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Toimimme yleisten turvallisuusohjeiden mukaan ja Hyvän mielen 
toimintaa on alkuvuodesta rajoitettu kasvokkain tapahtuvien 
kohtaamisten osalta. Tammikuun ja helmikuun ajan tarjolla 
on erityisesti etätoimintaa. Lähitoimintana tarjoamme 
keskusteluapua, joitakin pienryhmiä sekä Opastavan perhetyön 
palveluja lapsiperheille.

Hyviksen nettisivulta löydät työntekijöiden yhteystiedot – ota 
yhteyttä, kun haluat jutella tai selvitellä mieltäsi painavia asioita. 
Neuvonnan numerosta 041 463 5712 löytyy tietoa moneen asiaan 
ja voit myös varata henkilökohtaisia keskusteluaikoja, joita 
järjestämme puhelimitse, etänä teamsilla sekä tapaamisina talolla. 
Jäsenasioissa ota yhteyttä yhdistys- ja taloussihteeri Viola 
Karjalaiseen.

Yhdessä jaksetaan vielä vähän, kohti parempaa! 

Lämpimin ajatuksin, 

Solja Peltovuori, toiminnanjohtaja

Sinä olet tärkeä



YHDESSÄ KOHTI PAREMPAA, 1/2022

Hyvän mielen talon kevätkokous 

Jäsenedut sinulle

Käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. 
tilinpäätös ja hallituksen kertomus 
toiminnasta vuonna 2021. Tervetuloa 
yhdistyksen jäsenet!

Hallitus

Aika:  
lauantai 23.4.2022  
klo 14.15 alkaen. 

Paikka:  
Hyvän mielen talo, 
Kauppurienkatu 23, Oulu. 

 saat kotiin postia 3-4 kertaa vuodessa
 sähköinen uutiskirje noin kerran kuukaudessa 

(ilmoitathan sähköpostiosoitteesi, kun liityt 
jäseneksi tai tiedot muuttuvat)

 alennuksia mahdollisista 
osallistumismaksuista ja pääsyn 
jäsentapahtumiin

Hyvän mielen talo on Mielenterveyden 
Keskusliiton jäsenyhdistys, Hyviksen jäsenenä 
saat liiton etuuksia:

 sähköinen Revanssi-jäsenlehti ja tiedotuksia 
liitosta

 voit tilata Tunne ja mieli –aikakauslehden 
jäsenhintaan

 jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy 
Mielenterveysmessuille tutustumaan 
näyttelyyn

 muutamat kurssit ja tapahtumat ovat jäsenten 
etuoikeus, esim. erilaiset kulttuurikurssit ja 
voit hakea mukaan valtakunnallisille 
Kulttuuri- ja yleisurheilupäiville.

 alennuksia, mm. Holiday Club-kohteissa 
(kylpylä, hotelli tai loma-asunto) 15 % 
majoitusalennus jäsenkoodilla

 voit hakea taloudellista tukea sosiaalisille 
lomajaksoille (Maaseudun Terveys- ja 
lomahuolto).

Lisätietoa: www.hyvanmielentalo.fi  
ja www.mtkl.fi

DEATH CAFE –
TAPAAMISET 
KEVÄTKAUDELLA 
2022
Miten tehdä jokaisesta 
päivästä paras mahdollinen, 
kun mielessä on elämän 
rajallisuus? Keskustellaan 
vapaasti elämän ja 
kuoleman kysymyksistä. 
Kahvilanpitäjinä Solja 
Peltovuori ja Päivi Vuokila-
Oikkonen. Kahvit ja pullaa 
tarjolla. Ilmoittaudu 
ennakkoon: 041 463 5712 tai 
info@hyvanmielentalo.fi

 torstai 17.3   
16.30-18

 keskiviikko 27.4.  
16.30-18

 keskiviikko 1.6.      
16.30-18



OMAKILTA-ASIOINTIPALVELUSSA VOIT:
 tarkistaa ja päivittää yhteystietosi
 tutustua Mielenterveyden keskusliiton jäsenetuihin
 tarkistaa jäsenmaksusi tilanteen
 nähdä oman sähköisen jäsenkortin ja tulostaa sen tarvittaessa
 selailla järjestelmässä näkyviä tapahtumia
 lukea jäsentiedotteita

OMAKILTA KÄYTTÖÖN 
HYVÄN MIELEN TALON 
JÄSENILLE
Hyvän mielen talon jäsenrekisteriä ylläpitää Mielenterveyden keskusliitto. 
Jäsenasioita hoidetaan OmaKilta-palvelun kautta ja kirjautuaksesi ohjelmaan 
tarvitset henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen. OmaKilta-palveluun voit kirjautua 
suoraan Hyviksen kotisivulta https://www.hyvanmielentalo.fi ja liiton 
https://www.mtkl.fi – sivuston kautta.

Toimita Hyviksen yhdistys- ja taloussihteeri Viola Karjalaiselle tiedoksi 
sähköpostiosoitteesi, jotta hän voi tarkistaa, että sähköpostitietosi on ajan tasalla 
Kilta-jäsenrekisterissä. 

    Yhteys: viola.karjalainen@hyvanmielentalo.fi ja 040 584 0562

Ensimmäisellä kerralla OmaKiltaan täytyy rekisteröityä, ja tähän tarvitset tuon 
sähköpostiosoitteen.  Kun painat sivustolla OmaKilta-painiketta, näytölle avautuu 
rekisteröitymis- ja sisäänkirjautumissivu. Uutena käyttäjänä tilaat salasanan kohdasta: 
Tilaa uusi salasana tästä.

Rekisteröitymisen jälkeen palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla ja salasanalla. 
Saat tarvittaessa apua palvelun käyttöön ottamisessa Mielenterveyden 
keskusliitosta: Maie Puusaar, maie.puusaar@mtkl.fi ja 040 512 0125.



Tilaa uutiskirje osoitteesta www.hyvanmielentalo.fi
saat ajankohtaista tietoa suoraan sähköpostiisi noin 1–2 krt kuukaudessa

Voit varata maksuttoman, elämän tilannetta selventävän 
keskusteluajan työntekijän tai vertaistukijan kanssa. Saat tietoa 
toimintaan osallistumisesta ja perehdytämme vapaaehtois- ja 
kokemustoimintaan. Kerromme, miten voit liittyä jäseneksi ja 
millaisia ovat Hyviksen ja kattojärjestömme Mielenterveyden 

keskusliiton jäsenedut. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kohtaamispaikka
neuvonta ja tukipalvelut

Piia Saraspää
omaistyöntekijä
tiimivastaava 
041 540 2354

Ritva Hiltunen
järjestötyöntekijä
041 463 5712

Valentina Vähänen
järjestötyöntekijä
041 463 5710

Jenni Tulppo
vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori
044 901 7212

Opastava perhetyö

Mervi Kauppinen
hankevastaava
perhetyöntekijä
044 408 1131

Henry Kaspala
perhetyöntekijä
044 334 6138

Mielipaletti
nuorten aikuisten (18-35v) 
toiminta

Ella Sohlo
mielipaletti-työntekijä
044 334 6141

Johanna Verhiö
mielipaletti-työntekijä
044 311 4140

Koulutus- ja 
kokemustoiminta

Päivi Isojärvi
koulutuksellisen tuen 
koordinaattori
041 466 7683

Virve Saaranen
kokemustoiminnan 
koordinaattori
044 718 6762

Paikka auki –hanke

Oona Kylmäluoma
yhteisötyöntekijä
044 491 9420

Hallinto

Viola Karjalainen
yhdistys- ja taloussihteeri
040 584 0562

Solja Peltovuori
toiminnanjohtaja
041 466 7682

MEILLÄ ON 
AIKAA SINULLE

 sähköpostit: etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi

LÖYDÄT MEIDÄT OULUN KESKUSTASTA, VAARANPUISTON LAIDALTA


