
 

Kriisikeskus Osviitan ryhmät syksyllä 2022           

Järjestämme syksyllä 2022 seuraavat maksuttomat ryhmät. Kokoontumispaikka on yleensä 

Osviitta, Sorinkatu 4 C, sisäpiha, 2. kerros. Tilanteen vaatiessa muutokset ovat mahdollisia.  

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mahdollisimman pian! 

Ryhmä Aika  
 

Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen:  

Kuvaus ryhmästä:  

  
 Depressiokoulu  

Kokoontuminen 8 
krt keskiviikkoisin 
klo 14–15.30   
5.10., 12.10., 
19.10., 26.10., 
2.11., 9.11., 16.11. 
ja 23.11.  

Ryhmään hakijat 
haastatellaan, 
ilmoittautumiset 30.9. 
mennessä ja lisätietoja 
Taru Nyström, 
taru.nystrom@osviitta.fi  
tai 040 073 3125.  

Ammatillisesti ohjattu depressiokoulu on 
tarkoitettu aikuisille, jotka tuntevat itsensä 
uupuneiksi.  
Opiskellaan työkirjan tehtävien avulla, miten 
ajatukset, toiminnot, ongelmanratkaisu-taidot 
tai sosiaaliset suhteet vaikuttavat mielen 
hyvinvointiin.  

Vertaistukiryhmä 
äkillisesti 
puolisonsa 
menettäneille  
 

Intensiiviryhmä, 
jonka 
ensimmäinen jakso 
on 29.–30.10.2022 
ja toinen jakso 
21.- 22.1.2023 

Ohjaajat: Kati Eisto ja 
Helena Hakuni, 
Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot 30.9. mennessä 
kati.eisto@osviitta.fi tai 
helena.hakuni@osviitta.fi  

Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 
menettäneet puolisonsa tapaturman, 
onnettomuuden, sairauskohtauksen tai 
nopeasti edenneen sairauden kautta. Ryhmä 
pohjautuu ammatillisesti ohjattuun 
vertaistukeen. 
Tulostettava ilmoitus  

Uniryhmät  
 

pe 18.11. klo 17–19 
ja  la 19.11. klo 12–
14.30                      
pe 25.11. klo 17–
19  ja la 26.11. klo 
12–14.30 

Polina Forsman ja Tanja 
Ansakorpi 
 
Ilmoittautuminen pe 
11.11.mennessä  
sähköpostiin 
polina.forsman@osviitta.fi 
 

Sinnitteletkö unesi kanssa? 
Ryhmä on tarkoitettu sinulle, joka haluat 
tutkia uteliaasti unettomuuttasi ja olet valmis 
kokeilemaan erilaisia harjoituksia.  
Turvallisen tilan luomiseksi ryhmä on suljettu 
ja on tärkeää, että osallistut ensimmäiselle 
kerralle. 
Ryhmä ei perustu lääketieteelliseen hoitoon. 
Lisätietoja  

Elämäni 
eläkevuodet 

keskiviikkoisin 
12.10., 19.10., 
2.11., 16.11., 30.11 
ja 14.12.2022  
sekä 2 kertaa 
vuoden 2023 
puolella 
myöhemmin 
sovittavina päivinä 

Valmentajat Satu 
Suihkonen ja Riitta 
Tanskanen, 
ilmoittautuminen 
23.9.2022 mennessä, 
ilmoittautuminen ja 
lisätiedot 
satu.suihkonen@outlook.c
om, p. 045 1288 345 

Ryhmä kannustaa eläkkeelle jääneitä/jääviä 
liikkumisen iloon ja mielen hyvinvointiin. 
Koulutetun valmentajaparin vetämä 
vertaisryhmä kokoontuu 8 kertaa 
keskustelemaan ja työskentelemään 
hyvinvoinnin teemojen parissa. 
Ryhmään otetaan max. 10 henkilöä.  
Valmennus on Ikäinstituutin kehittämä ja 
osallistujille maksuton. 
Elämäni eläkevuodet 2022 ilmoitus 

English 
speaking         
discussion/  
self-help group 
 

Monday st15th of 
August from 5pm 
to 6:30pm, 
and the weekly 
meetings continue 
until December 19th 

The group is open for 
everyone!  
More information: Crisis 
Center Osviitta, 
osviitta@osviitta.fi or call 
0400 734 793. 
 

Come on Monday evening! We have still free 
chair for you in our group! 
We're starting an English-speaking 
discussion/self-help group at Crisis center 
Osviitta. Expect informal chatting with tea & 
coffee, topics include whatever is on your 
mind! Location is Crisis center Osviitta, 
address: Sorinkatu 4C, 2nd floor (ring the 
doorbell!). Everyone's welcome! 

 

Katso lisätietoja myös: 
www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa ja 

www.facebook.com/pirkanmaanmielenterveys  
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