
 
 
 

Tervetuloa mukaan Hyviksen toimintaan ja tapahtumiin. Jär-

jestämme toimintaa turvallisuudesta huolehtien talolla, ohjel-

missa ilmoitetuissa tiloissa sekä verkossa. Kannattaa seurata 

kotisivuja ja some-tiedotusta, joissa ilmoitamme tarvittaessa 

myös muutoksista.  

Aukioloaikoina voit soittaa neuvontaamme p. 041 463 5712 ja 

kannattaa myös tilata sähköisen uutiskirjeemme, jossa ajan-

kohtaisia uutisia ja tietoa tapahtumista noin kerran kuukau-

dessa.  

Yhdistyksen jäsenille postitamme kotiin syksyllä myös Hyvän 

mielen erikoisjulkaisu –lehden. Jäsenetuna myös Mielenter-

veyden keskusliiton Revanssi-lehti, joka sisältyy Hyvän mielen 

talon jäsenmaksuun 10 euroa/vuosi. 

 

Hyvän mielen talo 
TIEDOTE SYKSYN 2021 TOIMINNASTA 
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Hyvän mielen talo ry:n syyskokous 
pidetään lauantaina 20.11. klo 14.15 alkaen. Paikka: ilmoitetaan myöhemmin, seuraa 

tiedotustamme. Tervetuloa kokoukseen yhdistyksen jäsenet. 

Death Cafe –tapaamiset 
Kuoleman kahviloita järjestetään, jotta 

osaisimme ja saamme tilaisuuden pu-

hua vapaasti kaikenlaisista kuolemaan 

liittyvistä asioista ja menetyksistä elä-

mässä. Samalla kunnioitamme ja arvos-

tamme elämää, jota elämme. Tarjolla on 

kahvia, teetä ja suolaista tai makeaa. Ta-

pahtumat ovat maksuttomia ja kaikille 

avoimia. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-

tumiset: 041 463 5712/neuvonta.  

Tapaamisissa paikalla järjestäjinä Päivi 

Vuokila-Oikkonen ja Solja Peltovuori. Li-

sätietoa: solja.peltovuori@hyvanmielen-

talo.fi ja 041 4667682. 
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Hyviksen tapahtumia Miestenviikolla 2021 
 

Yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston 

kanssa saamme Ouluun kirjailijavieraaksi 

Pekka Saurin tiistaina 9.11. klo 18-19.30, 

Oulun pääkirjastoon, Pakkalan saliin. 

Pekka on koulutukseltaan psykologi, FT ja 

on toiminut työelämäprofessorina, vihreän 

liikkeen näkyvänä poliitikkona, Helsingin 

apulaiskaupunginjohtajana ja myös Mielen-

terveyden keskusliiton puheenjohtajana. 

Hän on julkaissut useita kirjoja, joista viimei-

simpänä Huominen, eilisen sanelema –teok-

sen vuonna 2020. 

Keskiviikkona 10.11. klo 18-19.30 Hyvik-

sellä, Opastavan perhetyön toimitilassa 

(Kauppurienkatu 23, Oulu) ovat Miehet kuu-

lolla. Perhetyöntekijä Henry Kaspala ja Hy-

viksen luottamushenkilöt Ville-Veikko, Antti 

ja Jussi kutsuvat miehiä keskustelemaan 

ajankohtaisista asioista ja kuulumisista. 

Ville-Veikolla on pitkäaikainen 

kokemustoimijan tausta ja osaaminen, An-

tilla ja Jussilla vahva terveydenhuollon am-

mattilaisen ja psykologin osaaminen kes-

kusteluun osallistujien käytössä. 

Vapaan keskustelun ohessa tarjolla kahvia, 

teetä ja leivonnaisia. Ilmoittautuminen: 

henry.kaspala@hyvanmielentalo.fi ja 

044 334 6138. 

 

Mielenterveysviikko vko 47 
 

Valtakunnallista Mielenterveysviikkoa viete-

tään 21.-28.11.2021. Viikon teemana on 

tänä vuonna kohtaaminen. Viikon tapahtu-

mien myötä pyritään viestimään siitä, että 

jokainen ihminen mielenterveystilanteesta 

riippumatta ansaitsee tulla kohdatuksi, 

nähdyksi ja kuulluksi samalla tavalla. Päivi-

tämme tietoa Hyvän mielen talon Mielenter-

veysviikon tapahtumista syksyn aikana. 

 

 

Pekka Sauri 
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Hyvinvointia ryhmistä 

Tutustu Hyvän mielen talon monipuoliseen ryhmätarjontaan! Syyskaudella tiloissamme ko-

koontuu useita vertaistukiryhmiä, vertaschatteja sekä harrasteryhmiä. Lisätietoa ryhmistä löy-

dät kotisivuiltamme tai voit tiedustella suoraan Valentinalta p. 041 463 5710 tai valentina.vaha-

nen@hyvanmielentalo.fi  

Etäryhmät ja chatit: 
• Ahdistus & stressinhallinta (Tukinet) 

• Disso – chat (Tukinet) 

• Hyviksen etäolkkari  

• Juttutupa-chat  (Tukinet) 

• Kirjoitusretriitti  

• Masentaako? -vertaischat (Tukinet) 

 

Vertaistukiryhmät: 
• Ahdistuneiden vertaistukiryhmä  

• Bipo-vertaistukiryhmä  

• Disso – vertaisryhmä  

• Epävakaa persoonallisuushäiriö-ver-

taisryhmä 

• Hyvän mielen omaiset 

• Miesten porinatunti  

• Naisten kesken -porinaryhmä  

• Ääniä kuulevien vertaistukiryhmä  

 

Harrasteryhmät: 
• Hyvis tutuksi- ryhmä 

• Hyvän mielen liikkujat 

• Hyvän mielen lukupiiri 

• Kitararyhmä  

• Kuvallisen ilmaisun ryhmä  

• Käsityöryhmä  

• Peliryhmä  

 

 

Syksyn tapahtumia: 
• Toivebiisit - teemakahvila 11.10 klo 

15 – 16  

• Itsenäisyyspäivän aamukahvit 3.12 

klo 10 - 11  

• Hyviksen jouluglögit 20.12 – 22.12  
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Vapaaehtoistoiminta 
 

Vapaaehtoistoiminnan infot - 

Hyvän mielen talon vapaaeh-

toistoiminta tutuksi 

Tietoa vapaaehtoistoiminnan periaatteista, 

Hyvän mielen talon toiminnasta, yhdistyk-

sen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuk-

sista, avoimista vapaaehtoistoiminnan teh-

tävistä ja vapaaehtoisille tarjottavasta tu-

esta. Syksyn 2021 infotilaisuudet Hyvän 

mielen talolla 

ti 7.9. klo 16.30-18, to 7.10 klo 14-15.30, to 

4.11. klo 16.30-18 ja ti 7.12. klo 14-15.30 

Ilmoittautuminen viimeistään infoa edeltä-

vänä päivänä: jenni.tulppo@hyvanmielen-

talo.fi, p. 044 901 7212 

Avoimia vapaaehtoistoiminnan 

tehtäviä 

Tarvitsemme syyskaudelle vapaaehtoisia 

seuraaviin tehtäviin, joista saat lisää tietoa 

osallistumalla vapaaehtoistoiminnan infoon 

tai ottamalla yhteyttä: Jenni Tulppo, 

jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 

044 901 7212. 

- Piirretään ja maalataan -ryhmän oh-

jaaja 

- Vertaisryhmänohjaaja puolisoryhmään 

(ryhmä suunnattu henkilöille, joiden en-

tisellä tai nykyisellä puolisolla on mie-

lenterveysongelmia/psyykkinen sai-

raus) 

- Opiskelijoiden vertaisryhmän ohjaaja 

- Chat-ryhmän ohjaaja (työntekijän pa-

riksi) 

- Askartelu-/käsityötuokion tms. teema-

tuokion ohjaaja 

- Retkitoiminnan vapaaehtoinen 

- Some-vapaaehtoinen (Hyvän mielen ta-

lon instagram-tilillä) 

- Olohuonevapaaehtoinen (läsnäolija ja 

keskustelukaveri kohtaamispaikassa, 

olohuoneessa) 

 

Vapaaehtoisten kuukausitapaa-

miset 

Kuukausitapaamisiin ovat tervetulleita niin 

pidempään toimineet kuin ihan uudetkin 

Hyvän mielen talon vapaaehtoiset. Kullakin 

kerralla vaihdetaan kuulumiset, käydään 

läpi ajankohtaiset asiat ja syvennytään kun-

kin kerran erityisteemaan. Syksyn 2021 kuu-

kausitapaamiset teemoineen: 

ti 14.9. klo 16–18 (Ilona): syksyn vapaaeh-

toistoiminnan aikatauluja, rauhoittavia ja 

rentouttavia harjoituksia oman hyvinvoin-

nin tueksi ja hyödynnettäväksi omassa va-

paaehtoistoiminnassa 

ma 18.10. klo 16–18 (Repo/Ilona): korttima-

teriaalin ja muiden pienten menetelmien 

hyödyntäminen vapaaehtoistoiminnassa 

ma 15.11. klo 16–18 (Repo/Ilona): teema tar-

kentuu toiveiden ja tarpeiden mukaan 
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ke 15.12. klo 16–18 (Ilona) teema tarkentuu 

toiveiden ja tarpeiden mukaan 

Ilmoittautuminen viimeistään kuukausita-

paamista edeltävänä päivänä: 

jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 

7212 

Vertaisryhmänohjaajien perus-

koulutus  

la 18.9. klo 10–16 (Hyvän mielen talo: 

Ilona) 

Koulutus on suunnattu Hyvän mielen talolla 

vertaisryhmän perustamisesta ja ohjaami-

sesta kiinnostuneille henkilöille. Vertais-

ryhmä voi liittyä mm. erilaisiin mielentervey-

den häiriöihin/oireisiin, psyykkisesti kuor-

mittavaan elämäntilanteeseen, mielen hy-

vinvoinnin teemaan tai mielenterveysomai-

sen rooliin. Koulutus tarjoaa perustietoa 

vertaistukitoiminnasta, ryhmän perustami-

sesta ja kehitysvaiheista, ryhmänohjaajan 

tehtävistä ja tärkeistä ominaisuuksista, vuo-

rovaikutuksesta ja viestinnästä sekä ryhmä-

toiminnan haastavista tilanteista. Koulutuk-

seen sisältyy kahvitarjoilu. Kouluttajana 

Jenni Tulppo. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p. 044 

901 7212. 

Vapaaehtois- ja kokemustoimi-

joiden pikkujoulut la 4.12.2021 

Virkistys- ja kiitostilaisuus vuoden päät-

teeksi Hyvän mielen talon vapaaehtois- ja 

kokemustoimijoille. Tilaisuus järjestetään 

yhteistyössä kohtaamispaikkatoiminnan, 

kokemustoiminnan ja Mielipaletti-toimin-

nan kanssa. Tarkempi ohjelma, aikataulu ja 

paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Vertaiskeskusteluapua koulute-

tun vertaistukihenkilön kanssa 

-Kahdenkeskistä vertaistukea mielenter-

veysomaisille/-läheisille: Omaistyöntekijä 

Piia Saraspää, 041 540 2354, piia.saras-

paa@hyvanmielentalo.fi 

-Kahdenkeskistä vertaistukea mielenter-

veyskuntoutujille ja psyykkisestä oireilusta 

omakohtaista kokemusta omaaville: Vapaa-

ehtoistoiminnan koordinaattori Jenni 

Tulppo, 044 901 7212, jenni.tulppo@hyvan-

mielentalo.fi 

Vertaistukihenkilöt tarjoavat tukeaan kuun-

telemalla ja keskustelemalla tuettavan 

kanssa kasvokkaisissa kohtaamisissa Hyvän 

mielen talolla, kävelytapaamisissa tai etänä 

puhelimitse. Sopiva vertaistuen muoto sovi-

taan aina yhdessä vertaistukihenkilön ja 

tuen tarpeessa olevan kesken. Keskustelu-

mahdollisuus myös englanniksi. Tukisuh-

teet voivat alkaa joko suoraan vertaistuki-

henkilön ja tuettavan keskinäisestä tapaa-

misesta tai kolmenkeskisestä tapaamisesta 

vertaistukihenkilön, tuettavan ja työntekijän 

kanssa.  
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Toimintaa omaisille 
 

Omaistoiminnasta tietoa, tukea ja toimintaa 

kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä 

mielenterveydestä tai joiden läheinen on 

sairastunut psyykkisesti. 

Omaisten kuukausitapaamiset 

Ajankohtaista omaisasiaa ja vaikuttamista 

omaistoiminnan sisältöön yhdessä muiden 

omaisten kanssa. Tapaamiset:  28.9., 25.10., 

22.11. ja 14.12. klo 16-17.30 / ryhmätila 

Repo 

Omaisryhmät:  

Hyvän mielen omaiset vertaistukiryhmä ko-

koontuu syyskaudella 8.9., 6.10., 3.11. ja 

1.12 klo 18-20 / ryhmätila Repo 

Koulutukset: 

• Omaisen abc –kurssi 13.9., 20.9. ja 27.9. 

klo 16.30-19.30  

• Ennalta ehkäise uupumus -kurssi omai-

sille tiistaisin 5.10-26.10. klo 16.30-19.00 

• Omaisten vertaistukipäivät - Hyvinvoin-

tia kulttuurin keinoin 8.-10.10. Yhteis-

työssä Mielenterveyden keskusliiton 

kanssa.  

Keskusteluapua: 

Vertaistukihenkilö on tehtäväänsä koulu-

tettu vapaaehtoinen, jolla on kokemusta 

omaisena/läheisenä mielenterveyden häiri-

öistä, psyykkisestä oireilusta tai kuormitta-

vasta elämäntilanteesta. Vertaistukihenkilöt 

tarjoavat tukeaan kuuntelemalla ja keskus-

telemalla tuettavan kanssa kasvokkaisissa 

kohtaamisissa Hyvän mielen talolla, kävely-

tapaamisissa tai etänä puhelimitse. 

Omaistyöntekijän kanssa keskustelua aja-

tuksien ja  elämäntilanteen selkiyttämiseen. 

Kysy lisää omaistoiminnasta ja ilmoit-

taudu koulutuksiin / ryhmiin Piialle p. 

0415402354 tai piia.saraspaa@hyvanmie-

lentalo.fi  

Mielipaletti toiminta (18-35 v.) 
Nuorten aikuisten syksyssä mielen hyvinvointia, yhdessäoloa ja vaikuttamista 

Mielipaletin syksy käynnistyy Kotipesä-olk-

karin sekä syksyn infon merkeissä 2.9. klo 

16.30-18.30. Nuorten aikuisten olohuone-

toiminta jatkuu koko syksyn ajan joka kuun 

ensimmäisenä torstaina. Syksyllä järjeste-

tään myös tuttuun tapaan taideryhmätoi-

mintaa sekä mukavia luontoretkiä. Syksyn 

retki suuntaa Ranuan eläinpuistoon 11.9. ja 

leirillä lokakuussa pääsee kokeilemaan 

mindfulness-harjoituksia luonnossa Pikku-

Syötteen maisemissa.  

Mielipaletissa pääsee mukaan myös vaikut-

tamaan asioihin Ketturyhmässä -ja suunnit-

telemaan yhdessä loppuvuonna pidettävää 

Kokemusklubia. Taskuopas tapahtumaan-

mailto:piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi
mailto:piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi
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koulutuksessa 8.9. opetellaan ison tai pie-

nen tapahtuman järjestämistä. Syksyn oh-

jelmassa on myös mielen hyvinvointia vah-

vistavaa Mielikeho-kehollista työskentelyä, 

mindfulness-harjoittelua sekä pelintekoa. 

Katso lisää: nettisivuiltamme 

https://www.hyvanmielentalo.fi/ 

Tervetuloa mukaan toimintaan! Ole yhtey-

dessä ja kysy lisää: Mielipaletti-työntekijä 

Ella Sohlo 

puh. 044 3346 141, ella.sohlo@hyvanmie-

lentalo.fi 

 

Kokemusasiantuntijatoiminta 
Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijoilla 

on omaa tai läheisenä saatua kokemusta 

mielenterveyshäiriöiden kanssa elämisestä 

sekä halua hyödyntää kokemuksiaan mie-

lenterveystyössä. Kokemusasiantuntijat pi-

tävät kokemuspuheenvuoroja mm. koulu-

tus- ja seminaaritilaisuuksissa, kehittävät 

palveluita erilaisissa työ- ja ohjausryhmissä, 

vierailevat potilas- ja omaisryhmissä sekä 

toimivat viestintä- ja tiedotustehtävissä. 

Voit tiedustella Hyvän mielen talon koke-

mustoimijoita luennoimaan, vierailemaan 

vertaisryhmissä ja osallistumaan mm. pal-

velujen kehittämiseen.  

Kokemusasiantuntijafoorumi 
Kokemusasiantuntijafoorumissa käsitellään 

kokemusasiantuntijatoiminnan ajankohtai-

sia asioita ja kehitetään yhdessä Hyvän mie-

len talon kokemusasiantuntijatoimintaa. 

Kokoontumisiin voivat osallistua kaikki 

kokemusasiantuntijatoiminnasta kiinnostu-

neet ja kokemusasiantuntijoina toimivat 

henkilöt. 

Kokemusasiantuntijafoorumin kokoontu-

misajat – syksy 2021:  

Paikan päällä ja etänä Teamsin kautta 

• ke 15.9. klo 12.30-14.30 Hyvän mielen 

talo 

• ke 20.10. klo 12.30-14.30 Hyvän mielen 

talo 

• ti 16.11. klo 12. 30-14.30 Aleksin kulma, 

Pikku Hansa (Aleksanterinkatu 9, 2. 

krs, pääsy ainoastaan kierreportaita) 

• ti 7.12. klo 12.30-14.30 Aleksin kulma, 

Pikku Hansa  

Lisätietoa kokemustoiminnasta: 

Virve Saaranen 

Kokemustoiminnan koordinaattori  

virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi 

p. 044 718 6762 
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Opastava perhetyö 
Onko teidän perheessänne alaikäisiä lapsia ja nuoria? 

Koetaanko perheessänne kuormitusta ja olisiko tuelle tarvetta? 

Perheissä voi tapahtua monenlaisia muu-

toksia, joista usein selvitään omin voimin, 

mutta joskus asioiden selvittelyyn ja jaksa-

miseen on hyvä hakea tukea.  Opastavassa 

perhetyössä tarjoamme tukea oululaisille 

perheille, joissa koetaan eri syistä kuormit-

tuneisuutta ja joissa on alaikäisiä lapsia ja 

nuoria. Oma henkilökohtainen kokemus 

kuormittumisesta riittää meihin yhteyden 

ottamiseksi. Toimintaamme voi osallistua 

vanhempi, lapsi tai nuori tai vaikka kaikki yh-

dessä.  

”Täällä on tosi mukavaa, kun saa uusia kave-

reita.”  

– tyttö 8 v. 

Tarjoamme muun muassa erilaisia perheille 

suunnattuja tapahtumia, ryhmiä ja kursseja 

sekä keskusteluapua. Meillä voit käsitellä 

luottamuksellisesti esimerkiksi vanhem-

muuteen, parisuhteeseen ja jaksamiseen 

liittyviä asioita. Näiden lisäksi Perheolkkariin 

voi tulla nauttimaan kiireettömästi kupin 

kahvia, tapaamaan muita ja leikkimään. 

Mielekkään tekemisen kautta vanhemmat 

ja lapset voivat toimia yhdessä ja tutustua 

samalla uusiin ihmisiin. Pyrimmekin mah-

dollistamaan vertaistuen kokemista kai-

kessa toiminnassamme. Toimintaamme jär-

jestetään osallistujaperheiden ehdoilla ja 

jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tule-

vaan toimintaan. 

Opastavan perhetyön tarpeesta kertoo 

osaltaan erään asiakkaamme kommentti: 

”Palveluiden piirissä olen saanut tarpeeksi pu-

hua, mutta nyt kaipaan yhteistä tekemistä”. 

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä, 

miten voimme olla juuri sinun ja perheesi 

tukena. 

Perhetyöntekijät 

Mervi Kauppinen 

p. 044 408 1131 

Henry Kaspala 

p. 044 334 6138 

etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi 
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Hyvän mielen talon koulutuksia ja luentoja 
Koulutukset pidetään kasvokkain (edellytämme maskin käyttöä), ellei toisin mainita tai epidemiatilanne vaadi muutoksia. 

 

Hyvinvointia tukevia koulutuk-

sia 

Onnen avaimet 25.8., 1.9., 8.9. ja 

6.10.2021 klo 12.30-14.30  

Minä ja muut – itsetuntemuksen ja so-

siaalisten taitojen –kurssi 17.11., 24.11., 

1.12., 8.12., 15.12. ja 22.12. sekä 

19.1.2022 klo 12.30-14.30  

 

Vapaaehtois- ja kokemustoi-

mintaa tukevia koulutuksia 

Olohuonevapaaehtoisten koulutus 

25.8. klo 10.00-15.00 

Taskuopas tapahtumaan – kissanris-

tiäisistä konserttiin 8.9. klo 16.30–

19.30 

Vertaisryhmänohjaajien peruskoulu-

tus 18.9. klo 10.00–16.00 

Kirjoituspaja kokemusasiantunti-

joille 22.9. ja 29.9. klo 12.30-14.30 

Vapaaehtoisten kouluttajien koulu-

tus - Pedagogisia perustaitoja –osio 

28.9. klo 16.30-19, 2.10. klo 9-16, 16.10. 

klo 9-16 ja 9.12. klo 16.30-19.30 + ta-

paaminen keväällä 2022 

 

Yleisöluentoja  

Ensitietoa mielenterveyshäiriöistä –

verkkoluentosarja (verkossa) syyskuu 

2021-tammikuu 2022, ks. esite liitteenä  

Aikuisen ADHD ja sen yhteys mielen-

terveyteen (Hyvän mielen talolla ja ver-

kossa) 10.11.2021 klo 13.00-14.00 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumisoh-

jeet  

https://www.hyvanmielentalo.fi/ 

sekä koulutuksellisen tuen koordinaat-

tori Päivi Isojärvi, p. 041 4667 683, 

paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi 
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Työntekijät: 

Auttavan keskustelun ajanvaraus ja neuvonta  041 4635712 

järjestötyöntekijä Ritva Hiltunen 

 

Taloushallinto, jäsenasiat 

yhdistys- ja taloussihteeri Viola Karjalainen 040 5840562 

 

Toiminnanjohtaja Solja Peltovuori  041 4667682 

 

Voimavaroja vahvistava toiminta ja vapaaehtoistoiminta 

järjestötyöntekijä Valentina Vähänen   041 4635710 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo 044 901 7212 

omaistyöntekijä, tiimivastaava Piia Saraspää  041 5402354 

 

Koulutus- ja kokemustoiminta 

koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi  041 4667683 

kokemustoiminnan koordinaattori Virve Saaranen 044 7186762 

 

Mielipaletti 

Mielipaletti-työntekijä Katri Aaltio   044 3114140 

Mielipaletti-työntekijä Ella Sohlo  044 3346141 

 

yhteisötyöntekijä Johanna Verhiö   044 4919420 

 

tuntityöntekijä Liisa Alanampa-Kantanen  044 3346139 

 

Perhetyö 

hankepäällikkö, perhetyöntekijä Mervi Kauppinen  044 4081131 

perhetyöntekijä Henry Kaspala   044 3346138 

 

 

Yhteystiedot: 
Hyvän mielen talo ry 

Kauppurienkatu 23, 2 krs. 90100 Oulu 

PL 266, 90101 Oulu 

hyvanmielentalo.fi 

info@hyvanmielentalo.fi 

facebook.com/hyvanmielentalo 

instagram.com/hyvanmielentalo 

 

 


