
OPASTAVA PERHETYÖ
TARJOAMME

❤
matalan kynnyksen toiminta- ja tukimuotoja kasvokkain ja etänä

❤
henkilökohtaista keskusteluapua ja neuvontaa

❤
yksilöllistä ja ryhmämuotoista opastavaa toimintaa

❤
keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä

❤
vertaistukeen perustuvia tukipalveluita

❤
matalan kynnyksen olkkaritoimintaa perheiden kohtaamispaikassa

❤
tapahtumia ja kursseja

❤
uusia sosiaalisia verkostoja arjen tueksi.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ – MEILLÄ ON AIKAA SINULLE!

YHTEYSTIEDOT

perhetyöntekijä Mervi Kauppinen 044 4081131, mervi.kauppinen@hyvanmielentalo.fi
perhetyöntekijä Henry Kaspala 044 3346138, henry.kaspala@hyvanmielentalo.fi

Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu, 2. krs (sisään Vaarankadulta)

www.hyvanmielentalo.fi                         hyvanmielentalo  •  facebook.com/mielipaletti



Perheen ja perheenjäsenten yhdessäolo ja vuorovaikutus ovat parhaimmillaan mahtava elämän 
voimavara. Eri syistä perheissä tapahtuu useinkin kuormittavia muutoksia, joista selvitään joskus 
omin voimin ja joskus taas on hyvä hakea tukea asioiden selvittelyyn ja jaksamiseen. Avun hakeminen 

voi tuntua hankalalta, mutta kokemus osoittaa, että avun hakemisessa ei kannata aikailla turhan pitkään. 
Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän toiminnan avulla voidaan selvittää monia kiperiä tilanteita 
yhdessä.

Ajan kuluessa vanhempien suhde muuttuu ja vuorovaikutus eri ikäisten lasten kanssa on myös erilaista. 
Perheen kohdatessa psyykkistä kuormitusta ja mielenterveyden ongelmia, perheen jäsenten voimavarat 
voivat olla vähissä. Opastavassa perhetyössä tarjoamme tukea perheen aikuisille ja alaikäisille lapsille ja 
nuorille silloin kun omat keinot eivät tunnu riittävän. Tukipalvelut ovat maksuttomia ja niitä voidaan 
räätälöidä perheen tilanteen mukaisesti sopiviksi.

Elämäntilannetta selventävän keskus teluavun, toiminnallisen tekemisen ja ryhmien sekä vertaistuen 
avulla lisätään perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta, voimavaroja sekä tietoa mielenterveydestä, 
mielenterveyden häiriöistä ja saatavilla olevista tukimuodoista. Tukea tarjotaan koko perheelle tai sen 
yksittäisille jäsenille käytännönläheisesti ja perheen omista tarpeista lähtien. Apua tarjotaan kasvokkain 
tapahtuvan toimintana, puhelimitse ja etätoimintana sekä hyödyntäen Hyvän mielen talon viestintää.

TOIMINTAA PERHEEN AIKUISILLE
Toimintaan osallistuvia perheitä tuetaan vanhem-
muudessa ja parisuhteessa. Autamme toipuvaa 
perheenjäsentä löytämään toimivia tuen lähteitä, 
jolloin perheen kuormitus ja huolenpitovastuu 
vähenevät. Perheenä on mahdollista keskittyä 
yhteisiin tavoitteisiin ja tekemiseen sekä pari-
suhteen vahvistamiseen. Palvelun avulla tuetaan 
myös yksin- ja yhteishuoltajia perheen asioissa.

PERHETYÖNTEKIJÄT AUTTAVAT
Toipumisessa ja selviytymisessä auttavat puhumi-
nen ja yhteinen pohdinta, konkreet tinen neuvonta 
ja ohjaus, mielekäs toiminta sekä mielen hyvin-
vointia edistävä vertais tuki. Toiminnassa noudatam-
me Käynti kerrallaan –toimintamallia, jossa edetään 
ajankohtainen asia kerrallaan perheen jäsenen ja 
perheen toivomalla tavalla eteenpäin.

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE
Perheen alaikäiset lapset ja nuoret ideoivat yhdessä 
mukavaa tekemistä sekä tapaavat muita ikätoverei-
ta vertaistoiminnassa. Perhetyöntekijät tarjoavat 
tukea lapsille ja nuorille kasvamiseen sekä kehitty-
miseen liittyvissä asioissa. Opetellaan ottamaan 
puheeksi jaksamiseen ja selviytymiseen liittyviä 
arjen asioita ja harjoitellaan käyttämään omaa 
mielenhyvinvointia tukevia keinoja.


