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Hyvän mielen talon järjestämät 

koulutukset ovat maksuttomia, 

ellei koulutuksen kohdalla 

toisin mainita. 

Koulutustarjontamme  

täydentyy pitkin matkaa, 

seuraa www.hyvanmielentalo.fi 

-> Toiminta -> Koulutus- ja 

kurssitoiminta ja Yleisöluennot 

ja tietoiskut 

Keräämme koulutukseen ilmoittautumisten yhteydessä henkilötie-

toja Hyvän mielen talon tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoi-

tuksiin. Tietosuojaselosteeseen voit tutustua https://www.hyvan-

mielentalo.fi/materiaalit/tietosuoja.html. Ilmoittautumalla annat lu-

van henkilötietojesi käyttöön tietosuojaselosteessa mainitulla ta-

valla. 

 

http://www.hyvanmielentalo.fi/
https://www.hyvanmielentalo.fi/materiaalit/tietosuoja.html
https://www.hyvanmielentalo.fi/materiaalit/tietosuoja.html
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HYVINVOINTIA TUKEVIA KOULUTUKSIA 

 

Onnen avaimet –kurssi  

 

Aika: tiistaisin 26.10., 2.11., 9.11. ja 30.11.2021 klo 13-15 

Paikka: Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu, tila; Pik-

kuhansa, 2. krs. (tilaan kuljetaan kierreportaiden kautta). 

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat 

oppia taitoja oman hyvinvoinnin lisäämiseksi.  

Osallistujamäärä: 6 

Tavoite: Osallistuja oppii ja käyttää arjessaan taitoja, jotka tutki-

tusti lisäävät onnellisuutta ja elämäntyytyväisyyttä. 

Sisältö: Kurssilla tutustutaan onnellisuustutkimusten tuloksiin ja 

tehdään kokoontumisten välillä tehtävävihkosen avulla harjoi-

tuksia, joiden on tutkitusti todettu lisäävän onnellisuutta.  

Kurssi ja harjoitukset perustuvat psykoterapeutti Pekka Aarnin-

salon ja psykiatri Antti S. Mattilan sekä psykologit Markku Ojasen 

ja Emma Seppäsen tutkimuksiin ja teoksiin.  

Toteutus: Ryhmä kokoontuu neljä kertaa: kolme kertaa viikon 

välein sekä seurantatapaamiseen kolmen viikon päästä.  
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Kouluttaja: Päivi Isojärvi  

Hinta: Kurssi on maksuton. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot viimeistään 15.10.2021: Päivi 

Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683. 

 

Minä ja muut 

– itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kurssi 

 

 

Aika: 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12. ja 22.12. sekä booster-

tapaaminen 19.1.2022 klo 12.30-14.30 

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona-tila, Kauppurienkatu 23, 90100 

Oulu (käynti Vaarankadun puolelta) 

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan 

ja kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan, oppia haitallisten 

ajatusten kanssa työskentelyä sekä löytää itselleen sopivan ta-

van olla suhteissa muihin ihmisiin.  

Osallistujamäärä: 6 

Tavoitteet: Osallistujan  

 Itsetuntemus ja itsetunto vahvistuvat  

 Taito käsitellä omia tunteita ja työskennellä ajatusten 

kanssa kehittyvät  

 Rohkeus osallistua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin lisään-

tyy  
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Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm.  

• Itsetuntemus ja vahvuuksien tunnistaminen  

• Tunnetaidot 

• Ajatusten kanssa työskentely, optimismi ja pessimismi  

• Vuorovaikutustaidot, millainen keskustelija / kuuntelija 

olen   

• Minä ryhmän jäsenenä, toimintatapani ja roolini ryh-

mässä, reviirini ja rajani  

• Minä ja muut: yksinäisyys, ystävyys, parisuhde, kontaktien 

luominen  

• Muutokset minussa ja elämässäni  

Toteutus: Kurssi sisältää lyhyitä alustuksia käsiteltävistä tee-

moista, yksilötehtäviä, pari- ja pienryhmäkeskustelua ja -harjoituk-

sia. Osallistujat saavat tehtäviä ja harjoituksia myös kokoontumis-

ten väliajalla tehtäväksi.    

Kesto: 6 x 2 t, lisäksi itsenäistä harjoittelua kokoontumisten väli-

ajalla ja booster-tapaaminen 2 t  

Kouluttaja: Päivi Isojärvi 

Hinta: Osallistujille maksuton. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 1.11.2021 mennessä: 

https://ssl.eventilla.com/mina-ja-muut2021 tai Päivi Isojärvi, 

paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683  

sekä QR-koodilla:  

 

 

https://ssl.eventilla.com/mina-ja-muut2021
mailto:paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi
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VAPAAEHTOIS- JA KOKEMUSTOIMINTAA  

TUKEVIA KOULUTUKSIA 

 

Olohuonevapaaehtoisten koulutus 

 

Aika: to 21.10. klo 10–14  

Paikka: Hyvän mielen talo, 2. krs., Repo 

Kohderyhmä: Uudet olohuonevapaaehtoistoiminnasta kiinnos-

tuneet ja tehtävässä aloittavat vapaaehtoiset 

Osallistujamäärä: 6 

Tavoite: Osallistuja saa perusvalmiudet ryhtyä olohuonetoimin-

nan vapaaehtoiseksi. 

Sisältö: Koulutus tarjoaa tietoa olohuonetoiminnasta, Hyvän 

mielen talon toiminnasta ja toiminnan esittelemisestä, vapaaeh-

toisen tehtävistä ja tärkeistä ominaisuuksista olohuonetoimin-

nassa, ihmisten kohtaamisesta ja toimintaan liittyvistä käytän-

nön asioista. Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on ennen kaik-

kea läsnäolija matalan kynnyksen olohuoneessa. Tehtäviin kuu-

luu ihmisten kanssa keskustelua, uusien toimintaan tutustu-

maan tulevien ihmisten kohtaamista (yhdistyksen toiminnan ja 
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tilojen esittelyä) ja yhteisöllisyyden tukemista pienen toiminnalli-

suuden avulla (esim. pelailu, visailu tai askartelu oman osaami-

sen ja mielenkiinnon mukaan). Olohuonevapaaehtoistoiminta 

on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukiolo-

aikana (2h/vko tai harvemmin sovitusti oman elämäntilanteen 

mukaan). Koulutuksessa kahvitarjoilu sisältäen pientä välipalaa. 

Mahdollisuus ottaa mukaan ja lämmittää myös omia eväitä. 

Kouluttajana Jenni Tulppo. 

Hinta: Maksuton. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jenni.tulppo@hyvanmielen-

talo.fi tai p. 044 901 7212. 
 

  

mailto:jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi
mailto:jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi
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Kirjoituspaja kokemusasiantuntijoille 
 
 

 

Aika: 22.9. ja 29.9. klo 12.30-14.30 

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona, Kauppurienkatu 2 (käynti Vaa-

rankadun puolelta) 90100 Oulu 

Kohderyhmä: Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijat  

Osallistujamäärä: 6 

 

Etsimme yhdessä kirjoittamalla omia sanoja, omia tarinoita ja 

ääntä. Kirjoitamme hyväksyvässä hengessä ja puhallamme myö-

tätuulta sanasiipien alle. Täällä et tarvitse aikaisempaa kirjoitta-

miskokemusta! 

 

Kanssamme kirjoittaa kirjailija ja sanataideohjaaja Minna Mikko-

nen. Minnan mielestä paras ääni on yhdessä kirjoittavien ihmis-

ten hiljaisuus ja kynän rapina paperilla.  

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot viimeistään 17.9.2021: Virve 

Saaranen, virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 7186762 

 

 

 

  

mailto:virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi
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Digitarinakurssi 

 

Aika: pe 19.11., 26.11., 3.12., 10.12. ja 17.12. klo 12–14 

 

Paikka: Hyvän mielen talo, Repo, Kauppurienkatu 2 (käynti Vaa-

rankadun puolelta) 90100 Oulu 

 

Kohderyhmä: Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijat sekä 

kokemustoiminnasta kiinnostuneet 

 

Osallistujamäärä: 5 

 

Tavoite: Osallistuja oppii käyttämään digitarina-menetelmää, 

kehittää tarinankerronta- ja mediataitojaan sekä saa uusia kei-

noja kokemustoimintaan 

 

Sisältö: Valmistamme kurssin aikana oman lyhyen, parin minuu-

tin mittaisen videon digitarina-menetelmän avulla, jonka tekni-

nen toteutus on yksinkertaista. Oleellista tarinan tekemisessä 

ovat tekijän omat kuvavalinnat ja oma ääni tarinan kerronnassa. 

Aiheena voi olla esim. oma kokemustarina, unelmien ilmaisu tai 

mitä sinulle kuuluu. Kurssi sopii kaikille. Et tarvitse aikaisempaa 

osaamista. Aloitamme kirjoitusharjoituksilla, joista etenemme 

tarinan työstämiseen, äänittämiseen, kuvien valitsemiseen ja vi-

deon editoimiseen. Voit osallistua joko oman tietokoneen 
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kanssa tai käyttää Hyviksen konetta. Editointi tapahtuu verk-

koselaimen kautta WeVideolla ja ohjaaja neuvoo sen käytössä.  

 

Edellisellä kurssilla valmistuneita digitarinoita: 

https://www.youtube.com/watch?v=PGHnbObtm9I 

https://www.youtube.com/watch?v=SD_-W-BhcLA 

https://www.youtube.com/watch?v=HDabA_LRE6s 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot viimeistään 16.1. Kerro ilmoit-

tautumisen yhteydessä, että osallistutko oman tietokoneen 

kanssa.: Virve Saaranen, virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 

044 7186762   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGHnbObtm9I
https://www.youtube.com/watch?v=SD_-W-BhcLA
https://www.youtube.com/watch?v=HDabA_LRE6s
mailto:virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi
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YLEISÖLUENTOJA 

Ensitietoa mielenterveyshäiriöistä  

- verkkoluentosarja 

Luennoilla saat perustietoa mielenterveyshäiriöistä, niiden hoi-

dosta, vertaistuesta ja yhdistystoiminnasta. Luentoihin sisältyy 

myös kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja sekä yhdistystoi-

minnan esittäytymisiä. 

Luennot on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joiden elämänpii-

rissä mielenterveyshäiriöt ovat uusi asia tai jotka kaipaavat ajan-

tasaista tietoa hoidosta sekä sairastuneen ja läheisten toipu-

mista tukevista palveluista. 

Luennot välitetään Teams-verkkosovelluksen välityksellä. Osallis-

tumiseen tarvitset Internet-yhteydellä varustetun tietokoneen, 

tabletin tai puhelimen. Sinulla ei tarvitse olla välttämättä Teams-

sovellusta laitteellasi, vaan voit liittyä lähetykseen verk-

koselaimella vieraana. Luentoja ei tallenneta. 

Paikka: Internet-verkossa / Teams 

Ilmoittautuminen luentoa edeltävään tiistaihin mennessä 

https://ssl.eventilla.com/ensitietoluentosarja tai oheisen QR-koo-

din kautta. 

Lisätietoa: Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 

041 4667 683. Jukka Korhonen, jukka.korhonen@ppshp.fi  

https://ssl.eventilla.com/ensitietoluentosarja
mailto:paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi
mailto:jukka.korhonen@ppshp.fi
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OHJELMA: 

 

23.9.2021 klo 16-17.30 Neuromodulaatiohoidot 

   el. Saana Karttunen ja sh. Heli Häkkilä 

28.10. 2021 klo 16-17.30 Syömishäiriöt 

el. Kristiina Moilanen, sh. Maaria 

Keita-Järviö ja sh. Mirva Karppinen 

18.11.2021 klo 16-17.30  Nuorten mielenterveyden ja käyt-

täytymisen häiriöt 

   el. Anne Herva ja el. Kristiina Moilanen 

16.12.2021 klo 16-17.30  Yhteistyö perheiden ja läheisten 

kanssa – perheterapeutin näkökulmia 

el., perheterapian kouluttajapsykote-

rapeutti Tiina Tuominen  

27.1.2022 klo 16-17.30 Traumat 

el., traumapykoterapeutti, Kaarin Sor-

vari ja msh., Vuokko Vänskä 

Luentosarja järjestetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

psykiatrian tulosalueen, Oulun kaupungin mielenterveyspalve-

luiden ja Hyvän mielen talo ry:n yhteistyönä. 
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Aikuisen ADHD ja sen yhteys mielenterveyteen 

 

Aika:  ke 10.11.2021 klo 13.00-14.00 

Paikka:  Hyvän mielen talo, Ilona-tila, Kauppurienkatu 23 (käynti 

Vaarankadun puolelta), 90100 Oulu sekä etänä Teams-

verkkosovelluksella 

Voisiko arjen hankaluuksien taustalla ollakin kysymys ADHD:stä, 

miten asiaa voisi selvittää, millaisia yhteyksiä mielenterveyshäiri-

öiden ja ADHD välillä on todettu ja mistä voi saada apua ja tu-

kea, kun itsellä tai läheisellä on ADHD. 

Teemasta alustaa ja kanssamme keskustelee ADHD-liiton asian-

tuntija Piia Haukilahti. 

Ilmoittautumiset 8.11.2021 mennessä (nimi, puh, sähköposti): 

https://ssl.eventilla.com/aikuisen-adhd-ja-mielenterveys tai  

paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667683.  

Ilmoita, osallistutko paikan päällä (max. 8 tai epidemiarajoitus-

ten mukaisesti) vai seuraatko luentoa Teamsin välityksellä (linkki 

lähetetään sähköpostiisi luentoa edeltävänä päivänä).  

Lisätietoa ja ilmoittautumiset myös QR-koodilla:  

 

 

  

https://ssl.eventilla.com/aikuisen-adhd-ja-mielenterveys
mailto:paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi


 

  

 
15 

  



 

  

 
16 

HYVÄN MIELEN TALO RY 

 

Puhelin:  Neuvonta, p. 041 463 5712 

Postiosoite:  PL 266, 90101 Oulu 

Käyntiosoite:  Kauppurienkatu 23, 2.krs 

90100 Oulu 

Www-sivut:  www.hyvanmielentalo.fi  

Sähköposti:  info@hyvanmielentalo.fi 

 

 

 

HYVÄN MIELEN TALO AVOINNA 

 

maanantai-tiistai 10.00-17.00 

keskiviikko   ohjattua ohjelmaa ja koulutuksia 

   avoin kohtaamispaikkatoiminta suljettu 

torstai-perjantai 09.00-14.00 

lauantai-sunnuntai suljettu 

 

 

 
Lisätietoa koulutus- ja kurssitoiminnasta:  

Koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi,  

paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p.  041 4667 683. 

file:///G:/www.hyvanmielentalo.fi
mailto:paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi

