
 

Kriisikeskus Osviitan ryhmät kevät 2023  

 

Järjestämme keväällä 2023 seuraavat maksuttomat ryhmät. Kokoontumispaikka on 

yleensä Osviitta, Sorinkatu 4 C, sisäpiha, 2. kerros. Muutokset ovat mahdollisia.  

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu pian! 

Ryhmä Aika  Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  Kuvaus ryhmästä:  

Itsemurhasta 
eteenpäin,  
intensiiviryhmä 
itsemurhan kautta 
puolisonsa 
menettäneille 

la-su 25.-26.3. ja 
la-su 20.-21.5 
(klo 10-15). 
Lisäksi kaksi 
lyhyempää 
tapaamista 
(12.4. ja 24.8. klo 
16-18). 

Ryhmään otetaan max. 6 

osallistujaa, joilla tapahtumasta 

kulunut vähintään 4 kk. Hakijat 

haastatellaan. Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset 1.3.2023 

mennessä ryhmän ohjaajille: 

helena.hakuni@osviitta.fi 

sari.alanen@pirha.fi 

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä on 
suunnattu itsemurhan tehneiden puolisoille. 
Tavoitteena on menetyksen aiheuttamien 
tunteiden, ajatusten ja kokemusten 
käsitteleminen sekä omien voimavarojen ja 
selviytymiskeinojen löytyminen.  

  
Intensiiviryhmä 
äkillisesti 
läheisensä 
menettäneille 

La-su 10-11.6. ja 
la-su 23.-24.9 
(klo 10-14). 
Lisäksi 
myöhemmin 
sovittavat väli- ja 
lopputapaamiset 

Ryhmään otetaan max. 6 
osallistujaa, joilla tapahtumasta 
kulunut vähintään 4 kk. Hakijat 
haastatellaan. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 26.5. mennessä 
ryhmän ohjaajille: 
Kati.eisto@osviitta.fi  
helena.hakuni@osviitta.fi 

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä 
henkilöille, jotka ovat menettäneet 
läheisensä tapaturman, onnettomuuden, 
sairauskohtauksen tai nopeasti edenneen 
sairauden kautta. Käsittelemme menetyksen 
aiheuttamia ajatuksia, tunteita ja 
kokemuksia, löydämme voimavaraoja ja 
selviytymiskeinoja.  

 
Tunteet ja taidot 

 keskiviikkoisin 
19.4.–7.6. 2023 
klo 17.15–19 
yhteensä 8 
kertaa.  

Ryhmän ohjaavat Polina Forsman ja 

Juri Silta. Kiinnostuneet 

haastatellaan ennen ryhmää. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ma 

3.4. mennessä 

polina.forsman@osviitta.fi 

Ryhmässä opettelemme tunnistamaan omia 
tarpeita ja rajoja. Opettelemme erilaisia 
tunnesäätelytaitoja ja itsemyötätuntoa.   
 
 

 
Elämäni 
eläkevuodet 

keskiviikkoisin 
25.1., 8.2., 22.2., 
8.3., 22.3., 12.4., 
26.4. ja 
24.5.2023,  
Klo 15.30-17.30 
 

Valmentajina Riitta Tanskanen ja 
Satu Suihkonen. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
6.1.2023 mennessä: 
satu.suihkonen@outlook.com , p. 
045 1288 345. 

Valmennus kannustaa eläkkeelle 
jääneitä/jääviä liikkumisen iloon ja mielen 
hyvinvointiin. Koulutetun valmentajaparin 
vetämä vertaisryhmä kokoontuu 8 kertaa 
keskustelemaan ja työskentelemään 
hyvinvoinnin teemojen parissa.  
Valmennus on Ikäinstituutin kehittämä. 

Löydä lempeyttä 

elämääsi  
-kurssi 

 

ti 21.3. – 

25.4.2023 klo 17 

- 19 
 

Ohjaajat: Kirsti Hahl, 

lyhytterapeutti, palautumisohjaaja, 

mindfulnessohjaaja 

Soili Hämäläinen, aikuisopettaja, 

NLP Trainer, positiivisen psykologian 

asiantuntija. Lisätiedot ja 

ilmoittautuminen viimeistään 

28.2.2023 soilinnlp@gmail.com 

kirsti.hahl@gmail.com 

Oletko kyllästynyt suorittamaan elämää, 
potemaan riittämättömyyden tunnetta? 
Haluaisitko kohdella itseäsi lempeämmin? 
Tutkimme, miten ajattelumalleja ja sisäistä 
puhetta voi muuttaa lempeämmäksi, 
haemme hyvää oloa ja merkitystä elämään 
itsemyötätunnon kautta. Menetelminä 
lyhyitä alustuksia, keskustelua, mielen ja 
kehon harjoituksia sekä rentoutusta. 

Frenemi ®-  

Kiusaamisväkivaltaa 

kokeneiden 

ohjelma 

Tapaamiset 1-2 

kertaa 

kuukaudessa 

helmi-kesäkuun 

aikana, klo 16 

jälkeen. 

Aika tarkentuu 

myöhemmin. 

Ilmoittaudu suoraan ohjaajalle: 
katri.pihlaja@windowslive.com sekä 
sähköpostiin osviitta@osviitta.fi 
 
Saat vahvistuksen paikasta 
31.1.2023 mennessä. 
 

Käsittelemätön kärsimys ei lopu 
väkivaltatilanteen päätyttyä, vaan paha olo 
ja toimintakyvyn notkahdus voi tulla 
vuosienkin jälkeen. 
Tule mukaan työstämään kokemuksiasi. 
Pohdimme, teemme harjoitteita ja tutkimme 
mahdollisuuksia elää kokemuksen kanssa. 
Frenemi tulee sanoista friend + enemy.  

 

Katso myös: www.mielenterveysseurat.fi/pirkanmaa ja www.facebook.com/pirkanmaanmielenterveys 
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