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Hyvän mielen talo ry on oululainen mielenterveysyhdistys, 
joka perustettiin runsaat 30 vuotta sitten. 

Kokemukset omasta tai läheisen mielenterveyden häiriöistä ja 
toipumisesta johdattavat sinut mukaan Hyvän mielen talon 
toimintaan. Toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, 
mutta liittymällä jäseneksi vahvistat yhdistyksen toimintaa ja 
saat käyttöösi jäsenetuja.

Voit tulla mukaan pääosin maksuttomaan yksilö- ja 
ryhmämuotoiseen toimintaamme. Voit toimia kokemus-
asiantuntijana, luottamushenkilönä ja vapaaehtoisena. 
Osallistu myös yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin, joissa 
valitaan luottamushenkilöt ja käydään läpi yhdistyksen 
toiminnan ja talouden tärkeät asiat.

Hyvän mielen talon toimitilat sijaitsevat Oulun keskustassa, 
suojellussa Talousseuran talossa Vaaranpuiston laidalla. 
Työntekijät ja vapaaehtoiset ottavat sinut vastaan talon 
aukioloaikoina ilman ajanvarausta. Tai voit sopia työntekijän 
kanssa jonkun muun sopivan ajan.

Toiminnastamme löydät sinulle sopivan keinon mielialan 
kohentamiseen, vertaistuen saamiseen tai muuhun asiaan, 
johon etsit ratkaisua. Yksilöllinen neuvonta on hyvä alku 
silloin, kun tarvitset tietoa vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. 
Lisätietoa toiminnasta saat kotisivultamme ja ottamalla 
yhteyttä neuvontaan.

SYDÄMELLÄ NÄKEE HYVÄN



HENKILÖKOHTAINEN KESKUSTELUAPU
Varaa aika puhelinkeskusteluun, kasvokkain tapaamiseen 
tai etätapaamiseen Hyvän mielen talon työntekijän tai vapaaehtoisen 
vertaistukihenkilön kanssa.

Lapsiperheiden asioissa yhteydenotot perhetyöntekijöihin:  
044 408 1131 ja 044 334 6138.

Jos olet huolissasi läheisesi tilanteesta ja omasta jaksamisestasi, ota 
yhteyttä omaistyöntekijään: 041 540 2354.

Tukea nuorille aikuisille (18–35-vuotiaat): 044 334 6141 ja 044 311 4140.
Muu yleinen neuvonta ja keskusteluaikojen varaus: 041 463 5712. 

VERTAISRYHMÄTOIMINTA
Vuosittain Hyvän mielen talolla toimii kymmeniä erilaisia vapaaehtoisten 
vetämiä vertaisryhmiä. Monet ryhmistä ovat keskusteluryhmiä, mutta 
joukkoon mahtuu myös toiminnallista tekemistä. Ryhmätoimintaa 
järjestetään myös aukioloaikojen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin. 
Osa ryhmistä on työntekijöiden ammatillisesti ohjaamia ryhmiä.

OMAISTOIMINTA
Läheisen sairastuminen vaikuttaa omaisen hyvinvointiin. 
Omaistoiminnan avulla voit vahvistaa omaan hyvinvointiasi 
vertaisryhmien, koulutusten ja virkistäytymisen avulla. Tervetuloa 
omaistoimintaan, jos läheiselläsi on psyykkinen sairaus tai olet 
huolissasi läheisesi psyykkisestä voinnista.

NUORTEN AIKUISTEN MIELIPALETTI-TOIMINTA
Mielipaletti tarjoaa mielen ja kehon hyvinvointia, uusia ystäviä ja 
vertaistukea, mukavaa tekemistä ja uusia taitoja sekä voimavaroja 
arkeen 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille. Keinoina taide- ja 
luontolähtöiset toiminnalliset menetelmät, leirit, kurssit, ryhmät ja 
henkilökohtaiset tapaamiset.



OPASTAVA TUKI PERHEILLE, JOISSA ALAIKÄISIÄ LAPSIA 
Tukea tarjotaan koko perheelle tai sen yksittäisille jäsenille käytännön-
läheisesti ja perheen omista tarpeista lähtien. Elämäntilanne 
selventävän keskusteluavun, toiminnallisen tekemisen sekä vertaistuen 
avulla lisätään perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta, voimavaroja sekä 
tietoa mielenterveydestä, mielenterveyden häiriöistä ja saatavilla 
olevista tukimuodoista.

KURSSIT JA KOULUTUKSELLINEN TOIMINTA
Kurssien ja koulutusten avulla saat lisää tietoa mielenterveysasioista, 
vertaistukea ja opit uusia taitoja. Osa koulutuksellisesta tuesta on 
valmiiseen materiaaliin pohjautuvaa kurssitoimintaa ja osa koulutuksista 
räätälöidään ajankohtaisten ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

KOKEMUSTOIMINTA JA VAPAAEHTOISTYÖ
Hyvän mielen talon toiminta ei olisi mahdollista ilman 
vapaaehtoistoimijoita. Vuosittain toimintaan osallistuu yli sata ihmistä, 
jotka antavat yhteiseen käyttöön kokemustietoaan ja aikaansa. 
Kokemustoimijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä tuetaan yksilöllisen 
perehdytyksen ja koulutusten avulla, työnohjauksellisilla keskusteluilla, 
virkistyksellä ja korvaamalla toimintaan osallistumisesta syntyviä kuluja.

YHTEISÖLLINEN TOIMINTA
Osa tapahtumista saa alkunsa yksittäisistä esille tulevista ideoista, osa 
on esimerkiksi valtakunnallisiin tapahtumapäiviin ja teemaviikkoihin 
liittyviä tilaisuuksia. Järjestämme myös retkiä ja tutustumiskäyntejä. 
Joissakin yhteisöllisissä tapahtumissa on osallistumismaksu ja maksut 
saattavat olla yhdistyksen jäsenille pienempiä kuin muille osallistujille.

VERKOSTOT JA VAIKUTTAMISTOIMINTA
Annamme tiloja maksutta käyttöön monille yleishyödyllisille yhdistyksille 
ja järjestämme tapahtumia yhteistyössä. Vaikuttamistoimintaa tehdään 
erilaisissa yhteistyöryhmissä, neuvostoissa ja ohjausryhmissä, joissa 
tuomme esiin kokemusasiantuntijuutta. 



Hyvän mielen talolta löydät ihmisiä, joiden kanssa on turvallista 
jakaa kokemuksia.

• saat kotiin postia 3–4 kertaa vuodessa
• kevät-, kesä- ja syyskauden toimintakalenterit löytyvät 

nettisivuiltamme, mutta tarvittaessa saat myös paperikalenterin 
toimistoltamme

• Mielenterveyden keskusliiton Revanssi-lehden kotiin  
(4 numeroa vuodessa)

• sähköinen uutiskirjeemme ilmestyy noin kerran kuukaudessa, 
muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi

• alennuksia osallistumismaksuista tapahtumiin
• tutustu myös valtakunnallisen Mielenterveyden keskusliiton 

jäsenetuihin www.mtkl.fi

Hyvän mielen talo ry:n jäsenmaksu henkilöjäseniltä on  
10 €/vuosi. Hyväksymme yhteistyöjäseniksi oikeuskelpoisia, 
yleishyödyllisiä yhteisöjä, joille jäsenmaksu on 20 €/vuosi ja 
kannatusjäseniä, joiden jäsenmaksu on 100 €/vuosi.

Hyvän mielen talo ry on Mielenterveyden keskusliiton jäsen ja 
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n yhteistyöjäsen. Hyvän mielen 
talon toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA.

HYVÄN MIELEN TALO RY:N 
JÄSENENÄ

Hyvän mielen talon kohtaamispaikka avoinna 
syyskuussa - toukokuussa maanantai-tiistai 10-17
 keskiviikko  suljettu
 torstai-perjantai  9-14

Kesäaikataulu (kesä-elokuu) maanantai  10-17
 tiistai-perjantai  9-14



YHTEYDET

www.hyvanmielentalo.fi

Neuvonnan puhelin 041 463 5712
Sähköposti  info@hyvanmielentalo.fi
Käyntiosoite  Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu  
   (sisään Vaarankadun puolelta)
Postiosoite  PL 266, 90101 Oulu
Työntekijöiden spostit etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi

Kohtaamispaikkatoiminta
 Järjestötyöntekijä/ infopiste: Ritva Hiltunen  044 901 6315
 Järjestötyöntekijä/ keskusteluapu, vertaisryhmät:  

Valentina Vähänen  041 463 5710
 Omaistyöntekijä/ keskusteluapu, vertaisryhmät:  

Piia Saraspää  041 540 2354
 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori: Jenni Tulppo  044 901 7212

Opastava perhetyö
 perhetyöntekijä, hankevastaava: Mervi Kauppinen  044 408 1131
 perhetyöntekijä: Henry Kaspala  044 334 6138

Mielipaletti-toiminta
 Mielipaletti-työntekijä: Ella Sohlo  044 334 6141
 Mielipaletti-työntekijä: Katri Aaltio  044 311 4140
 viestintäsuunnittelija: Liisa Alanampa-Kantanen  044 334 6139

Koulutus- ja kokemustoiminta
 koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi 041 466 7683
 kokemustoiminnan koordinaattori Virve Saaranen 044 718 6762

Paikka auki –hanke
 yhteisötyöntekijä: Johanna Verhiö  044 491 9420

Hallinto
 yhdistys- ja taloussihteeri: Viola Karjalainen  040 584 0562
 toiminnanjohtaja: Solja Peltovuori  041 466 7682

mailto:info@hyvanmielentalo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi


 Haluan liittyä Hyvän mielen talo ry:n jäseneksi. 
 Yhteystietoni talletetaan Mielenterveyden keskusliiton Kilta-jäsenrekisteriin,  
 liitto toimittaa ilmaisen jäsenkortin ja jäsenetulehden Hyvän mielen talon jäsenille.

Nimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Taita tästä ja teippaa/niittaa yhteen ja postita

Palaute tai viesti yhdistykselle:

YHTEYDENOTTOKORTTI
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Hyvän mielen talo ry
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