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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

Tulossa 



Sisäinen valosi
 

- läsnäoloa ja hyvinvointia kehon, mielen sekä
hengityksen yhdistävien harjoitusten kautta

 
Aika: Torstaisin 8.9., 15.9., 22.9., 29.9. ja 6.10.2022 kello 14.00-16.00 
             
Paikka: Prana Pauliina -toimitilat, Kempeleentie 7 A, 90400 Oulu.

Kenelle: Henkilöille, jotka haluavat oppia taitoja mielen hyvinvoinnin
lisäämiseen kehollisten harjoitusten kautta. 

Hyvän mielen talon koulutukset on tarkoitettu henkilöille, joilla on
omaa tai läheisenä saatua kokemusta mielenterveyden ongelmista ja
psyykkisestä kuormittumisesta. 

Tavoite: Osallistuja
- saa tietoa ja kokemusta kehon sekä mielen vaikutuksista toisiinsa
- saa käyttöönsä palautumista ja rentoutumista edistäviä kehollisia ja
hengitysharjoituksia
- saa kokemusta harjoituksista, jotka syventävät läsnäolon kokemusta
ja rauhoittavat parasympaattista hermostoa

Kurssin kuvaus: Aloitamme lyhyellä, osallistavalla johdannolla keho-
mieli -harjoittelun hyvinvointivaikutuksista. Itse harjoitukseen sisältyy
pranaymaa (hengitysharjoituksia), alkulämmittelyä,
aurinkotervehdyksiä, asanaharjoitusta, loppuliikkeet ja savasana
(=loppurentoutus). Harjoitukset ovat sekä yin-joogapohjaisia ja
avaavia että vinyasa-flowpohjaisia aktiivisempia harjoituksia.
 
Harjoitukset luovat palauttavan ja rentouttavan kokemuksen, joka
auttaa löytämään läsnäolon, rentoutumisen ja keskittymisen taitoja.
Harjoitteet yhdistävät kehon, mielen ja hengityksen
kokonaisvaltaisesti. Savasanassa toteutetaan erityyppisiä
loppumeditaatiota (keho ja mieli), jossa ihmisen kokonaisvaltaisuus
joogaharjoituksessa konkretisoituu.  

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



Harjoituksen jälkeen juomme vihreän teen ja sitruunalla maustetun
veden sekä voimme jakaa harjoituksen tuottamia tuntemuksia. 
Harjoitukset soveltuvat kaikille, ne räätälöidään osallistujien mukaan,
eivätkä vaadi aikaisempaa kokemusta.

Kouluttaja-ohjaaja: Filosofian tohtori, RYT-200 joogaopettaja Pauliina
Lukkarinen, Prana Pauliina (yrittäjä).

Hinta: 10 e, joka maksetaan 25.8.2022 mennessä ilmoittautumisen
yhteydessä annettavien ohjeiden mukaan.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 25.8.2022 mennessä:
paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.

Kerrotun voima
 

-voimavarojesi vahvistumista omasta
kertomuksestasi

 
Aika: Torstaisin 13.10., 20.10., 3.11. ja 10.11.2022 kello 14.30-16.30
    
Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona-tila, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
(käynti Vaarankadun puolelta).

Kenelle: Henkilöille, jotka haluavat vahvistaa omia voimavarojaan ja
tulevaisuus- ja selviytymisuskoaan. 

Hyvän mielen talon koulutukset on tarkoitettu henkilöille, joilla on
omaa tai läheisenä saatua kokemusta mielenterveyden ongelmista ja
psyykkisestä kuormittumisesta. 

Tavoite: Koulutuksen myötä osallistuja 
- löytää itsellään jo olemassa olevia voimavaroja elämän mukanaan
tuomien haasteiden kohtaamiseen
- löytää yhteisöllisen työskentelyn kautta uusia selviytymis- ja
tulevaisuudenuskoa vahvistavia asioita myös omaan käyttöönsä.



Kurssin kuvaus: Koulutuskokonaisuus alkaa kahdella kaikille
yhteisellä kokoontumisella, jotka sisältävät johdantoa
narratiiviseen, kirjallisuusterapeuttiseen työskentelymaailmaan
sekä yhteisöllistä valmistautumista kunkin oman tarinan
itsenäiseen työstämiseen. 

Itsenäisen työskentelyn vaiheessa osallistujilla on saatavilla
Pauliinan tuki ja ohjaus työskentelyynsä. Kaksi viimeistä
koulutuskertaa käsitellään narratiivisesti, kirjallisuus-
terapeuttisesta ja ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin
osallistujien tuottamaa, omia voimavaroja vahvistavaa tarinaa ja
luodaan siitä yhdessä uudenlaista yhteisöllistä tarinaa.

Kouluttaja-ohjaaja: Kirjallisuusterapiaohjaaja, kognitiivis -
integratiivinen lyhytterapeutti, Pauliina Lukkarinen, Prana Pauliina
(yrittäjä).

Hinta: 10 e, maksetaan 29.9.2022 mennessä ilmoittautumisen
yhteydessä annettavien ohjeiden mukaan.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 29.9.2022 mennessä:
paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683. 

mailto:paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi


Aika: pe 14.10. klo 16-20, la 15.10. klo 10-16 ja su 16.10.2022 klo
9-15.

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

Kenelle: Mielenterveysomaisille, joiden perheenjäsenen tai
läheisen psyykkisestä sairastumisesta on kulunut jo jonkin aikaa.

Osallistujamäärä: 8

Tavoite: Koulutus auttaa ymmärtämään ja käsittelemään
läheisen psyykkisen sairastumisen herättämiä tunteita ja
löytämään selviytymiskeinoja, joiden avulla omaisen elämänlaatu
paranee.

Sisältö: Koulutus sisältää 10 moduulia:

1. Toisiin tutustuminen
2. Mitä olemme oppineet mielenterveydestä
3. Paineiden tunnistaminen
4. Stressin tunnistaminen ja sen olemassaolon myöntäminen
5. Menetyksen ja surun käsittely
6. Aktiiviset selviytymistaidot
7. Kypsät selviytymistaidot
8. Tukiverkoston kartoitus
9. Muutostavoitteiden asettaminen 
10. Yhteenveto, katse tulevaisuuteen

Prospect-koulutus mielenterveysomaisille



Kuvaus: Koulutus koostuu lyhyistä alustuksista,
pienryhmätyöskentelystä ja pienistä itsenäisistä tehtävistä.
Osallistujien toivotaan osallistuvan koulutukseen kokonaisuudessaan.
Osallistuneilla on mahdollisuus kouluttautua myöhemmin Prospect-
vertaisohjaajaksi.

Kouluttajat: Prospect-vertaisohjaajat Anita Ruutiainen, FinFami
Pohjanmaa ja Mauno Kaartinen, FinFami Keski-Suomi.

Hinta: Osallistujille maksuton. Lounas lauantaina ja sunnuntaina
lähialueen ravintolassa on omakustanteinen. 

Ilmoittautuminen 30.9.2022 mennessä: p. 041 4667 683 tai
paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi. Ilmoittautuneet haastatellaan
lyhyesti puhelimitse.
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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

 Hätäensiapukurssi Hyvän mielen talon vapaaehtois-
ja kokemustoimijoille 

 
Aika: la 1.10. klo 10-14 (Ilona-tila)

 
Kurssilla keskitytään antamaan tehokasta henkeä pelastavaa ensiapua.
 Kurssisisältöinä ovat
• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet:
         • Tajuttomalle annettava ensiapu
         • Peruselvytys
         • Vierasesine hengitysteissä
         • Verenkierron häiriötila (sokki)
         • Verenvuodon tyrehdyttäminen
Tapaturmien ennaltaehkäisy.

Kahvitauko ja ruokaisaa purtavaa koulutuksen puolivälissä. Kouluttajana
on oululainen WellAid. 

Hätäensiapukurssi on suunnattu Hyvän mielen talon toimiville ja uusille,
aloittaville vapaaehtois- ja kokemustoimijoille. Koulutukseen
osallistuminen on maksutonta. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen viimeistään 16.9. Jennille:
jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212.
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Perehdytys Chat-ryhmän ohjaamiseen

Aika: ti 27.9. klo 14-16 Tukinet-alustalla (verkossa)
 

Kenelle: Kaikille chat-ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneille. 

Järjestetään yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. Mikäli olet kiinnostunut chat-
vapaaehtoisena toimimisesta ota ohteyttä Valentinaan p. 041 463 5710 tai
valentina.vahanen@hyvanmielentalo.fi

 

Aika: 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 



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 

Hyvää mieltä voi kerryttää monin tavoin -luento

4.10.2022 klo 13-14, Caritas-Säätiön Yhteisötila Toivossa, katutaso,
Asemakatu 26, 90100 Oulu. 

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

Kaikille avoin vuorovaikutteinen luento. Maksuton, ei
ennakkoilmoittautumista.

Alustamassa ja jututtamassa Päivi Isojärvi, Hyvän mielen talo ry

mailto:paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi
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Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu Prospect -koulutus
Koulutuksessa käsitellään mm. mielenterveyshäiriöistä toipumista
edistäviä arjen taitoja, palveluja ja vertaistuen muotoja sekä
mielenterveyskuntoutujien osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia.
- ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitettu Prospect -
koulutus
Koulutus antaa ammattilaisille valmiuksia asiakaslähtöisten ja
toipumista edistävien palveluiden toteuttamiseen, mm.
kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. 
- ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Prospect Yhteinen pohja -moduuli
Koulutuksessa keskitytään kolmen ryhmän - kuntoutujien, omaisten ja
ammattilaisten - viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan
kehittämiseen.
- ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

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

Päivitetyt koulutussisällöt otetaan käyttöön syksyn 2022 aikana.

T U L O S S A

Prospect-koulutuksia
- uusin päivitetyin sisällöin



Prospect-koulutuksia ohjaavat Prospect-vertaisohjaajat.

Prospect-vertaisohjaajana voi toimia käytyään itse Prospect-
koulutuksen ja 
- Prospect-ohjaajakoulutuksen tai
- ohjaamalla Prospect-koulutuksen ensin kokeneemman ohjaajan
parina

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

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

Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 -koulutukset 

Mielenterveys on osa terveyttä ja hyvinvointia
Tunnetaidot
Elämän monet kriisit
Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
Arjen taidot

Mielenterveyden ensiapu® 1 –koulutuksen

tavoitteena on oppia taitoja oman mielenterveyden ylläpitämiseen ja
toisen henkilön mielenterveyden tukemiseen. Mielenterveyden
ensiapu®1 -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja
siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa käsiteltävät teemat
ovat:

Koulutus (14 t) sisältää kirjan Mielenterveys elämäntaitona (MIELI
Suomen mielenterveys ry).



masennus
ahdistuneisuushäiriöt
itsetuhoinen käytös
psykoositilat
päihteiden väärinkäyttö

Mielenterveyden ensiapu® 2 –koulutuksen

tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista
tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää
mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia
tunnistaa ja kohdata yleisimpiä mielenterveyden ongelmia.
Koulutuksessa opitaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun
askeleita. Koulutuksen teemoja ovat muun muassa:

Koulutus (14 t) sisältää kirjan Haavoittuva mieli – Tunnista ja tue
(MIELI Suomen mielenterveysseura ry).

Voit tiedustella seuraavien Mielenterveyden ensiapu -koulutusten
ajankohtia p. 041 4667 683, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi 



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

w w w . h y v a n m i e l e n t a l o . f i

Kesäaikaan 23.5.-28.8.2022

ma-pe                              9:00-15:00


