ja heidän 

omaiset

Mariankatu 13 A 1,

00170 Helsinki

Puh. 010 830 8000

www. Irtihuumeista.fi Avoin kaikille

x x x x

Omaisten vertaistukiryhmä 

kokoontuu Lohjalla 

parillisten viikkojen 

tiistaisin klo 18.00 

Apuomena ry:n tiloissa

Lisätiedot 

ryhmänohjaajalta

puh. 044 710 9518

Kaksisuuntainen 

mielialahäiriö

Kaksisuuntaista 

mielialahäiriötä sairastavat 

ja heidän omaiset sekä 

viranomaiset

www.bipoinfo.fi www.bipoinfo.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea ja tietoa

Kulttuuripaja Lohja,

Sosiaalipedagogiikan

säätiön hanke

18-35-vuotiaat 

mielenterveys-

kuntoutujat

Kalevankatu 1,

08100 Lohja

Puh. 044 747 2737 tai

040 501 7955

www.sosped.fi/gfp-2/ Yhteydenotto 

työntekijöihin
x x

Luovaa ryhmä-

toimintaa. Ohjaajina

vertaisohjaajat ja

ammattihenkilöstö

Lohjan A-Kilta ry Päihdeongelmaiset Immulantie 2,

08500 Lohja

puh. 041 455 0762

lohjan-a-kilta@ruusu

linna.com

www.ruusulinna.com Avoin kaikille

x x

Lohjan Klubitalo Mielenterveys-

kuntoutujat

Kivenkatu 8,

08150 Lohja

puh. 0400 274 683

klubitalo@lohjanklubi

talo.fi

www.lohjanklubitalo.fi Tutustumisen kautta 

jäseneksi

x x x

Toimintaa jäsenille.

Lohjan Linkki Lohjalaisille 15-28-vuotiaille 

nuorille, jotka tarvitsevat 

tukea ja neuvontaa

Linnaistenkatu 5 A

08100 Lohja

www.neuvoton.fi Avoin kaikille 15-28-vuotiaille

x

Neuvontaa ja ohjausta
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Lohjan mielenterveys-

palvelut

Yli 18-vuotiaat 

mielenterveys-

kuntoutujat ja heidän

läheisensä

Ojamonkatu 36,

08100 Lohja

Puh. 044 369 1295

www.lohja.fi Yli 18-vuotiaiden 

mielenterveyskuntoutujien

palvelutarpeen kartoitukset ja 

asumispalvelut

x x x x

Neuvonta, ohjaus, 

palvelutarpeiden 

kartoitus ja 

palvelupäätökset

Lohjan 

Monitoimikeskus ry

Pitkäaikaistyöttömät,

maahanmuuttajat,

syrjäytymisvaarassa

olevat

Sepänkatu 7,

08100 Lohja

Puh. 044 375 3500

toimisto@lohjanmoni

toimikeskus.fi

www.lohjanmonitoimik

eskus.fi

TE-toimiston kautta

x

Neuvontaa, ohjausta,

työpajatoimintaa, 

työharjoittelua

Lohjan nuorisotyöpaja 16-29-vuotiaat

työttömät tai 

syrjäytymisvaarassa 

olevat

Sairaalatie 4,

08200 Lohja

Puh. 019 369 4367

www.lohja.fi TE-toimiston kautta tai

suora yhteydenotto

työpajaan
x

Työharjoittelua,

työkokeilua ja 

työhönvalmennusta

Lohjan nuorten 

psykiatrinen 

sairaanhoitaja

13-17-vuotiaat Nuorten tuki ja neuvontakeskus 

Linkki

Linnaistenkatu 5 A

08100 Lohja

puh. 019 369 21

www.lohja.fi Avoin kaikille, lähetettä ei 

tarvita

x

Lohjan perheneuvola Lohjalaiset perheet, joissa 0-

17-vuotiaita lapsia tai nuoria 

sekä perheitä, joissa 

odotetaan lasta

Kalevankatu 4, 2.krs

08100 Lohja 

puh. 019 369 1277

www.lohja.fi Avoin kaikille

x

Neuvontaa, ohjausta ja 

tukea

Lohjan psykiatriset 

sairaanhoitajat

Aikuisväestö Vastaanotot terveysasemilla

Puh. 019 369 21

www.lohja.fi Avoin kaikille, lähetettä ei 

tarvita x

Erilaiset psyykkiset kriisit, 

sairaudet ja häiriöt

Lohjan Päihdeklinikka Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujat

Ojamonkatu 36,

08100 Lohja

Puh. 019 369 2260

paihdeklinikka@lohja.fi

www.lohja.fi Avoin kaikille

Ajanvarauksella sairaanhoitajan 

vastaanotolle x x

Mm. ryhmätoimintaa

Lohjan seudun 

Mielenterveysseura ry /

Hyvän mielen maja

Mielenterveys-

kuntoutujat ja omaiset

Karstuntie 2, katutaso,

08100 Lohja

Puh. 019 318 221

toimisto@lsmts.fi

www.lsmts.fi Yhteydenotto seuraan

Osa ryhmistä 

suljettuja x x x x

Ryhmätoimintaa

Lohjan seudun

Työttömät ry

Pitkäaikaistyöttömät 

yhdistyksen jäsenet

Sairaalatie 4,

08200 Lohja

Puh. 019 369 1221

lohjanseuduntyotto

mat@gmail.com

http://kotisivu.dnainternet

.net/lohseuty

Liittymällä jäseneksi

x x

Työllistymisen tukea 

ja työpajatoimintaa

Lohjan seurakunnan

diakoniatyö

Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujat

Lohjan seurakunnan

diakoniatoimistot

Puh. 044 328 4301

www.lohjanseurakunta.fi Avoin kaikille

Yhteydenotto oman 

alueen diakoniin x x

Diakoniatyö,

mm. päihdeleirit 

yhteistyössä Lohjan 

Päihdeklinikan kanssa
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Lohjan  sosiaalineuvoja Avoin kaikille puh. 044 374 3999 www.lohja.fi Avoin kaikille

x

Neuvontaa ja ohjausta 

sosiaalipalveluista ja -tuista

Lohjan vanhusten 

päivätoiminta

Kotihoidon asiakkaat Puh. 050 412 4093 tai 

050 355 2215

www.lohja.fi Sosiaalityöntekijän tai

kotihoidon kautta

Palvelusuunnitelma

tarvitaan

x x

Kuntouttavaa päivä-

toimintaa

Lovak/Kovak Oy Mielenterveys-

kuntoutujat, vaikeassa

työmarkkina-

asemassa olevat

Karjalankatu 17,

08150 Lohja

Puh. 020 741 2810

www.lovak.fi Työhönvalmennus:

Lääkärin laatima 

kuntoutussuunnitelma 

tarvitaan.

Työllistymistä tukevat

palvelut: TE-toimiston

tai Hiiden työvoiman

palvelukeskuksen kautta

x

Työhönvalmennusta, 

työkokeilua ja 

kuntouttavaa 

työtoimintaa

Lyömätön linja Henkilöille, jotka ovat 

käyttäneet tai pelkäävät 

käyttävänsä väkivaltaa 

perheessään tai muussa 

lähisuhteessa

puh.09 276 6280 www.lyomatonlinja.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea ja tietoa

Lyömätön linja/

Miehen linja

Suomeen muuttaneille 

miehille

puh. 09 276 62899 www.lyomatonlinja.fi Avoin kaikille
x x x x

Tukea ja neuvontaa

Länsi-Uudenmaan 

seurakuntien 

perheasianneuvottelu-

keskus

Perheet ja parisuhteen eri 

vaiheissa olevat

Sepänkatu 3-5 A 1

08100 Lohja

puh. 019 328 4260

http://www.lohjanseura

kunta.fi/232-perheneuvonta

Avoin kaikille

x

Apua parisuhteen ja 

perheen ongelmiin

Mahis-hanke Pitkäaikaistyöttömät ja

heikossa työmarkkina-

asemassa olevat

Braskintie 10, 

08700 Lohja

Puh. 044 369 1210

www.lohja.fi Sosiaali-, TE-toimiston 

tai Hiiden työvoiman

palvelukeskuksen 

kautta

x

Työhönvalmennusta, 

työkokeilua ja 

kuntouttavaa 

työtoimintaa

Masennus -info Masennusta sairastavat ja 

heidän läheiset

www.masennusinfo.fi www.masennusinfo.fi Avoin kaikille

x x x x

Tietoa ja tukea

Masennussattuu.fi Masennusta sairastavat ja 

heidän läheiset

www.masennussattuu.fi www.masennussattuu.fi Avoin kaikille

x x x x

Tietoa ja tukea

Mielenterveystalo Lasten, nuorten ja aikuisten 

mielenterveys- ja 

päihdeasiat

www.mielenterveystalo.fi www.mielenterveystalo.fi Avoin kaikille

x x x x

Luotettavaa tietoa, 

omahoito-ohjelmia sekä 

palveluohjausta

Mielenterveystalo/ 

nettiterapiat

Mielenterveysongelmista 

kärsivät

www.mielenterveystalo.fi www.mielenterveystalo.fi Lääkärin lähetteellä, asiakkaalle 

ilmaista x
Nettiterapiaa
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Mindfulness, 

tietoisuustaitoja arkeen

www.oivamieli.fi www.oivamieli.fi Avoin kaikille

x x x x

Suomen mielenterveys-

seuran ylläpitämä sivusto, 

jossa tietoa ja harjoituksia.

MLL

Vanhempainnetti

Perheet ja vanhemmat Vanhempainpuhelin

puh. 0800 922 77

www.mll.fi/vanhempain

netti/

Avoin kaikille

x x x x

Tietoa lapsen kasvusta ja 

kehityksestä, tukivinkkejä, 

keskusteluja, blogi ja 

kirjepalvelu

Monika-Naiset liitto ry Maahanmuuttajanaiset puh. 09 692 2304 www.monikanaiset.fi Avoin kaikille

x x x x

Apua väkivaltaa kokeneille 

tai sen uhan alla eläville 

maahanmuuttajanaisille

Myllyhoitoyhdistys ry/

ruoka ja riippuvuus

-projekti

Rautatienkatu 14 A 8

33100 Tampere

puh. 044 355 4872

www.ruokariippuvuus.fi Avoin kaikille

x x x x

Tietoa ruokaan ja 

syömiseen liittyvästä 

riippuvuudesta

NA-ryhmät alueella Päihdeongelmaiset Ryhmien tapaamisajat

ja -paikat: www.nasuomi.org

www.nasuomi.org Avoin kaikille
x

Vertaistukea päihde-

ongelmaisille

Nettiturvakoti www.turvakoti.net www.turvakoti.net Avoin kaikille

x x x x

Apua perheväkivaltaan ja 

turvallisuutta lähisuhteisiin

Nimettömät pelurit (GA) Peliriippuvuudesta 

kärsivät

www.nimettomatpelurit.fi www.nimettomatpelurit.fi Avoin kaikille
x x x

Vertaistukea 

peliriippuvuudesta 

kärsiville
Peluuri Peliriippuvuudesta 

kärsivät ja heidän läheiset

Maksuton auttava puhelin 0800 

100 101

www.peluuri.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea ja tietoa

Päihdelinkki Päihdeongelmaiset, 

heidän läheiset sekä 

viranomaiset

www.paihdelinkki.fi www.paihdelinkki.fi Avoin kaikille

x x x x

Kattava verkkosivusto 

päihteistä ja 

rippuuvuuksista

Raiskauskriisikeskus 

Tukinainen

Seksuaalisen väkivallan 

uhreille, uhrien kanssa 

työskenteleville

Kriisipäivystys 0800 978 99

Juristipäivystys

0800 978 95

www.tukinainen.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea, ohjausta ja 

neuvontaa

Rikosuhripäivystys Rikoksen uhrit ja heidän 

läheiset sekä todistajille

Valtakunnallinen auttava puhelin  

0203 16116

Juristin puhelinneuvonta

0203 16117

www.riku.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea ja neuvoja rikoksen 

uhreille, heidän läheisilleen 

ja todistajille.

Sateenkaariperheet ry Sateenkaariperheille puh. 050 321 0048 www.sateenkaariperheet.fi Avoin
x x x x

Neuvontaa ja vertaistukea
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Skitsofrenia -info Skitsofreniaan sairastuneille 

ja heidän omaisilleen, 

läheisilleen sekä 

viranomaisille

www.skitsofreniainfo.fi www.skitsofreniainfo.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea ja tietoa

SPR Avoin kaikille Kalevankatu 7-9,

08100 Lohja

puheenjohtaja, 

puh. 040 5519 210

Ystävätoiminta

puh. 0400 224 203

www.punainenristi.fi Avoin kaikille

x x x x

Järjestötyö, kotipalvelu, 

ensiapupäivystys, 

ystävätoiminta ja 

veripalvelu

Suomen moniääniset ry Mielensisäisiä ääniä 

kuulevien yhdistys

www.moniaaniset.fi www.moniaaniset.fi Avoin kaikille
x x x x

Tukea ja tietoa

Traumaterapiakeskus Traumaattisesta surusta 

kärsivät henkilöt, perheet, 

ryhmät ja yhteisöt

Erottajan katu 1-3 A 9

00130 Helsinki

puh. 09 4356 8280

www.traumaterapiakeskus.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea ja neuvontaa

Tukinet, kriisikeskus 

netissä

Mielenterveys- ja 

päihdeasiakkaat ja omaiset 

sekä viranomaiset

www.tukinet.net www.tukinet.net Avoin kaikille

x x x x

Internetissä toimiva 

kriisi-, tuki- ja 

auttamispalvelu

Valtakunnallinen 

kriisipuhelin

Avoin kaikille puh. 010 195 202 www.mielenterveys

seura.fi

Avoin kaikille
x x x x

Keskusteluapua 

kriisissä oleville

Yhden Vanhemman 

Perheiden Liitto

YVPL

Yhden vanhemman 

perheet

Tukipuhelin 050 408 1576

Tukipuhelin 050 408 1577

Päihdetukipuhelin 040 535 6748

www.yvpl.fi Avoin kaikille

x x x x

Tukea, neuvoja ja 

tietoa
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