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Vaasan toimipiste
Toimisto avoinna ti, to 12-17 ja ke 12-15 muina aikoina sopimuksen mukaan
Kirkkopuistikko 31, katutaso, 65100 Vaasa
06–3120 105 info

Leena Pakkanen, toiminnanjohtaja 044 2000 742
Marja Österberg, omaisneuvoja 044 0334 280
Ruotsinkielinen omaisneuvoja 044 2000 733

AnnaHåkans, nuortenkoordinaattori 044 9777 335
Sonja Ahola järjestöavustaja nuorisotoimessa 040 2393 815

Kokkolan toimipiste
Toimisto avoinna ti, to 15-17 ja ke 12-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan
Kaarlelankatu 21, 67100 Kokkola

Minna Pellinen, omaisneuvoja 044 7634 100
Katrin Björklund, ruotsinkielinen omaistyönkoordinaattori 044 7634 101

info@finfamipohjanmaa.fi
etunimi.sukunimi@finfamipohjanmaa.fi

www.finfamipohjanmaa.fi
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puheenjohtajan kuulumiset
Hyvät Jäsenet.

Tätä kirjoittaessani mietin mitä uusi vuosi tuo tullessaan, toivottavasti parempaa
terveyden saralta kuin tällä hetkellä on.

Tämän vuoden joulukuussa saimme STEA:n rahoitus ehdotukset jotka täytyy
vielä STM:n vahvistaa helmikuussa. Meidän yhdistyksen avustusehdotukset ovat
AK3 290.000 € ja saimme nuoren henkilön työllistämiseen 36.458 € joten
avustuksemme ehdotukset ovat saman suuruiset kuin kahtena aikaisempanakin
vuotena, joten voimme jatkaa toimintaamme omaisten hyväksi entiseen malliin
uudistukset huomioiden. Lisäksi Keskusliiton rahoitusehdotus on myös
suunnilleen sama kuin aikaisempina vuosina joten myös siellä voidaan jatkaa
alueiden tukemista samoin kuin aikaisempina vuosina.

Jatkan edelleen keskusliiton puheenjohtajana ja lisäksi meidän yhdistyksen jäsen
Raija Kujanpää valittiin keskusliiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja
varajäseninä siellä meiltä jatkaa Aulikki Karhu ja Virpi Bertlin. Myös Etelä-
Pohjanmaan FinFamista saatiin edustus keskusliiton hallitukseen, muut
keskusliiton hallituksen jäsenet ovat ympäri Suomea joten siellä on kattava
edustus melkein koko maastamme, tosin lapista Rovaniemen FinFamista ei ole
hallituksessa jäsentä.

Valitettavasti jatkamme edelleen poikkeusoloissa koska Koronan omikron
muunnos on nyt juuri pahimmillaan, vaikka olemme noudattaneet annettuja
ohjeita taudin taltuttamiseksi. Toivottavasti Korona saadaan kesään mennessä
kuriin, että voisimme palata normaaliin toimintaamme. Nythän taas
työntekijämme joutuvat olemaan etätyössä 31.1.2022 saakka toivotaan, että
etätyö päättyy silloin. Samalla kiitän hehkilökuntaa menneestä vuodesta hyvin
suoritetuista työtehtävistä jotka on jouduttu pääosin suorittamaan etänä
poikkeusolosuhteista johtuen.

Kokoontumisrajoitukset koskevat yli 10 henkilöä, joten katsotaan voiko
ryhmätoiminta jatkua edelleen jos noudatamme annettuja ohjeita ja pidämme
tarvittavan etäisyyden. Saamme toivottavasti myös jotain virkistystoimintaa
käyntiin, koska tämän Koronan keskellä varmaan meistä jokainen kaipaa jo jotain
muuta kuin kokonaan eristyksissä oloa.

Myös omaisneuvonta jatkuu ennallaan ja sovitusti voi toimistolla tavata
työntekijöitä, ottakaa rohkeasti yhteyttä jos tunnette tarvetta keskustella
asioistanne ja myös jos teillä on toiveita luennoista ym. yhdistyksen toimintaan
liittyvisä uudistuksista.

Tarkoitus on jatkaa omaisten ABC - ja Prospect- koulutuksia kun vaan saadaan
riittävästi osallistujia koska koulutuksissa tehdään ryhmätöitä, ei alle 6 henkilön
koulutusta voida aloittaa. Toivon kaikkien jotka tuntevat halua ja tarvetta osallistua
koulutuksiin ilmoittautuvan meidän infoon, niin saadaan koulutukset käyntiin sekä
Pohjanmaalla että Keski-Pohjanmaalla.

Meille on tulossa verkkoluoentoja eri aiheista ja myös verkkoryhmät toimivat
edelleen niistä sekä muista tulevista tapahtumista saatte tietoa tästä
toimintakalenterista.
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Keskusliiton sivuilla on paljoin tietoa ja luentoja meille omaisille joten käykää
FinFami ry nettisivuilla, luennot ja ryhmät löytyvät heti etusivulta.

Tämän raskaan lähes kahden vuoden jälkeen toivotan jokaiselle Parempaa Uutta
Vuotta ja voimia kevääseen joka koittaa pian, pysytään terveinä. Ollaan
yhteyksissä myös puhelimitse.

Anita Ruutiainen

Evan kiitos yhdistykselle
Syksyllä 2016 tulin iloisin mielin osaksi FinFamin perhettä. Olen kokenut tämän
ajan hyvin merkityksellisenä ja olen siitä hyvin kiitollinen. Olen tutustunut ihaniin
ihmisiin: omaisiin, kollegoihin, vapaehtoisiin ja yhteistyökumppaneihin ja olen
oppinut paljon.

Kaikilla on kuitenkin aikansa ja nyt alkaa uusi vaihe elämässäni. Olen saanut
uuden työn toimintakoordinaattorina Helsingissä. Psykosociala förbundetilla.
Muuttokuormani suuntaa siis Helsinkiin, mistä sukuni alun perin on kotoisin. Äitini,
veljeni ja pojistani kaksi asuvat Helsingissä.

Psykosociala förbundet on yksi FinFami Pohjanmaan yhteistyökumppaneista,
joten tulen liikkumaan samoissa piireissä jatkossakin. On siis hyvin todennäköistä,
että törmäämme toisimme tulevaisuudessakin. Suuret kiitokset teille kaikille,
johon olen saanut tutustua tänä aikanani FinFami Pohjanmaalla. Kaikkea hyvää
teille ja nähdään!

Eva Hanses

helena työkokeilussa
Hei!

Olen Helena Wargh ja opiskelen Vaasan
Vamialla työvalmentajan
erityisammattitutkintoa erikoistumisalueenani
mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Pidän
ihmisten kanssa työskentelystä ja olen aiemmin
toiminut mielenterveys-kuntoutujien
päivätoiminnan ohjaajana. Täällä FinFamilla
toivon saavani perehtyä tarkemmin omaisten
arjen haasteisiin ja heidän tukenaan
toimimiseen.

Toimin myös joogaopettajana sekä vedän
Mindfulness-kursseja. Olenkin siitä onnellisessa
asemassa, että näistä harrastuksista on tullut
minulle myös työ. Rakastan käsitöitä ja vapaa
aikanani puuhailen kaikenlaista sukkien neulomisesta ja kangaspuilla kutomisesta
lankojen kasvivärjäämiseen ja luonnonkosmetiikan valmistamiseen.

On kiva päästä mukaan FinFamin tiimiin ja odotan innolla tulevia kuukausia!

Helena Wargh
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TikTok: finfaminuorisotoiminta
SnapChat: finfaminuoriso
Instagram: finfami_nuorisotoiminta / finfami_pohjanmaa
Facebook: FinFami Pohjanmaa ry
WhatsApp: 044 9777 335 (Anna), 044 2393 815 (Sonja)

Nuorisotoiminnan terveiset
Nuorisotoiminnan puolella syksy meni nopeasti ja saimme järjestää monta
luentoa ja työpajaa paikan päällä. On ollut ilo tavata nuoria kouluissa eikä vain
ruudun välityksellä. Kevään kalenteri on jo täyttynyt mutta pahentuneen
koronatilanteen vuoksi emme vielä tiedä mitä ohjelmaa pääsemme toteuttamaan
kouluihin ja mitä etänä.

Syksyn aikana tarjosimme myös monen nuorelle omaisneuvontaa SnapChatissa
ja Instagramissa. Nuorisotoiminnan chatit ovat myös olleet auki ja koulutimme
myös uusia vapaaehtoisia ruotsinkieliseen chatiin.

Syksyn aikana meillä oli myös yhteensä viisi työharjoittelijaa nuorisotoiminnan
puolella. Roosa jatkaa vielä harjoitteluaan 6 viikkoa tämän vuoden puolella.
Keväällä on myös tulossa uusia opiskelijoita ainakin Noviasta.

Odotamme innolla mitä kevät tuo tullessaan. Tiedossa on ainakin uusia
yhteistyökuvioita, uusia podcastjaksoja ja toivon mukaan kouluvierailuita ja
kohtaamisia nuorten kanssa.

Ystävällisin terveisin: Anna Håkans, Nuorisokoordinaattori

Sonja Ahola, Projektityöntekijä nuorisotoiminnassa
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OMAISTEN TUKI JA NEUVONTA
Omaisneuvonta

Läheisen sairastuminen on kriisi myös omaisille. Sairastuminen herättää
monenlaisia tunteita: pelkoa, syyllisyyttä, surua, ahdistusta ja myös avuttomuutta.
Omainen voi omaisneuvonnassa puhua ja käsitellä vaikeita asioita yhdessä
yhdistyksen työntekijän kanssa. Omaisneuvonnan tarkoituksena on tukea omaista
läheisen sairastuessa psyykkisesti, tukea omaisen jaksamista ja ennaltaehkäistä
näin omaisen oma uupuminen. Omaisneuvonta on maksutonta.

Ajanvaraukset Vaasan ja Kokkolan työntekijöille
Vaasan toimistolle

Marja Österberg 044 0334 280
Ruotsinkielinen omaisneuvoja 044 2000 733

Kokkolan toimistolle

Minna Pellinen 044 7634 100,
Katrin Björklund 044 7634 101 (ruotsinkielinen)

Omaisneuvonnan voi myös varata sähköisesti osoitteessa
www.finfamipohjanmaa.fi

Psykiatrian päivystävä sairaanhoitaja, keskussairaalan
päivystyspoliklinikalla, Hietalahdenkatu 2-4

Psykiatrian päivystävä sairaanhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse
24/7 puh. 06/213 2009

Onko sinulla kysyttävää mielenterveysasioista? Päivystävä
sairaanhoitaja vastaa kysymyksiisi nyt ympäri vuorokauden. Kuka
tahansa voi soittaa ilmaiseksi milloin tahansa ja saada neuvontaa ja

opastusta.
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VERTAISRYHMÄTOIMINTA
FinFami Pohjanmaa ry:n tarjoamat ryhmät tarjoavat tietoa ja tukea ja niissä on
mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia. Ryhmätoiminta on
antanut omaisille uusia voimavaroja ja ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin –
omaisen ei tarvitse jaksaa yksin. Turvallinen ja luottamuksellinen keskusteluryhmä
tukee arjessa jaksamista. Ryhmät ovat maksuttomia ja kaikille jäsenillemme
avoimia. Ryhmät tarjoavat tietoa ja tukea myös heille, joille läheisen
sairastuminen on uusi asia.

Huom! Meillä on nyt uudet upeat kotisivut osoitteessa
www.finfamipohjanmaa.fi käy tutustumassa mm. Ryhmiin ja muihin
tapahtumiin.
Keskustelu- ja vertaistukiryhmät Vaasassa

Äidit-ryhmä
Ohjaaja Anita Ruutiainen, puh. 044 2098 552
tiistaisina 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5. klo 17-19

Sisarusryhmä
Jos olet sisarus, ota yhteyttä Marjaan 044 0334 280 ja ilmoita itsesi mukaan.
Ryhmä käynnistyy heti kun saadaan ryhmä kokoon!

Marjan keskusteluryhmä
Ohjaaja Marja Österberg puh. 044 0334 280
Keskiviikkona (15.2. huom. tiistai), 16.3., 20.4. ja 18.5. klo 18-20

Syömishäiriöomaisten ryhmä
Ohjaaja Susanna Eriksson-Nummela puh. 040 8502 823
torstaina 10.2., 10.3., 7.4. ja 5.5. klo 18-20

Verkkoryhmä
Meillä on myös verkkoryhmä jos olet kiinnostunut vertaistukeen vaikka
kotisohvaltasi, ota yhteyttä
Minnaan 044 7634 100/ minna.pellinen@finfamipohjanmaa.fi tai
Marjaan 044 0334 280/ marja.osterberg@finfamipohjanmaa.fi
Verkkoryhmän kokoontumisillat ovat tiistaisin 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5.
klo 18-19.30

Tervetuloa mukaan ryhmiin!
Käy myös katsomassa osoitteessa www.finfami.fi mielenterveysomaisten eri
etäryhmistä ja luennoista sekä muista palveluista.

Lisäksi löydät Facebookista mielenterveysomaisten suljetun keskusteluryhmän.



Kuule mua-chatti
Joka tiistai klo 18-20 järjestetään Kuule mua-chatti Snapchatissa. Chatin tarkoitus
on tarjota nuorille mahdollisuus esittää kysymyksiä tai keskustella tunteistaan
turvallisen aikuisen kanssa. Chatissa toimii yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset.
Chattiin pääse lisäämällä @finfaminuoriso Snapchatissa ja kirjoittamalla viestin
käyttäjälle. Jos on kysyttävää, ota yhteyttä Katrin Björklund, Anna Håkans tai Sonja
Ahola.

Keskustelu- ja vertaistukiryhmät Keski-Pohjanmaalla

Kokkolan vertaistukiryhmä kokoontuu torstaisin klo 17-18.30
toimistollamme. Seuraava kokoontumiset ovat 3.3, 31.3 ja 28.4. Ohjaajana toimii
vapaaehtoinen omainen. Tiedustelut 040 8203 531/Hannele

Vetelin keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin Vetelin
Vaskoolissa klo 16.30-18.00. Seuraavat kokoontumiset: 10.2, 10.3, ke 13.4 ja 5.5.
Tiedustelut 044 7634 100/Minna

Kannuksen keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
Kitinkannuksessa klo 17-18.30. Seuraavat kokoontumiset: 24.2, 24.3, 21.4 ja 19.5.
Tiedustelut 044 7634 100/Minna

Pietarsaaren keskusteluryhmäkokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
seurakuntakeskuksessa klo 17-18.30. Seuraavat kokoontumiset: 3.3, 31.3, 28.4 ja
tiistaina 24.5. Tiedustelut 044 7634 100/Minna

Omaiskahvilat Vaasan toimistolla

Äijäkahvila kokoontuu keskiviikkoisin 2.2., 2.3., 13.4. ja 11.5. klo 15.30-17
Koska elämme Koronan takia poikkeusaikoja, ilmoita aina tulostasi etukäteen
toimistolle 044 0334 280/ info@finfamipohjanmaa.fi

Iltaomaiskahvila Vaasassa. Kerran kuussa omaiskahvila pidetään keskiviikkoisin
klo 16.30-18.30, jotta mahdollisimman monella omaisella olisi mahdollisuus tulla
hetkeksi hengähtämään.

Keskiviikkona 23.2. klo 16.30-18.30 Avokki esittäytyy. Avokissa tuetaan ihmisiä
elämän eri kriiseissä, erityisesti perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa sekä muissa
vaikeissa elämäntilanteissa. Koronatilanteen vuoksi tämä tilaisuus ainoastaan
etänä, ilmoittaudu viimeistään 21.2. tämän linkin kautta:
https://link.webropol.com/ep/Avokki

Keskiviikkona 23.3. klo 16.30-18.30 saamme vieraaksi kokemusasiantuntija Sonja
Aholan, joka kertoo, millaista oli sairastua vakavaan masennukseen todella
nuorena ja miten se vaikutti hänen ja lähipiirinsä elämään. Kertoo myös siitä
miten vaikea oli saada siihen apua sekä mistä sitä lopulta sai ja mitä hänelle
kuuluu tänään? Voit esittää hänelle kysymyksiä jo etukäteen tai paikan päällä
toimistolla. Ilmoittaudu viimeistään 21.3. mennessä tämän linkin kautta: https://
link.webropol.com/ep/kokemustarinat
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Omaiskahvila Kokkolan toimistolla
Omaiskahvila keskiviikkoisin klo 16-18, 9.2, 23.2, 9.3, 23.3, 6.4, 20.4, 4.5 ja 18.5.

Tiedustelut 044 7634 100/Minna.

Keskiviikkona 9.3 omaiskahvilassa vierailijana Osallisuuden digitaaliset väylät
hankkeesta kertomassa projektityöntekijä Pia Hakala.
Keskiviikkona 6.4 klo 16 saamme omaiskahvilaan vieraaksi kokemusasiantuntija
Sonja Aholan, joka kertoo, millaista oli sairastua vakavaan masennukseen todella
nuorena ja miten se vaikutti hänen ja lähipiirinsä elämään. Kertoo myös siitä
miten vaikea oli saada siihen apua sekä mistä sitä lopulta sai ja mitä hänelle
kuuluu tänään? Voit esittää hänelle kysymyksiä jo etukäteen tai paikan päällä.
Ilmoittautumiset Minnalle 044-7634 100 maanantaihin 4.4. mennessä.

Keskiviikkona 4.5 omaiskahvilassa vierailijana Kondis, joka kertoo toiminnastaan.

LUENNOT JA KOULUTUKSET
Alla on tietoa kaikista luennoista ja koulutuksista, joita järjestämme

Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan alueella.

Hybridiluento,Miten parisuhde muuttuu, kun puoliso sairastuu?
Tästä meille luennoi keskiviikkona 16.2. klo 18-20 etäyhteyksin Tuula Pukkala, KT,
LO, paripsyko- ja seksuaaliterapeutti. Sinulla on mahdollista osallistua luentoon
paikan päällä Vaasassa, Kansalaisopisto Alman auditoriossa, osoitteessa
Raastuvankatu 31, tai Kokkolassa Snellmankodissa, osoitteessa Rantakatu 27 tai
sitten etänä vaikka omalta kotisohvaltasi. Ilmoittaudu viimeistään 11.2. tämän
linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/Parisuhdeluento

Hybridiluento, Miten lapset huomioidaan, kun toinen vanhemmista
sairastuu? Tästä meille luennoi torstaina 10.3. klo 18-19.30 etäyhteyksin
psyk.sairaanhoitaja, perheterapeutti ja psykoterapeutti opiskelija Marika Mononen-
Waxlax. Sinulla on mahdollista osallistua luentoon paikan päällä Vaasassa
Kansalaisopisto Alman auditoriossa, osoitteessa Raastuvankatu 31, tai etänä vaikka
omalta kotisohvaltasi. Ilmoittaudu viimeistään 4.3. tämän linkin kautta: https://
link.webropol.com/ep/Vanhemmansairaus

Avoklinikka Noja esittäytyy meille torstaina 17.3 klo 18- 19.30
Noja on monipuolinen, erityisesti psykiatriaan suuntautunut kotisairaala, kotona
toteutettavan tuetun pitkäaikaisasumisen sekä kotipalvelun yritys. Tuomme
hoitajan ja erikoislääkärin palvelut sinulle sopivalla tavalla, sinulle sopivaan
paikkaan.

Voit osallistua tähän iltaan joko etänä tai Koronatilanneen salliessa voit tulla myös
paikan päälle Vaasan toimistoon. Ilmoittaudu viimeistään 15.3. mennessä tämän
linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/Avoklinikkanoja
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Matkasi levähdyspaikat?
Mitä asioita löytyy elämäsi repusta?
Tule ja pysähdy lauantai 26.3.2022 klo 14-16 Kokkolan seurakuntatalolle
kuuntelemaan ja keskustelemaan Leena Harjunpään ja Martti Nykäsen kanssa
elämäsi matkanteosta.
Mitä tunteita kuljetat mukanasi? Voimavarasi. Omat evääsi. Tienviitat. Asenteesi.
Mitä olet saanut elämäsi matkalle?
Ilmoittaudu viimeistään 25.3 tämän linkin kautta: https://www.mvsoy.fi/srk/
kokkola/url/bvS8W7wDH6 tai soittamalla Seurakunnan infon numeroon 06-8296
111.

Yhteistyössä Kokkolan suomalainen seurakunta, FinFami Pohjanmaa ry ja Keski-
Pohjanmaan Mielenterveysyhdistys Varaventtiili ry

Hybridiluento, Mitä on OCD ja miten sen kanssa oppii elämään?
Tästä meille luennoi torstaina 7.4. klo 18-20 OCD Suomi ry:stä toiminnanjohtaja
Jonas Pieniniemi, lisäksi hän kertoo myös oman tarinansa. Sinulla on mahdollista
osallistua luentoon paikan päällä Vaasassa Kansalaisopisto Alman auditoriossa,
osoitteessa Raastuvankatu 31, tai Kokkolassa Snellmankodissa, osoitteessa
Rantakatu 27 tai sitten etänä vaikka omalta kotisohvaltasi. Ilmoittaudu viimeistään
4.4. tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/OCD

Oletko itse tai onko läheisesi joutunut rikoksen uhriksi?
Mitä kaikkea pitäisikään tietää? Mihin teen rikosilmoituksen?
Mitä tarkoittaa esitutkinta, sovittelu, syyteharkinta?
Rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimukset? Mistä saan
asianajajan, kuka maksaa?

Keskiviikkona 27.4. klo 17-19 sinulla on mahdollisuus osallistua etänä tai paikan
päällä Kokkolan toimistolla sekä etänä Vaasassa tilaisuuteen, jossa
Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja ja vapaaehtoinen kertovat
Rikosuhripäivystyksen toiminnasta ja vastaavat mielellään kysymyksiin.
Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 25.4 tämän linkin kautta: https://
link.webropol.com/ep/Rikosuhripaivystys

Kokemusasiantuntija koulutus Kokkolassa alkaa 14.3 kl.17
Koulutus kestää noin vuoden, koulutuskertoja on 7 keväällä ja 7 syksyllä ja sen
lisäksi loppuseminaari keväällä koulutus alkaa 14.3 ja on joka toinen maanantai,
aikataulu voi muuttua vähän osallistujien toiveiden mukaan.
Kokemusasiantuntijakoulutuksen aikana saat käsitellä kokemuksiasi omaisena, ja
koulutuksen aikana niistä muotoutuu tarina ja työvälineitä, jotka voit tukea muita
omaisia. Kokemusasiantuntijana voi monella eri tavalla tukea muita omaisia ja
tuoda omaisten näkökulman näkyviksi. Kun olet hakenut mukaan koulutukseen
Katrin ottaa sinuun yhteyttä, jotta voidaan keskustella enemmän koulutuksen
sisällöstä ja kuinka paljon aikaa ja voimavaroja koulutus vaatii ja vasta koulutuksen
jälkeen voit päättää minkälaisiin tehtäviin haluat ja kuinka usein. Hae mukaan
linkin kautta viimeistään 1.3.2022: https://link.webropol.com/ep/
kokemusasiantuntija2022
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Prospect-koulutus Kokkolassa
Tule oppimaan uudet selviytymistaidot ja iloitsemaan elämästäsi!
Prospect on omaistyön helmi. Se on koulutuksellinen vertaistukiryhmämalli, joka
voimaannuttaa mielenterveysomaisia. Prospectissa keskitytään omaisten omiin
tarpeisiin, jaksamisen tukemiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Koulutusta
ohjaa kaksi koulutettua Prospect-ohjaajaa.
Koulutus järjestetään maaliskuussa tai heti koronatilanteen salliessa. Koulutus
järjestetään perjantai iltapäivällä ja lauantai aamupäivällä. Päivien tarkka aikataulu
ilmoitetaan koulutukseen ilmoittautuneille lähempänä koulutuksen alkua.
Lisätietoa saa Katrin:lta: 044 7634 101 tai katrin.bjorklund@finfamipohjanmaa.fi

Ilmoittautumiset linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/prospectkokkolak

VIRKISTYS
Sitovat ilmoittautumiset
Mikäli joudut peruttamaan osallistumisesi sen jälkeen kun ilmoittautumisaika on
päättynyt, palautamme osallistumismaksusta ainoastaan puolet. Palautus
edellyttää lääkärin/terveydenhoitajan todistusta, että olet estynyt osallistumaan.
Tämä siksi, koska järjestämiimme maksullisiin tapahtumiin liittyy aina
kustannuksia esim. pääsyliput ja tarjoilu.
(hallituksen kokouksessa 27.10.2011 tehty päätös)

Tarjoamme jäsenillemme virkistystä edullisemmin, koska haemme avustuksia eri
säätiöiltä.

Retki Iskmo-Jungsund luontopululle torstaina 19.5.
Tavataan Hallonnäsin parkkipaikalla, osoitteessa Tistronskärintie 156, 65760
Mustasaari klo 17
Vaellusreitti on saanut paljon positiivista huomiota ja on erittäin suosittu.
Erityisesti luonnonkaunis Björnhällornan taukopaikka (noin 2 km parkkipaikalta)
on vetänyt puoleensa kävijöitä. Taukopaikalla on tarkoitus grillata makkaraa.
Otamme myös mukaan juotavaa, mutta jos haluat kahvia/teetä ota sitä omaan
termokseen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.5. mennessä Marjalle 044 0334
28.
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MUUT ASIAT
Jos sinulla on sähköpostiosoite käytössä, ilmoitathan siitä Marjalle, puh.

044 0334 280.
Näin saamme tiedotukset teille nopeasti, luontoa säästäen ja myös

edullisesti.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2022
Anita Ruutiainen, puheenjohtaja
Varsinaiset jäsenet:
Bertlin Virpi
Blomqvist Sinikka
Karhu Aulikki
Niemi-Nikkola Pekka
Palomäki Virpi
Ranne Lea
Utriainen Pia
Viljamaa Salme
Varajäsenet:
Kujanpää Raija
Lambert Tarja
Niemi Pauliina
Tast Johanna

Jäsenedut:
- jäsentiedote kotiin/sähköpostiin n. 3 kertaa vuodessa
- Labyrintti-lehti kotiin 4 kertaa vuodessa
- voit halutessasi tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi. Sinulla on oikeus
osallistua kaksi kertaa vuodessa pidettäviin sääntömääräisiin kokouksiin.
- sinulla on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämään toimintaan

Jäsenmaksut vuonna 2022
- henkilöjäsenmaksu 15 €/henkilö/vuosi
- perhejäsenyys 25 €/perhe/vuosi (samassa taloudessa)
- yhteisöjäsenyys 40 €/yhteisö/vuosi

Tiedotteen mukana tilisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten.

Jäsenvelvollisuudet
- velvollisuus suorittaa yhdistykselle sen sääntöjen mukaan määräämät maksut
- velvollisuus olla menettelyllään vahingoittamatta yhdistystä
- velvollisuus täyttää tehtävät, joihin on yhdistyksessä vapaaehtoisesti sitoutunut

Tiedoksi

Muistathan seurata Pohjalaisen, Kyrönmaan, Pohjankyrön ja Keski-Pohjanmaa
lehtien toimintapalstaa, Vaasa-lehden Menot-palstaa, Kokkola lehden ja
Lestijokilaakson lehden toiminta- ja viikkomuistioita. Netin kautta infot löytyvät
yhdistyksen kotisivuilta www.finfamipohjanmaa.fi, Instagram, sekä Facebookista.
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Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 26.4.2022 klo 19.
Osallistuminen etäyhteydellä viimeistään 22.4 tämän linkin kautta:

https://link.webropol.com/ep/vuosikokous22

Huomioi, että jäsentiedotteen toinen puoli on ruotsinkielinen.
Järjestämme ohjelmaa suomen- ja ruotsinkielellä, mutta kaikki

ohjelmat ovat tarkoitettu kaikille jäsenillemme



Viikko Klo Tapahtuma Missä
5
ke 2.2. 15.30-17 Äijäkahvila Vaasan toimisto
6
ti 8.2. 17-19 Äidit keskusteluryhmä Vaasan toimisto
ti 8.2. 18-19.30 Nettiryhmä Verkossa
to 10.2. 18-20 Syömishäiriöomaisten ryhmä Vaasan toimisto
7
15.2. 18-20 Marjan keskusteluryhmä Vaasan toimisto
16.2. 18-20 Luento, Miten parisuhde muuttuu kun Hypridi/Kansalaisopisto

puoliso sairastuu? Alma
8
23.2 16.30- Avokki esittäytyy Etänä
9
ke 2.3. 15.30-17 Äijärkahvila Vaasan toimisto
10
ti 8.3. 17-19 Äidit keskusteluryhmä Vaasan toimisto
ti 8.3. 18-19.30 Nettiryhmä Verkossa
to 10.3. 18-20 Syömishäiriöomaisten ryhmä Vaasan toimisto
to 10.3. 18-19.30 Luento, Miten lapset huomioidaan kun Hypridi/Kansalaisopisto

toinen vanhemmista sairastuu? Alma
11
ke 16.3. 18-20 Marjan keskusteluryhmä Vaasan toimisto
to 17.3 18-19.30 Avoklinikka Noja esittäytyy Hypridi/Vaasan toimisto
12
23.3 16.30- Sonja Ahola vieraana omaiskahvilassa Vaasan toimisto
14
ti 5.4. 17-19 Äidit keskusteluryhmä Vaasan toimisto
ti 5.4. 18-19.30 Nettiryhmä Verkossa
to 7.4. 18-20 Luento, Mikä on OCD? Hypridi/Kansalaisopisto

Alma
to 18-20 Syömishäiriöomaisten ryhmä Vaasan toimisto
15
ke 13.4. 15.30-17 Äijäkahvila Vaasan toimisto
16
ke 20.4. 18-20 Marjan keskusteluryhmä Vaasan toimisto
18
ti 3.5. 17-19 Äidit keskusteluryhmä Vaasan toimisto
ti 3.5. 18-19.30 Nettiryhmä Verkossa
to 5.5. 18-20 Syömishäiriöomaisten ryhmä Vaasan toimisto
19
ke 11.5. 15.30-17 Äijäkahvila Vaasan toimisto
20
ke 18.5. 18-20 Marjan keskusteluryhmä Vaasan toimisto
to 19.5. 17-19 Luontopolku Iskomo-Jungsund Iskmo-Jungsund

Vaasan seutu 2-5/2022
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Tapahtumakalenteri 2-5/2022 Keski-Pohjanmaa
Viikko Klo Tapahtuma, Ryhmä Missä
6
Ti 8.2 18-19.30 Keskusteluryhmä verkossa Verkko
Ke 9.2 16-18 Omaiskahvila Kokkolan toimisto
To 10.2 16.30-18 Vetelin keskusteluryhmä Vaskooli
7 luento
Ke 16.2 18-20 Miten parisuhde muuttuu kun toinen puolisosta sairastuu Snellmankoti/Verkko
8
Ke 23.2 16-18 Omaiskahvila Kokkolan toimisto
To 24.2 17-18.30 Kannuksen keskusteluryhmä Kitinkannus
9
To 3.3 17-18.30 Pietarsaaren keskusteluryhmä Seurakuntakeskus
To 3.3 17-18.30 Vertaistukiryhmä Kokkolan toimisto
10
Ti 8.3 18-19.30 Keskusteluryhmä verkossa Verkko
Ke 9.3 16-18 Omaiskahvila, jossa mukana osallisuuden digiväylät hanke Kokkolan toimisto
To 10.3 16.30-18 Vetelin keskusteluryhmä Vaskooli
12
Ke 23.3 16-18 Omaiskahvila Kokkolan toimisto
To 24.3 17-18.30 Kannuksen keskusteluryhmä Kitinkannus
La 26.3 14-16 Matkasi levähdyspaikat! Mitä asioita löytyy elämäsi repusta? Seurakuntakeskus
13 Luento
To 31.3 17-18.30 Pietarsaaren keskusteluryhmä Seurakuntakeskus
To 31.3 17-18.30 Vertaistukiryhmä Kokkolan toimisto
14
Ti 5.4 18-19.30 Keskusteluryhmä verkossa Verkko
Ke 6.4 16-18 Omaiskahvila, kok.asiantunt. Sonja Ahola vieraana Kokkolan toimisto
To 7.4 18-20 OCD luento Snellmankoti/Verkko
15
Ke 13.4 16.30-18 Vetelin keskusteluryhmä Vaskooli
16
Ke 20.4 16-18 Omaiskahvila Kokkolan toimisto
To 21.4 17-18.30 Kannuksen keskusteluryhmä Kitinkannus
17
Ke 27.4 17-19 Rikosuhripäivystyksen luento Kokkolan toimisto/verkkko
To 28.4 17-18.30 Pietarsaaren keskusteluryhmä Seurakuntakeskus
To 28.4 17-18.30 Vertaistukiryhmä Kokkolan toimisto
18
Ti 3.5 18-19.30 Keskusteluryhmä verkossa Verkko
Ke 4.5 16-18 Omaiskahvila Kokkolan toimisto
To 5.5 16.30-18 Vetelin keskusteluryhmä Vaskooli
20
Ke 18.5 16-18 Omaiskahvila Kokkolan toimisto
To 19.5 17-18.30 Kannuksen keskusteluryhmä Kitinkannus
21
Ti 24.5 17-18.30 Pietarsaaren keskusteluryhmä Seurakuntakeskus

verkko
verkko
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