
 
 

Suvimäen Klubitalon 20 –vuotisjuhlaseminaari 

12.9.2019 klo 12.30 -  15.45 

 

Paikka: Gradia, Auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, Jyväskylä 

Seminaari on tarkoitettu Jyvässeudun mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon ammattilaisille, oppilaitosten 
henkilöstölle, järjestötyötekijöille sekä kuntoutujille. Ilmoittautumiset 2.9 mennessä: info@suvimaenklubitalo.fi 
Lisätiedot: Eija Rautakorpi, puh: 050 3295955 tai eija.rautakorpi@suvimaenklubitalo.fi 

Seminaarin osallistumishinta 70 euroa. 

 

Ohjelma: 

12.30 Seminaarin avaus: Eija Rautakorpi, toiminnanjohtaja, Suvimäen Klubitalo 

12.35 -13.30 Elämän tarkoituksen ja mielekkyyden löytäminen silloin kun voimavarat ovat vähäiset 

psyykkisen sairauden vuoksi: Markku Ojanen, emeritusprofessori, Tampereen yliopisto, 

onnellisuustutkija  

13.30 – 14.00 Juhlakahvit 

14.00 – 14.15 Työtä, tukea ja toimintaa – Suvimäen Klubitalon psykososiaalinen kuntoutus 

14.15 – 15.30 Psyykkisen sairauden kanssa eläminen – toipumisorientaatio ja LivingSkills Recovery 

työvälineet mielenterveystyössä: Esa Nordling, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

15.30 – 15.45 Loppukeskustelu 

 

Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry tukenut ja kehittänyt sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä Jyvässeudulla vuodesta 1984 lähtien. Yhdistyksen 
toiminta täydentää julkisia mielenterveyspalveluja silloin kun tarvitaan asiakaslähtöisiä, kokeilevia ja organisaatioiden rajojen yli toimivia, 
kokonaisvaltaista, kuntoutumista tukevia ratkaisuja. Yhdistys ylläpitää ja kehittää Suvimäen Klubitalon sekä Kulttuuripaja Trombin toimintaa, 
joiden kautta konkretisoituvat samalla yhdistyksen tavoitteet mielenterveyskuntoutujien mielekkäästä arjesta sekä palvelujen 
asiakaslähtöisyydestä ja korkeasta laadusta. 
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Huom!

Juhlaseminaarin ajankohta on muuttunut, 
seminaari järjestetään marraskuussa, 
seuraa ilmoitteluamme!


