
IHMINEN TAVATTAVISSA ry
PL 15 11101 RIIHIMÄKI

Puh 019 - 733 803
0440-696964

Tiedote toiminnasta

VERTAISTUKIRYHMÄT
Psykopatian / narsistisen persoonallisuushäiriöisyyden uhreille:

HELSINKI
HELMI ry. tiloissa torstaisin

Klo 18.00
Kokoontuminen suljettuna ryhmänä.

Ilmoittautuminen Helmiin
tai Markku Vuorelle

0440-696964

HELMI RY.
Pasilan puistotie 7

00240 Helsinki
puh. 09-86890730

MAKSULLINEN PSYKOLOGIN PITÄMÄ  YKSITYISRYHMÄ HELSINGISSÄ.
TIEDUSTELUT MARKKU VUORELLE.

RIIHIMÄKI
Tiistaisin klo 18.00

Tai sopimuksen mukaan.
Ilmoittautuminen 
Markku Vuorelle

HÄMEENLINNA

Keskiviikkoisin klo 17.00
Tai sopimuksen mukaan

Ryhmänvetäjä ja paikka ovat tiedossa, kunhan ryhmä saadaan kokoon.
Ilmoittautuminen Markku Vuorelle

0440- 696964

PALVELEVA PUHELIN
Rajoitetussa määrin

019 - 733 803
0440-696964

Yhdistyksellämme ei toistaiseksi ole vakinaista henkilökuntaa Markku Vuoren lisäksi. Pyrimme kuitenkin auttamaan
mahdollisuuksiemme mukaan. Työnsä johdosta Markku Vuori ei voi päivystää lankapuhelimen ääressä, mutta
hänelle saa soittaa ma - pe klo. 9.30 – 19.00 välisenä aikana. Jos lankapuhelimeen ei vastata etkä halua keskustella
kännykän välityksellä, voi keskusteluajan tilata soittamalla matkapuhelimeen 0440-696964 (DNA-liittymä). Hänellä
on myöskin henkilökohtaisessa käytössään ACN- liittymä, jonka numeron saa tarvittaessa. 



Seurakuntaan liittyvissä psykopatiatapauksissa on rajoitettu mahdollisuus soittaa naispuoliselle henkilölle.

Toimintamme piirissä on myöskin psykiatrian sairaanhoitaja jolla on sielunhoitajaterapeutin koulutus. Hänelle voi
tilata terapia-aikoja hyvin edulliseen hintaan.

MITEN VOISIT TUKEA TOIMINTAAMME?
Psykopatia eli narsistinen luonnehäiriö / persoonallisuushäiriö aiheuttaa valtavan määrän ongelmia maassamme.
Meillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia mainostaa toimintaamme riittävässä määrin. Voit tehdä suuren
palveluksen kärsiville ihmisille kertomalla eteenpäin toiminnastamme, tai maksamalla pienen ilmoituksen
paikkakuntasi lehteen:

Haluatko tietoa psykopatiasta / narsistisesta persoonallisuushäiriöstä?
Tilaa ilmainen esite:

IHMINEN TAVATTAVISSA ry  PL 15   11101 RIIHIMÄKI

Jos lehti julkaisee yksityishenkilön ilmoituksen halvemmalla, voi ilmoitus kuulua seuraavasti:

Haluatko tietoa psykopatiasta / narsistisesta persoonallisuushäiriöstä?
Tilaa ilmainen esite:

MARKKU VUORI  PL 15   11101 RIIHIMÄKI

Kun lähetät laittamasi ilmoituksen sisältävän lehtisivun meille, saat ”Kauhistuksen kanahäkki”- sarjan kolme osaa
kiitokseksi avustasi.

Markku Vuorella on hyvin laaja kokemus aiheesta. Jos sinulla on mahdollisuus järjestää tilaisuus
vaikkapa vain muutamallekin kiinnostuneelle henkilölle, tulee hän mielellään esitelmöimään tai
keskustelemaan aiheesta. Tiedustele erilaisista mahdollisuuksista puh. 0440 696964.

Internet-sivuillamme oleva kirjallisuus on saatavissa painettuna edulliseen hintaan.


