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“Kaikkien meidän Hyvis” 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry on järjestää kaikille avointa 

toimintaa Hyvän Mielen Talolla. Lisäksi järjestämme Hyvis iltoja 

Kankaanpäässä Kasevan tiloissa keskiviikkoisin klo 16-18:30 ja 

Pihlavan asukastuvalla torstaisin klo 16-19 sekä Harjavallassa 

Haikussa maanantaisin klo 15-18.  Iltojen sisältö vaihtelee ja siitä 

vastaa projektityöntekijä Elina Kaunismäki ja hänen kanssaan 

työskentelevä ohjaaja Annika Korvanen.  Lisävahvistuksina Hyvis 

illoissa toimivat tuntityöntekijät ja kokemusasiantuntijat. 

Kaikkeen Hyviksen järjestämään matalan kynnyksen toimintaan voi 

osallistua kuka vain asuinpaikasta riippumatta. Talven ohjelma 

sisältää ryhmiä, retkiä, tapahtumia ja luentoja sekä innokkaita 

kohtaamisia. Retket voi maksaa ma /pe käteisellä tai eräpäivään 

mennessä tilille. Kannustamme ja tuemme jäseniä 

maksamaan kaikki mahdolliset maksut tilille. Jos tarvitset tukea 

verkkopankkimaksuissa henkilökuntamme opastaa. 
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Jäsenedut (jäsenmaksu 16 € /vuosi) 

● Hyvän mielen toimintaa Hyviksellä (edullinen ruokailu ja 

pyykinpesu) 

● Mielenterveyden keskusliiton jäsenpalvelut ja Revanssi-lehti 

● Eläkkeellä olevat jäsenet voivat käydä uimassa 3€ Oma nimi 

mainitaan kassalla. 

● Edulliset retket 

● Ilmaiset luennot 

● Ryhmiä 

● ATK-tukea (sovitusti) 

● Työtehtäviä (ruuanlaitto, siivous, aulavastaava, 

isäntä/emäntä) 

 

Muuta tiedotettavaa 
● Yhdistys saa kahta erilaista toiminta-avustusta STEA:lta. 

Toinen avustus on tarkoitettu Hyvän Mielen Talon 
Valtakadun toimipisteen matalan kynnyksen toimintaan ja 
toinen ns. kehittämisavustus on tarkoitettu Hyvis iltojen 
toimintaan.  
 

Porin Mielenterveysyhdistyksen hallituksen 

kokoonpano: 

Vuonna 2020 hallituksen jäseniä ovat: 

puheenjohtaja Teija Österlund, varapuheenjohtaja Rauli 

Taimi, varsinaisia jäseniä: Mirva Heino, Kai Kotiranta, Matti 

Sulamäki, Anne Vuorisalo, varajäsenet: Sirpa Valenius ja 

Jarmo Salmi 
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Ruoka ja hävikkiruoka 

Hyviksellä valmistetaan joka päivä lounas, joka tarjotaan ja myydään 
jäsenille edulliseen hintaan noin klo 11:30-12:30.  
Ruokailuun ilmoittaudutaan laittamalla nimi erilliseen varauslistaan 
tai soittamalla/tekstaamalla klo 10 mennessä keittiöohjaajan 
puhelimeen 040 515 7278.  
Samaan numeroon voit laittaa myös tekstiviestin, jos et pääse 
syömään ja sinulla on voimassa oleva varaus. 
Ruuan hinta on ma 3,50€ ja ti-pe 4€.  
Ti-pe tarjottava ruoka sisältää jälkiruuan. 
 
Hyvikselle tulee hävikkiruokaa iltapäivisin. Ruokaa tulee 
koulupäivinä koululta, lisäksi saamme kaupoista leipää 
satunnaisesti. 
Tämä ruoka syödään Hyviksen ulkopuolella, sen vuoksi ruokaa 
noutavilla pitää olla oma astia ja kassi mukana.   
Jakeluaika klo 13-14.  
 
Parittomien viikkojen lauantaisin valmistetaan yhteinen 
hävikkilounas.  Hävikkilounaalle tarvitaan vapaehtoisia henkilöitä 
ruuan valmistukseen ja jälkien siivoamiseen. 
 
Ilmaiset kahvit: Keväällä ilmaisia kahveja tarjotaan vain 
keskustelupohjaisissa vertaisryhmissä. Viikkokalenterissa on 
kyseiset ryhmät merkitty kahvikupin kuvalla. 
Kaikkiin ruokaan liittyviin kysymyksiin vastataan numerossa  
040 515 72 78 (Anne /arkisin) ja  
lankanumerossa 02 632 46 26 (Ari/la) 
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Kevään ohjelmaa 

Tammikuu 
 
14.1. (ti) Kirjasto on muutakin kuin kirjoja. Tule mukaan, kun 
menemme Porin pääkirjastoon tutustumaan klo 12:30. 

 
14.1. (ti) klo 15 Vuoden ensimmäinen vesijumppa keskustan 
uimahallissa radalla 8. Lähde kokeilemaan ja ihan ilmaiseksi. 
Yhdistys maksaa eläkkeellä olevien sisäänpääsymaksun. Ilmoittaudu 
edellisenä päivänä.  
Kimppakyydit lähtevät Hyvikseltä klo 14:30.  
Muilla kerroilla maksat kassalla vain sisäänpääsymaksun. Mukana 
retkellä on Pia/Annika. (huom. ei jumppaa 18.2.) 
 
Huom. vain ensimmäisellä kerralla maksuton. Muilla kerroilla 
maksat kassalle uimahallimaksun. 
 
18.1. Lauantain lounaat jatkuvat. Talo tarjoaa ilmaiset syötävät 
parittomien viikkojen lauantaina 11-12:30. Ei ennakkovarauksia.  
(Talo on avoinna 10-13:45) 
 
21.1. (ti) iltaviihdettä tiistaisin 1xkk klo 17:45 asti. Tammikuussa 
poikkeuksellisesti loppukuusta. Tarjolla pizzaa ja elokuvaa, hinta 
2€/osallistuja.  
Kevään muut kerrat: 4.2., 3.3., 14.4., 5.5.,2.6. 
 
23.1. (to) klo 14:30 -15:30 kaksisuuntaisen kokemuspuheenvuoro. 
Alustajana toimii Sanna. Kahvi- ja hedelmätarjoilu.  
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24.1. (pe) klo 19. Menemme yhdessä teatteriin katsomaan 

näytelmää Mannerheim.  

Kenelle: kaikille avoin 

Hinta: 15€ Maksu viimeistään 10.1. 

Sisältyy: sisäänpääsy  

Ei sisällä: vaatesäilytystä, väliaikatarjoilua 

Lippuja rajoitetusti. 

 

28.1.(ti) retki Harjavallan liikunta- ja uimahalliin sekä Hiittenharjulle 
lounaalle.  
Lähtö Hyvikseltä kadun puolelta klo 9:30. 

Kenelle: kaikille avoin 

Hinta: 12€ maksu viimeistään 27.1. 

Miten: pikkubussilla 

Sisältyy: matka, sisäänpääsy uimalaan ja lounas Hiittenharjulla  

Mukaan mahtuu: 15 jäsentä 

Lue lisää: www.harjavalta.fi www.hiittenharju.fi 

Itsenäisesti suoraan Harjavallasta tuleville annetaan 2€ alennus. 

 
 

 

 

 

http://www.harjavalta.fi/
http://www.hiittenharju.fi/
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29.1. (ke) ruokakurssi alkaa. (5.2., 12.2. ei vko 8., 26.2., 4.3., 11.3.) 

Paikka: Yhteisötalo Otava, klo 10-12 

Teema: "Hyvää ja edullista kokkailua" 

Kenelle: kaikille avoin, mutta mukaan mahtuu kuusi henkilöä. Paikat 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Ilmoittaudu: pmttt@porinhyvis.fi tai Hyviksen henkilökunnalle 

toimistoon. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro ruokaan liittyvät 

allergiasi. 

Kurssin vastaavat: Yhteinen keittiö (hankevastaava Päivi Erkko) ja 

Porin Hyvis (vahtimestari-ohjaaja Ari Sillanpää) 

 

30.1.(to) retki Puinnintien keilahalliin 

Kenelle: kaikille avoin 

Hinta: 2€ Maksu viimeistään lähtiessä. 

Miten: kimppakyydit klo 10:30, kuskeille 0,20€/km 

Sisältyy: keilaus ja keilakengät klo 11-12, kimppakyydit   

Ei sisällä: väliaikatarjoilua 

Mukaan mahtuu kahdeksan jäsentä. 
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Helmikuu 

6.2. (to) klo 17 iltaluento syömishäiriöistä ja ahminnasta.  
Puhumassa ovat kokemusasiantuntija Saana Alanko ja 
toiminnanohjaaja Sami Heimo Syli ry: stä. Tarjolla kahvia ja teetä 
 
13.2. (to) klo 18-19:30 iltaluento erityisherkkyydestä Yhteisötalo 
Otavassa (Otavankatu 5A). 
Luennoitsijana on Elina Akola Suomen erityisherkät ry:stä. 
Tarjoilua, ilmainen! 
Kenelle: kaikille avoin  
Ilmoittaudu: 10.1. pmttt@porinhyvis.fi tai Hyviksen seinällä olevaan 
listaan. 
 
14.2. (pe) klo 13-16 Ystävänpäiväjuhla Porin Hyvän mielen talolla.   
Ohjelmassa: Runoja, lauluja, askartelua ja tarjoilua. 
Kenelle: kaikille avoin ja maksuton. 

Ilmoittaudu: 10.2. pmttt@porinhyvis.fi tai seinällä olevaan listaan. 

Mukaan mahtuu: 30 osallistujaa 

 
25.2.(ti) klo 13-15 talviulkoilupäivä Diapuiston kodalla  

Kenelle: kaikille avoin, tarkoitettu erityisesti Hyviksen ja Finfami 

Satakunnan jäsenille. Maksuton! 

Miten: kimppakyydit klo 12:45, kuskeille 0,20€/km 

Sisältyy: grillimakkara ja lämmin juoma 

Erityistä: paikalla ohjelmaa ja hevonen/poni, lämmin talvivaatetus! 

Mukaan mahtuu: kaikki kiinnostuneet.  

Ilmoittaudu: 20.2. mennessä pmttt@porinhyvis.fi / seinällä olevaan 

listaan. 

mailto:pmttt@porinhyvis.fi
mailto:pmttt@porinhyvis.fi
mailto:pmttt@porinhyvis.fi
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27.2.(to) klo 12:30-14:30 villasukkatanssit Hyviksen olohuoneessa  

Kenelle: kaikille avoin 

Sisältyy: sämpylä ja kaakao päivän hintaan 

Erityistä: villasukat jalkaan, musiikkia eri vuosikymmeniltä 

Levyraati tältä päivältä peruttu! 

 

 

Maaliskuu 

4.3.(ke) klo 10-14 retki Eurajoen Vuojoen kartanoon  

Kenelle: kaikille avoin 

Hinta: 15€ 

Miten: linja-autolla, Valtakatu 9: stä kadun puolelta  

Sisältyy: rooliopastettu kierros kartanolla, joka kestää noin tunnin. 

Kierroksen jälkeen maistuu lounas päälinnan Ravintola Wuojoessa ja 

mikäli aikaa jää, voi taloon tutustua vielä omatoimisesti ja/tai tehdä 

ostoksia Kartanon Putiikissa. 

Erityistä: varustaudu kävelemään 

Mukaan mahtuu: 40.  

Ilmoittaudu: viimeistään 24.2.  
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10.-11.2019 Toivon työpaja Harjavallassa. Kurssin järjestää MTKL.  

Lue lisää MTKL:n sivuilta tai kysy Hyviksen henkilökunnalta. 

 

11.3. (ke) 17:30-19 

Hyvinvoinnin iltakoulu Kohtaanko oman itseni arvostavasti? 
Porin kansalaisopisto, auditorio, Gallen-Kallelankatu 14, Pori  
 

“Itsemyötätunto saattaa kuulostaa hyvin tavoittelemisen arvoiselta 

asialta. Mutta miten käytännössä kohtaamme itsemme arvostavasti 

ja myötäelävästi? Silloinkin kun koemme tehneemme virheen. Tule 

mukaan harjoittelemaan oman itsesi arvostavaa kohtaamista!” 

 

Anna Grant, vuorovaikutustaitokouluttaja ja Ulla Varis, 

hankekoordinaattori, Suomen Moniääniset ry 

 

Ilmainen, ei ennakkoilmoittautumista.  

 

Järjestäjinä Mielenterveyden keskusliitto ja paikalliset toimijat Porin 

Mielenterveysyhdistys Hyvis ry ja Tukiranka ry 

 
17.3. (ti) 16:45-17:30 Vapaaehtoistyönkurssi Yhteisötalo Otavassa. 
Mukana Hyviksen Annika. Kysy lisää henkilökunnalta tai seuraa 
facebookiamme. 
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Huhtikuu 

7.4.-8.4. (ti) Risteily Turku –Tukholma –Turku, 
MINIRISTEILY VIKING GRACE. 

 
Tiistaina 7.4. 
klo 17.30 Bussikuljetus Porin Matkakeskukselta laituri 8 
Turun satamaan.  
klo 20.55 Viking Grace lähtee risteilylle Tukholmaan. 
 
Keskiviikko 8.4. 
klo 19.50 Viking Grace saapuu Turkuun, paluukuljetus 
Poriin. 
 
Matkan hinta: 
26€ (euroa) / henkilö B2-hytissä (B1-hytissä 41€) 
31€ (euroa) / henkilö A2-hytissä (A1-hytissä 51€) 
 
Hintaan sisältyy: 
miniristeily valitussa hyttiluokassa, 
bussimatkat Pori – Turun satama – Pori 
 
Lisämaksusta: 
(7.4.) buffet illallinen klo 20.55 (33€ / henkilö) 
(8.4.) buffet aamiainen (11€ / henkilö) 
(8.4.) buffet lounas klo 12.00 (24€ / henkilö) 
(8.4.) buffet päivällinen klo 14.30/15.00 (33€ / henkilö) 
Ilmoittaudu: viimeistään 6.3. maksun kanssa / maksa tilille 
tähän päivään mennessä.   
 
Mukaan mahtuu: 50. 
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Huom! Matkalla pitää pystyä vastaamaan omista 
matkatavaroista, lääkkeistä ja ruokailuista itsenäisesti. 
Avustajan voi ottaa mukaan.  
Lähtijä maksaa avustajan kulut itse. 
 
Peruutuskulut: 
1 kk – 14 vrk ennen matkaa kulut 50% matkan hinnasta,  
alle 14 vrk ei palautusta. Muista matkavakuutus!  

 
28.4. (ti) ulkoiluretki Reposaareen 
Lähtö klo 10 kimppakyydeillä, kuskeille korvataan 0,20€/km 

sisältyy: ulkoilu, runsaat eväät, linnakepuiston kiertäminen, 

kimppakyydin 

erityistä: ulkoiluun sopiva vaatetus 

ilmoittaudu: 24.4. 

hinta: 4€  

 

30.4. perinteiset vappupippalot klo 10- 14:30. 
ohjelmaa, musiikkia, myynnissä herkkuja 
 
Kesän jäsentiedote postitetaan vapun jälkeen. 
Tulossa: tilikokous (11.5. klo 16:30), MTKL:n palloiluturnaus (sähly 
ja kävelyfutis), kevätretki 

 
 
 

Kuljetus Kankaanpäästä ja Harjavallasta sovitaan projektityöntekijän kanssa. 
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Lahjoitus Huittisten säästöpankilta 

Saimme lahjoituksen, joka on suunnattu liikunta- ja 

kulttuuritoimintaan. 

 

Tulemme käyttämään lahjoitusta mm. lähtemällä MTKL: n 

järjestämille kulttuuri- ja liikuntapäiville 28.-30.8.2020 

Liikuntakeskus Pajulahteen Nastolaan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mielenpiristystä, lisää jaksamista, onnistumisen kokemuksia, 
stressin poistoa, kunnon kohenemista, liikunnan iloa ja samalla 
sosiaalista kanssakäymistä. Mielenterveyden keskusliitto on myös 
liikuntajärjestö, jonka tavoitteena on lisätä mielenterveysongelmia 
kokevien ihmisten omaehtoista liikkumista arjessa ja tarjota siihen 
erilaisia mahdollisuuksia ja liikuntalajeja. Viikoittain aktivoimme 
1500 – 2000 ihmistä liikkumaan eri puolilla Suomea, eri tavoin.”  
-MTKL 
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Retkille ilmoittautumisesta 

Ilmoittautumispäivä on myös viimeinen maksupäivä, jolloin 

maksujen on oltava tilillä! Käteismaksuja otetaan vastaan 

maanantaisin ja perjantaisin. Tilille maksaminen on toivottavaa, 

mutta tällöin muista ilmoittaa osallistumisesi /kysyä onko tilaa, 

vaikka sähköpostilla.  

Tilinumerot:  OP FI79 57008120 0807 88 

 Nordea FI77 2005 1800 0424 82 

Retkien peruuttamisesta: 

Jos jäsen peruuttaa retken retkipäivänä tai päivää ennen, retken 

hintaa ei palauteta, ellei esteen syy ole sairaalahoito tai äkillinen 

todennettavissa oleva sairaus. 

Esimerkkejä: 

● teatteri 

● risteily 

● Tallinna tms. 

● kesän pitkä retki 

● ravintolassa tapahtuvat joulujuhlat 

Tarvittaessa jäsen voi hoitaa itsenäisesti itselleen ”sijaisen” 

kyseiselle retkelle. Kokonaan peruuttamatta jätetty retki ei oikeuta 

maksun palautukseen! 

. 
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Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry  
Valtakatu 9 (käynti sisäpihan puolelta) 
28100 Pori 

Toimiston puhelinnumero: 02 6324626 

www.porinhyvis.fi 
pmttt@porinhyvis.fi 

Puheenjohtaja 
Teija Österlund 
0400 935564 
teija.osterlund@sataedu.fi 

Toiminnanjohtaja 
Pia Vahekoski 
040 5729431 
toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi 
 
Ohjaaja 
Annika Korvanen 
040 3564192 
ohjaaja@porinhyvis.fi 
 
Projektityöntekijä 
Elina Kaunismäki 
0408320732 
projektityontekija@porinhyvis.fi 
 
Keittiöohjaaja 
Anne Halmet-Kivini 
0405157278 
keittioohjaaja@porinhyvis.fi 
 

http://www.porinhyvis.fi/
mailto:pmttt@porinhyvis.fi
mailto:teija.osterlund@sataedu.fi
mailto:toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi
mailto:ohjaaja@porinhyvis.fi
mailto:projektityontekija@porinhyvis.fi
mailto:keittioohjaaja@porinhyvis.fi
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Vahtimestari 
Ari Sillanpää  
vahtimestari@porinhyvis.fi 
 
Paikka auki II ohjaaja (12.2. asti) 
Salla Rantoharju  
salla@porinhyvis.fi 
 

Porin Hyviksen sosiaalisen median kanavat 

Facebook: @Porin Hyvis @Pia Hyvis @Anne Hyvis @Hyvisillat 

@Elina Hyvis @Annika Hyvis 

Instagram: @Porin Talo 

Twitter: @Porin Hyvis 

Aihetunnisteet: #mielenterveys #porinhyvistoimii 

#mielenterveysyhdistys #hyvisillat 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:vahtimestari@porinhyvis.fi
mailto:salla@porinhyvis.fi
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