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Hyvän mielen talon järjestämät 
koulutukset ovat maksuttomia, 

ellei koulutuksen kohdalla mainita toisin.
 

Koulutukset on tarkoitettu henkilöille, joilla on
omaa tai läheisenä kertynyttä kokemusta

mielenterveyden ongelmista, tai psyykkisesti
kuormittavasta elämäntilanteesta.

 

Koulutustarjontamme täydentyy koko ajan.
Ajantasaisimman tiedon löydät

nettisivuiltamme: 
 

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

 



Omaisen ABC -kurssi

Aika: Tiistaisin 14.3., 21.3. ja 28.3. klo 16.30-18.30

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

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joille läheisen
mielenterveyden ongelmat / sairaus ovat uusi asia tai jotka tarvitsevat
tietoa, tukea sekä mahdollisuuden keskustella muiden samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa.

Koulutus koostuu kolmesta teemallisesta tapaamisesta, joista
jokaisessa on omaisen asemaan ja elämään liittyvä aihe.

A. Alussa se oli yhtä myllerrystä. Läheisen sairastumiseen liittyviä
tunteita, kysymyksiä ja ajatuksia, sairaus perheen kriisinä,
sairastumisen alttius - stressi - malli.

B. Arkeen mahtuu monenlaista. Arjen ongelmatilanteet ja niiden
ratkaiseminen, varhaiset varomerkit, hoitoonohjaus ja sairastuneen
tarvitsemat tukitoimet.

C. Arjen pienet ilot. Tarkastelussa omaisen asema, jaksaminen ja
voimavarat.
Kurssi on maksuton.

Kouluttaja: Piia Saraspää

Hinta: Maksuton.

Lisätietoja ja hakeutuminen 8.3.2023 mennessä: p. 041 5402354 tai
piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi

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
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Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus 
Mielenterveys elämäntaitona 

saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä
rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä
saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.  

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

Aika: ke 12.4., pe 14.4., ke 26.4. ja ke 3.5.2023 klo 13-16.30.

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

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu  henkilöille, joilla on psyykkistä
kuormittuneisuutta, tai omaa tai läheisenä saatua kokemusta
mielenterveyshäiriöistä ja jotka haluavat vahvistaa taitojaan oman ja
läheisten mielenterveyden ylläpitämiseksi. (Tämä koulutus ei ole
tarkoitettu ammattilliseksi täydennyskoulutukseksi.)

Tavoite: Osallistuja

Sisältö: Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat 

Kouluttaja: Mielenterveyden ensiapu® 1 –ohjaaja Päivi Isojärvi.

Hinta: 10 euroa oppikirjasta Mielenterveys elämäntaitona (arvo 40 €).

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

Ilmoittautuminen 15.3.2023 (nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero) : paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi tai p. 041 4667 683



saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireista
saa valmiuksia tukea ja ohjata hoitoon
oppii soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

Masennus
Ahdistuneisuus
Psykoosisairaudet
Päihdehäiriöt
Mielenterveyden kriisit

Aika: 
27.4.-10.5.2023 itsenäinen opiskelu verkossa Moodle oppimisalustalla
to 11.5.2023 klo 16-18.30 webinaari (Teams)
12.5.-22.5.2023 itsenäinen opiskelu verkossa Moodle oppimisalustalla  
ti 23.5.2023 klo 16-18.30 webinaari (Teams) 

Toteutus: Opiskelu tapahtuu itsenäisenä opiskeluna Moodle-
oppimisalustalla, missä osallistujan tulee suorittaa erilaisia tehtäviä
verkko- ja oppikirjamateriaalin avulla ennen osallistumistaan 2 x 2,5
tunnin kestoisiin webinaaritapaamisiin (Microsoft Teams).
Kokonaiskesto 14 tuntia. Osallistumiseen tarvitaan mikrofonilla ja
kameralla varustettu tietokone ja Internet-yhteys.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on psyykkistä
kuormittuneisuutta, tai omaa tai lähipiirin kautta saatua kokemusta
mielenterveyshäiriöistä (tämä koulutus ei ole tarkoitettu ammattilliseksi
täydennyskoulutukseksi).

Tavoite: Osallistuja

 
Sisältö: 

Kouluttajat: MTEA2-ohjaajat Päivi Isojärvi ja Nina Leman, Hyvän mielen
talo ry.

Hinta: 10 e oppikirjasta "Haavoittuva mieli – tunnista ja tue" (arvo 40 €).

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

Ilmoittautuminen 6.4.2023 mennessä (nimi, sähköpostiosoite,
postiosoite, puhelinnumero): paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi tai p.
041 4667 683.

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus verkossa 
Haavoittuva mieli 



Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus 
Psyykkisesti sairastuneiden läheisille 

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

Aika: 27.5. ja 10.6.2023 klo 9-16

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

Tavoite: Tavoitteena on oppia taitoja oman mielenterveyden
ylläpitämiseen ja toisen henkilön mielenterveyden tukemiseen.
Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksessa saa tutkittua tietoa
mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Sisältö: Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat 

Kouluttaja: Mielenterveyden ensiapu® 1 –ohjaaja Piia Saraspää.

Hinta: 10 euroa oppikirjasta Mielenterveys elämäntaitona (arvo 40 €).

Lisätiedot: Piia Saraspää,  piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi, p. 041
5402354.

Ilmoittautuminen 10.5.2023 mennessä: p. 041 5402354 tai
piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi 

mailto:piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi


Mielenrauhaa rannoilta
 

  Mielentaitojen harjoittelua Oulun lähiluonnossa
 Metsämieli®-menetelmällä 

 Aika: keskiviikko 31.5.2023 klo 12-15 ja 
            tiistaisin 6.6., 13.6. ja 20.6.2023 klo 13-15 

Paikka: Kokoontumiset tapahtuvat Oulun lähiluontoalueilla - esim.
Pikisaari, Kuusisaari, Sonnisaari, Hupisaaret - 1. kerralla 31.5. aloitus
kuitenkin Hyvän mielen talolla, mistä siirrytään kokoontumisen
kuluessa loppuajaksi luontoon.

Kenelle: Sinulle, joka haluat kokea luonnossa oleskelun
hyvinvointivaikutuksia ja oppia tietoisesti hyödyntämään niitä
erilaisten luontoelementteihin liittyvien harjoitusten kautta.

Tavoite: Osallistuja on saanut käyttöönsä taitoja tunteidensa kanssa
työskentelyyn, omien vahvuuksien ja voimavarojen oivaltamiseen ja
huomion suuntaamiseen mielen tasapainoa palauttaviin asioihin. 

Toteutus:
Kurssi perustuu Metsämieli-menetelmään, joka yhdistää luonnon
hyvinvointi- ja terveysvaikutukset mielentaitojen harjoitteluun. 

Kokoonnumme lähiluonnossa ja kullakin kokoontumiskerralla
tehdään 2-3 aistimis- ja läsnäoloharjoitusta, 2-3 mielentaitojen
harjoitusta ja kokoontuminen päätetään hyvän mielen
harjoitukseen. Kokoontumisen aikana pysähdytään myös
nauttimaan eväitä tai pientä välipalaa. 

Kokoontumisen aikana kuljetaan noin 1-1,5 kilometrin
helppokulkuinen matka, reitit eivät kuitenkaan ole esteettömiä.
Pääpaino on luontoelementtejä hyödyntävien harjoitusten
tekemisellä ja luonnossa olemisesta nauttimisella.



Kokoontumiskerrat on teemoitettu:

ke 31.5. klo 12-15  Luonnon hyvinvointivaikutukset ja Metsämieli-  
                                 menetelmä
            
                                 Vahvuudet ja voimavarat

ti 6.6. klo 13-15      Huolisavotta

ti 13.6. klo 13-15    Muutostuumailua

ti 20.6. klo 13-15    Ystävällisyyttä itselle

Varusteet: Sään mukainen vaatetus, jolla voit olla luonnossa rennosti
– vaikka pötkähtää nurmelle tai nojata puuhun -, luonnossa kävelyyn
sopivat kengät, pieni eväs ja juotava, pieni reppu/vyölaukku tms., joka
jättää kädet vapaaksi. Sään mukaan voit tarvita esim. taukojen ajaksi
lisättävää vaatetta, sadevaatteita ja -kenkiä, lippalakkia/aurinkolaseja
ja aurinkorasvaa. Ohjaajalta saa istuinalustoja. 

Sade ei estä kokoontumista. 

Kouluttaja: KM, Metsämieli-ohjaaja Päivi Isojärvi

Hinta: Maksuton.

Ilmoittautuminen 17.5.2023 mennessä:  

https://ssl.eventilla.com/mielenrauhaarannoilta 

tai viereisellä QR-koodilla. 



Aika:      ma 6.2. klo 10-15 

Paikka: Hyvän mielen talo, Repo

Koulutus tarjoaa tietoa olohuonetoiminnasta, Hyvän mielen talon
toiminnasta ja toiminnan esittelemisestä, vapaaehtoisen tehtävistä ja
tärkeistä ominaisuuksista olohuonetoiminnassa, ihmisten kohtaamisesta
ja toimintaan liittyvistä käytännön asioista. 

Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on läsnäolija matalan kynnyksen
olohuoneessa. Tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, uusien
toimintaan tutustumaan tulevien ihmisten kohtaamista (yhdistyksen
toiminnan ja tilojen esittelyä) sekä omien valmiuksien ja osaamisen
mukaan yhteisöllisyyden tukemista pienen toiminnallisuuden avulla
(esim. pelailu, askartelu tai visailu). 

Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa
arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai harvemmin sovitusti oman
elämäntilanteen mukaan). 

Koulutuksessa kahvitarjoilu sisältäen suolaista purtavaa. Mahdollisuus
ottaa mukaan ja lämmittää myös omia eväitä. 

Kouluttaja: Jenni Tulppo.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p.
044 901 7212.

 

Olohuonevapaaehtoisten koulutus 

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

mailto:jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi


 
Minun tarinani

 

Kirjallisuusterapeuttisen narratiivisen työskentelyn 
mahdollisuudet oman sisäisen tarinasi vahvistajana

 
 

Aika:       keskiviikkoisin 22.2.,1.3., 22.3., 5.4.2023 kello 12-14. 

Paikka:  Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu, 2. krs.                       
                Ilona-tila

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti Hyvän mielen talon
                kokemusasiantuntijana toimimisesta kiinnostuneille ja 
                kokemusasiantuntijana toimiville henkilöille.

Tavoite: Osallistuja on kurssin myötä työstänyt omaan tai läheisen
mielenterveyshäiriöön sairastumiseen ja toipumiseen liittyviä
kokemuksiaan. Työskentely auttaa kokemusasiantuntijana
jäsentämään ja nostamaan esille oman elämän merkityksellisyyden
kokemuksia sekä itselle ja muille toivoa luovia elementtejä.  

Kuvaus: Minun tarinani -kurssilla pysähdytään, tutkitaan ja työstetään
omaa tarinaa kirjallisuusterapeuttisesta, narratiivisesta
viitekehyksestä käsin sekä yksilöinä että yhteisöllisenä ryhmänä. 

Minun tarinani -kurssi pitää sisällään sekä itsenäisiä (kurssin ohjaajan
tuki etänä käytettävissä) että ryhmässä tapahtuvia työskentelyn
vaiheita. 

Minun tarinani -kurssille ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kurssin
kohderyhmään kuuluvat henkilöt, jotka haluavat lähteä tutkimaan
omaa tarinaansa erilaisten avaavien, voimavaroja vahvistavien ja
lempeiden narratiivisten menetelmien kautta. 

Kouluttaja: Kirjallisuusterapiaohjaaja Pauliina Lukkarinen.                                      

Hinta: 10 euroa, maksetaan 13.2.2023 ilmoittautumisen yhteydessä
annattavien ohjeiden mukaan.

Ilmoittautuminen 13.2.2023 mennessä:
paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683. 



Aika:       la 18.3. klo 10-14

Paikka:  Hyvän mielen talo, Ilona

Kenelle: Koulutus on suunnattu Hyvän mielen talon
vertaistukihenkilöille, jotka ovat jo käyneet vertaistukihenkilöiden
peruskoulutuksen ja ovat toiminnassa mukana olevia
vertaistukihenkilöitä. 

Koulutuksen teemoina ovat vertaistukihenkilötoiminnasta saatuihin
palautteisiin tutustuminen, kokemusten vaihtaminen ja jakaminen sekä
vertaistuen keskeisten tavoitteiden ja vuorovaikutukseen liittyvien
asioiden kertaaminen. 

Täydennyskoulutus sisältää vertaistuellista jakamista ja virkistävää
yhdessäoloa. Koulutuksessa pääpaino on keskustelussa ja harjoitusten
tekemisessä. 

Kahvitarjoilu sisältäen ruokaisaa purtavaa. 

Kouluttajina: Piia Saraspää ja Jenni Tulppo. 

Ilmoittautuminen viimeistään 16.3.2023 
 Jennille: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212 
tai Piialle: piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi, p. 041 540 2354.

 

 Vertaistukihenkilöiden täydennyskoulutus
 ja vertaistapaaminen 

mailto:jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi
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Aika:  la 6.5.2023 klo 10-14

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona

Tavoite:  1) lisätä ymmärrystä ahdistuneisuudesta mielenterveyden
häiriönä sekä moniin mielenterveyden ongelmiin tai kuormittaviin
elämäntilanteisiin liittyvänä oireena sekä 2) tarjota tietoa erilaisista
ahdistuksen itsehoito-/oma-apukeinoista, joilla voi helpottaa
ahdistuneisuutta. 

Näiden pohjalta koulutus antaa vapaaehtoisille valmiuksia ottaa
puheeksi ahdistuneisuuteen liittyviä teemoja ja olla oman
kohderyhmänsä tukena ja apuna löytämässä keinoja ahdistuneisuuden
helpottamiseksi. 

Koulutukseen sisältyy teoriaosio, keskustelua ja osallistavaa yhteistä
työskentelyä. 

Kahvitarjoilu. 

Mukaan mahtuu yhdeksän osallistujaa. 

Ilmoittautuminen viimeistään 4.5.2023 Jennille:
jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212. 

 

Tietoa ahdistuneisuudesta ja keinoja
ahdistuneisuuden helpottamiseen 
– koulutus vapaaehtoistoimijoille

mailto:jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi


 
Keho ja mieli kesälepoon

 

Maadoittumista kehon, mielen ja hengityksen yhdistävien,
palautumista edistävien harjoitusten kautta

 
Aika:      torstaisin 25.5.,1.6., 8.6., 15.6. ja 22.6.2023 kello 15-17. 

Paikka:  Prana Pauliinan toimitilat, Kempeleentie 7 A, 90400 Oulu
                (Limingantulli)

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti Hyvän mielen talon
                kokemusasiantuntijana toimiville henkilöille.

Tavoite: Osallistuja saa käyttöönsä jännityksen- ja stressinhallinta-
taitoja sekä taitoja edistää omaa psyykkistä ja fyysistä palautumistaan. 

Kuvaus: Aloitamme lyhyellä, osallistavalla introlla kurssikokonaisuu-
den palauttavista hyvinvointivaikutuksista. Jokaiseen ohjattuun
harjoitukseen sisältyy pranaymaa (hengitysharjoituksia),
alkulämmittelyä, aurinkotervehdyksiä, asanaharjoitusta, avaavat
loppuliikkeet ja savasana (=loppurentoutus). Harjoitukset ovat sekä
yin-joogapohjaisia ja avaavia että vinyasa-flow-pohjaisia aktiivisempia.

Harjoitukset soveltuvat kaikille ja ne räätälöidään osallistujien
mukaan. Harjoitukset luovat palauttavan ja rentouttavan kokemuksen,
joka auttaa löytämään läsnäolon, rentoutumisen ja keskittymisen
taitoja suhteessa omaan kokonaisvaltaiseen elämään. Harjoitteet
yhdistävät kehon, mielen ja hengityksen kokonaisvaltaisesti.
Savasanassa toteutetaan erityyppisiä loppumeditaatiota (keho ja
mieli), jossa ihmisen kokonaisvaltaisuus joogaharjoituksessa
konkretisoituu. Harjoituksen jälkeen juomme vihreän teen ja
sitruunalla maustetun veden sekä voimme jakaa harjoituksen
tuottamia tuntemuksia yhdessä ryhmänä. 

Ohjaaja:  RYT200-joogaopettaja Pauliina Lukkarinen.                                            

Hinta: 10 euroa, maksetaan 11.5.2023 mennessä ilmoittautumisen
yhteydessä annettavien ohjeiden mukaan.

Ilmoittaudu 11.5.2023 mennessä: paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi,
p. 041 4667 683. 



Y L E I S Ö L U E N N O T

Aika:     2.3.2023 klo 16.30-17.30
               13.4.2023 klo 16.30-17.30
               4.5.2023 klo 16.30-17.30

Puheenvuorojen otsikot tarkentuvat lähiaikana.

Paikka:  Aleksinkulma, Pohjansali, 2. krs. Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu.
              
Kenelle: Kaikille mielenterveyshäiriöistä toipumisesta kiinnostuneille.

Ei ennakkoilmoittautumista, mukaan mahtuu tulojärjestyksessä noin 50
henkilöä.

Toipumisen tarinoita
 - kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja 

I N F O T

Aika:     ti 28.3.2023 klo 14-15

Paikka: Verkossa, Teams
              
Kenelle: Info on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita 
 kokemusasiantuntijoiden käytöstä oman yhteisönsä toiminnassa,
esim. oppilaitoksissa, sosiaali- ja terveysalan palveluissa,
työllisyyspalveluissa, kohtaamispaikoissa ja järjestöissä.

Infossa kerromme Hyvän mielen talon kokemustoiminnasta, mm.
millaista kokemustaustaa Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijoilla
on ja millaisissa tehtävissä heitä voi käyttää. 

Ilmoittautuminen 27.3.2023 mennessä:
https://ssl.eventilla.com/infokokemusasiantuntijantilaajille 

tai viereisellä QR-koodilla.

Info kokemusasiantuntijan 
tilaamisesta kiinnostuneille  (Teams)



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


