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Hyvän mielen talon järjestämät 
koulutukset ovat maksuttomia, 
ellei koulutuksen kohdalla mainita toisin.

 

Koulutustarjontamme täydentyy koko ajan:
hyvanmielentalo.fi - Toiminta ja palvelut - Koulutus- ja kurssitoiminta

Keräämme koulutukseen ilmoittautumisten yhteydessä
henkilötietoja Hyvän mielen talon tietosuojaselosteessa

mainittuihin tarkoituksiin. 
 

Tietosuojaselosteeseen voit tutustua:
www.hyvanmielentalo.fi/materiaalit/tietosuoja.html

 
Ilmoittautumalla annat luvan henkilötietojesi käyttöön

tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla.



T Ä S S Ä  E S I T T E E S S Ä :

Hyvinvointia tukevat koulutukset

Vapaaehtois- ja kokemus-
toimintaa tukevat koulutukset

Yleisöluennot

Infot

 



Prospect-testikoulutukset

H Y V I N V O I N T I A  T U K E V A T  K O U L U T U K S E T

Hyvän mielen talo osallistuu Euroopan omaisjärjestöjen liiton
(Eufami) Prospect Plus -kehittämisprojektiin (2022-2023), missä
päivitetään Hyvän mielen talossa jo aiemmin käytössä olleet
Prospect-koulutusohjelmat.

Hyvän mielen talo järjestää syksyn-talven 2022-2023 aikana
Prospect-testikoulutuksia päivitetyillä koulutussisällöillä.
Koulutusohjelmat viimeistellään Eufamissa testikoulutuksista
kerättävän palautteen pohjalta vuoden 2023 aikana.

Tule mukaan kehittämään kanssamme mielen hyvinvointia ja
toipumista tukevia koulutuksia!

Lisätietoa: 
https://www.hyvanmielentalo.fi/toiminta/koulutus-ja-
kurssitoiminta/prospect-koulutukset.html 

Koulutuksellisen tuen koordinaattori
Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.



Prospect-koulutus 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

 
 

Aika:     ke 18.1.2023 klo 12-16 ja to 19.1.2023 klo 9-13

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu 
               (käynti Vaarankadun puolelta) 

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu sosisaali- ja terveysalan eri  
                yksiköissä toimiville henkilöille, jotka työssään kohtaavat
                mielenterveyskuntoutujia ja -omaisia.

Koulutus antaa ammattilaisille valmiuksia asiakaslähtöisten ja
toipumista edistävien palveluiden toteuttamiseen, mm. 
 kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Koulutuksessa kehitetään
myös omaan työhön sovellettavia toimintatapoja
mielenterveyskuntoutujien ja omaisten täysivaltaisen kansalai-
suuden ja ihmisoikeuksien tukemiseksi. 

Koulutus on jatkumo, jossa osallistuminen molempiin koulutus-
päiviin on tärkeää. Toivomme osallistujien osallistuvan myös
Yhteinen pohja -moduuliin 2.2.2023.

Hinta: Maksuton.

Ilmoittaudu 20.12.2022 mennessä:
paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.



 
Prospect Yhteinen pohja -moduuli

 
 
 
 

Aika:      to 2.2.2023 klo 9.00-16.00

Paikka: Kumppanuuskeskus, Asema-tila, Kansankatu 53, 
               90100 Oulu, 2. krs. 

Kenelle: Mielenterveyskuntoutujille, mielenterveysomaisille ja 
                sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään
                kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja omaisia, ja jotka
                ovat osallistuneet aiemmin mielenterveyskuntoutujien /
                -omaisten / sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten Prospect
                -koulutukseen.

Koulutuksessa keskitytään kolmen osallistujaryhmän -
mielenterveyskuntoutujien, -omaisten sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten - onnistuneen viestinnän, vuorovaikutuksen ja
yhteistoiminnan kehittämiseen.

Hinta: Maksuton (sisältää lounaan).

Ilmoittaudu 19.1.2023 mennessä: paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi,
p. 041 4667 683. 



Aika:     ma 12.12.2022 klo 13-15

Paikka: Ainolan puisto, Oulu. Kokoontuminen klo 13 kahvila Kiikun 
               edustalla, osoite: Ainolanpolku 1, 90100 Oulu. Metsämieli-
               kävelyn aikana edetään noin 1-2 kilometrin matka  
               rauhalliseen tahtiin ja välillä pysähdellen.                         
              
Kenelle: Luontoa hyödyntävästä mielentaitojen harjoittelusta
                kiinnostuneille.  

Kuvaus: Metsämieli-menetelmä yhdistää luonnon hyvinvointi- ja
                terveysvaikutukset ja mielentaitojen oppimisen. 

Metsämieli-kävelyn aikana voimme keskittyä esimerkiksi aistimiseen ja
läsnäoloon tai harjoitella erilaisia tunnetaitoja luontoa hyödyntäen.
Harjoitusten kautta voit mm. löytää omia vahvuuksia ja syventää
itsetuntemusta, rentoutua ja tankata voimavaroja tai asettaa itsellesi
tavoitteita ja tarkastella matkaa niitä kohti.

Varustus: Sään mukainen pukeutuminen ja jalkineet, joissa tarkenee
pysähtyä toviksi tekemään harjoituksia rauhallisesti etenevän
liikkumisen lomassa. Halutessasi voit ottaa mukaasi esim. lämmintä
juotavaa.

Osallistujamäärä: max. 10.

Hinta: Maksuton.

Ohjaajat: Metsämieli-ohjaajat Virve Saaranen ja Päivi Isojärvi.

Lisätietoa: Virve, virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 334 6143
ja Päivi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.

Ilmoittautuminen: 8.12.2022 mennessä:
https://ssl.eventilla.com/metsamielikavely 
tai viereisen QR-koodin kautta:

Metsämieli-kävely



Aika:      la 10.12. klo 9-15

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat valmiita ja halukkaita
toimimaan vapaaehtoisena vertaistukihenkilönä. Vertaistukihenkilö
toimii tukena omien kokemustensa pohjalta mielenterveyskuntoutujalle,
psyykkisesti kuormittavassa elämäntilanteessa olevalle tai
mielenterveyskuntoutujan omaiselle. Vertaistukihenkilö on rinnalla
kulkija ja kuuntelija esim. tilanteissa, joissa ei jaksa yksin tai omat
tukiverkostot ovat puutteellisia.

Koulutuksen sisältöinä ovat vertaistuki yleisesti ja kahdenkeskinen
vertaistuki, vuorovaikutus, minä itse vertaistukijana -pohdinta (omat
kokemukset, joiden pohjalta voin toimia vertaistukena) ja toiminnan
käytännön järjestelyihin liittyvät asiat. Koulutuksessa myös perehdytään
keskusteluavun työkaluna Käynti kerrallaan -menetelmään ja
etätukimuotojen hyödyntämiseen vertaistukihenkilötoiminnassa
kasvokkaisen tuen lisänä (mm. Toivo-vertaistukisovellus). 

Mukaan mahtuu 8 osallistujaa. Koulutukseen sisältyy kahvitarjoilu ja
lounas Hyvän mielen talon tarjoamana. Koulutukseen osallistuneet
saavat todistukset.

Kouluttajina omaistyöntekijä Piia Saraspää ja vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori Jenni Tulppo. Ilmoittautuminen viimeistään 7.12. ja
lisätiedot: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212 tai
piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi, 041 540 2354.

 

Vertaistukihenkilöiden peruskoulutus 

V A P A A E H T O I S -  J A  K O K E M U S T O I M I N T A A
T U K E V A T  K O U L U T U K S E T



Ensitietoa mielenterveys- ja päihdehäiriöistä
 -verkkoluentosarja (Teams)

joiden elämänpiirissä mielenterveyshäiriöt ovat uusi asia tai 
jotka kaipaavat ajantasaista tietoa hoidosta sekä sairastuneen ja
läheisten toipumista tukevista palveluista.

Luennoilla saat perustietoa mielenterveyshäiriöistä, niiden
hoidosta, vertaistuesta ja yhdistystoiminnasta. 

Luentoihin sisältyy psykiatrian alan ammattilaisten ja
kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja sekä
yhdistystoiminnan esittäytymisiä.

Luennot on tarkoitettu erityisesti henkilöille, 

Luennot pidetään torstaisin klo 16.00-17.45 seuraavasti:

15.09.2022     
Yhteistyö perheiden ja läheisten kanssa – perheterapeutin
näkökulmia, psykiatri, perheterapian kouluttajapsykoterapeutti
Tiina Tuominen

13.10.2022
Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden hoito, el. Miia Striid

10.11.2022
Terapiamuodot nyt ja tulevaisuudessa, palvelukoordinaattori
Jukka Korhonen

8.12.2022
Päihdehäiriöt, niiden hoito ja läheisten tukeminen, el. Pekka
Laine

26.1.2023
Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito, ayl. Riikka Roisko

Y L E I S Ö L U E N N O T



Ilmoittautumiset kutakin luentoa edeltävään tiistaihin
mennessä. 

https://ssl.eventilla.com/ensitieto22

tai viereisen QR-koodin kautta: 

Voit ilmoittautua samalla kertaa yhteen tai useampaan luentoon.

Luennot välitetään Teams-verkkosovelluksen kautta. 

Tarvitset tietokoneen tai älypuhelimen tai tabletin Internet -
yhteydellä. Älypuhelimeen ja tablettiin maksuton Teams-sovellus
tulee ladata verkkokaupasta, tietokoneella voit liittyä luennolle
myös verkkoselaimen kautta ilman sovelluksen latausta. 

Luennot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
psykiatrian tulosalueen, Oulun kaupungin
mielenterveyspalveluiden ja Hyvän mielen talo ry:n yhteistyönä.

Lisätietoa: 
Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683 ja 
Jukka Korhonen, jukka.korhonen@ppshp.fi

Aika:    ti 22.11.2022 klo 12-13.30

Paikka: D-asema, Valtatie 53, 90500 Oulu (Tuira). 

Tule poimimaan vinkit itsellesi. Saat mukaasi myös pienen hyvän
mielen harjoituksen kotiin vietäväksi. 

Kaikille avoin vuorovaikutteinen luento. Maksuton, ei
ennakkoilmoittautumista.

Monta tapaa kerryttää hyvää mieltä

mailto:paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi
mailto:jukka.korhonen@ppshp.fi


I N F O T
Kokemustoiminnan info

Aika:     ke 7.12.2022 klo 13-15

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona-tila, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
               (käynti Vaarankadun puolelta), 2. krs. 

Kenelle: Info on tarkoitettu kokemusasiantuntijana toimimisesta
                 kiinnostuneille. 

Saat tietoa Hyvän mielen talon kokemustoiminnasta ja kokemusasian-
tuntijoiden koulutuksesta. Tilaisuudessa kuulet myös tuoreen
kokemustoimijan puheenvuoron.

Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Alustamassa ja jututtamassa Päivi Isojärvi ja kokemusasiantuntija
Hyvän mielen talolta.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiön ja Oulun evankelisluterialisten seurakuntien ylläpitämän D-
aseman kanssa.



Lisätietoa koulutus- ja kurssitoiminnasta: 
Koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi

paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi ja 041 4667 683

041 463 5712 (neuvonta)
PL 266, 90101 Oulu
Kauppurienkatu 23, 2. krs, 
90100 Oulu
hyvanmielentalo.fi
info@hyvanmielentalo.fi

HYVÄN MIELEN TALO RY

Puhelin:
Postiosoite:
Käyntiosoite:

WWW-sivut:
Sähköposti:

maantai–tiistai
keskiviikko
torstai–perjantai
lauantai–sunnuntai

10:00–17:00
koulutuksia, kohtaamispaikka suljettu
9:00–14:00
suljettu

HYVÄN MIELEN TALO ON AVOINNA
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