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In english
Vaasan toimipiste avoinna sopimuksen mukaan.
Kirkkopuistikko 31, katutaso, 65100 Vaasa
06 3120 105 info

Leena Pakkanen, toiminnanjohtaja
Marja Österberg, omaisneuvoja
Christina Sjöström, ruotsinkielinen omaisneuvoja

044 2000 742
044 0334 280
044 2000 733

Anna Håkans, nuortenkoordinaattori
Järjestöavustaja nuorisotoimessa

044 9777 335
040 2393 815

Kokkolan toimipiste avoinna sopimuksen mukaan.
Kaarlelankatu 21, 67100 Kokkola

Minna Pellinen, omaisneuvoja
Katrin Björklund, ruotsinkielinen omaistyönkoordinaattori

info@finfamipohjanmaa.fi
etunimi.sukunimi@finfamipohjanmaa.fi
www.finfamipohjanmaa.fi
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044 7634 100
044 7634 101

Puheenjohtajan kuulumiset
Hyvät Jäsenet.
Kesä alkaa olla lopuillaan vaikka nyt on Etelä-Suomeen luvattu hellettä ja kyllähän
meidän seudullakin on ihan mukavan lämpöiset ilmat. Toivottavasti teidän kesä on
sujunut hyvin. Minä olen pääasiassa mökkeillyt ja tavannut sukulaisia, joita on
liikkunut myös meille. Kiva kun ovat tulleet, on aina hauska tavata myös tuttuja ja
ystäviä, joita harvemmin näkee. Ajan kulumisen huomaa parhaiten siitä, miten
heidän lapset ovat kasvaneet.
Olen iloinen siitä, että voimme tarjota palvelujamme molemmilla kotimaisilla kielillä
ja nyt myös englanninkieliset omaisneuvontapalvelut ovat käytössä koska meidän
uusi omaisneuvojamme Christina Sjöström on toiminut mielenterveystyössä
Englannissa useita vuosia.
Syksyn tarjonta on taas monipuolista ja onneksi saamme tavata myös kasvotusten,
tietenkin unohtamatta olevia nettipalveluja. Seuratkaa toimintakalenterissa olevia
tapahtumia ja ottakaa rohkeasti yhteyttä omaisneuvojiimme ja osallistutaan kukin
voimiemme mukaan järjestettäviin tapahtumiin niin meidän ei tarvitse peruuttaa
niitä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Ehkä ensi keväänä saamme riittävästi
osallistujia, että voimme järjestää myös uudistunutta Prospect koulutusta omaisille.
Meillä on edelleen tarjolla sekää kouluille että erilaisissa somekanavissa
nuorisotoimintaa jossa nuoret voivat kertoa omista huolistaan ja saavat tietoa
mielenterveysasioista.
Tämä onkin poikkeuksellinen syksy siinä mielessä, että hyvinvointialueen päätöksen
mukaan psykiatrian palvelut tulevat siirtymään keskussairaaalan tiloihin uuteen Htaloon. Muutos on todella iso ja varmaan myös jännittävä sairastuneille. Toivonkin
kaiken sujuvan jyvin ja että jokainen sairastunut saisi apua mahdollisimman pian.
Myös avohoidon palveluja pitäisi olla riittävästi kaikkien sairastuneiden tarpeisiin.
Ilman riittäviä palveluja me omaiset joudumme ottamaan vastuun sairastuneen
hyvinvoinnin takaamiseksi ja se voi olla joillekin hankalaa, koska on omat työt ja
velvoitteet. Uskon, että kun kaikki saadaan kohdalleen tulevat palvelut paranemaan
joka suhteessa ja voimme olla tyytyväisiä tarjottaviin palveluihin.
Ollaan yhteyksissä, toivotan teille lämmintä syksyä ja mukavaa alkutalvea.
Anita Ruutiainen
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Nuorisotoiminnan terveiset
Syksy on täällä taas, mikä nuorisotoiminnan kannalta tarkoittaa monia muutoksia.
Paikka auki työntekijämme Sonjan työsopimus päättyi ja hän jatkaa uusiin
haasteisiin. Nyt haemme uutta projektityöntekijää nuorisotoimintaamme ja toivon
mukaan, kun tämä toimintakalenteri on kädessäsi niin meillä on täällä uusi
työntekijä.
Vaikka syksy onkin vasta ovella, niin moni koulu on jo ilmoittanut ottavansa vastaan
meidän tarjoamia mielenterveyspaketteja kouluille. On ollut mukava huomata,
kuinka koulujen määrä on kasvanut vuosi vuodelta.
Meille nuorisotoimintaan on jälleen tänä syksynä tulossa harjoittelijoita ja odotan jo
innolla, minkälaisia henkilöitä he ovat ja miten he voivat auttaa kehittämään
nuorisotoimintaamme vielä paremmaksi.
Haluamme nuorisotoiminnan puolesta toivottaa jokaiselle hyvää syksyä!
Ystävällisin terveisin,
Anna Håkans

TikTok: finfaminuorisotoiminta
SnapChat: finfaminuoriso
Instagram: finfami_nuorisotoiminta /
finfami_pohjanmaa
Facebook: FinFami Österbotten rf
WhatsApp: 044 9777 335 (Anna),
044 2393 815 (järjestöavustaja nuorisotoimessa)
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Sonjan kiitokset
Olen ollut nyt vuoden verran Annan parina täällä nuorisotoiminnassa Paikka aukihankkeen kautta. Vuosi on pitänyt sisällään paljon, on ollut hauskaa ja välillä on
pähkäilty asioita niin kovaa, että päähän sattuu.
Tutuksi on tullut myös työparini innostunut ”Sonja! Mulla on idea!” - lause ja sitten
taas mentiin. Olen päässyt tekemään paljon sellaista uutta, jota en edes tiennyt
osaavani. Olen siis yllättänyt jopa itseni moneen kertaan. Olen mm. oppinut
nauhoittamaan ja leikkaamaan podcastia, opetellut uusia chatteja ja olemme
aloittaneet uudenlaista toimintaa kouluilla. Ajatus siitä, että tahdon työskennellä
nuorten ja mielenterveysasioiden parissa on vain vahvistunut.
Työkaverit ovat olleet ihania ja töihin on ollut aina kiva tulla, joten olen todella
nauttinut työstäni täällä. Varsinainen työsuhteeni hankkeen kautta on tullut
päätökseensä ja on tullut aika suunnata haikein mielin uusien haasteiden äärelle.
Kiitos kaikille tästä vuodesta!
Sonja Ahola

Sinun ei
tarvitse
jaksaa
yksin.
Olemme
täällä
sinua
varten.
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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
Christina Sjöström

044 0334 280
044 2000 733 (ruotsinkielinen)

Kokkolan toimistolle
Minna Pellinen
Katrin Björklund

044 7634 100,
044 7634 101 (ruotsinkielinen)

Omaisneuvonnan voi myös varata sähköisesti osoitteessa
http://bit.ly/omaisneuvontavaraus

Nuorisotoiminta tarjoaa omaisneuvontaa nuorille myös
Snapchatissa: @finfaminuoriso
Ja instagramissa: @finfami_nuorisotoiminta

Onko sinulla kysyttävää mielenterveysasioista? Päivystävä
sairaanhoitaja vastaa kysymyksiisi ympäri vuorokauden. Kuka
tahansa voi soittaa ilmaiseksi milloin tahansa ja saada neuvontaa ja
opastusta.
Psykiatrian päivystävä sairaanhoitaja, keskussairaalan
päivystyspoliklinikalla, Hietalahdenkatu 2-4
06 213 2009
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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.

Keskustelu- ja vertaistukiryhmät Vaasassa ja Kokkolassa
Äidit-ryhmä
Ohjaaja Anita Ruutiainen, puh. 044 2098 552
Tiistaisin 4.10., 8.11., 13.12. ja 10.1. 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
Keskiviikkoisin 19.10., 16.11. Ja 4.1. klo 18-20

Syömishäiriöomaisten ryhmä
Ohjaaja Susanna Eriksson-Nummela puh. 040 8502 823
Torstaisin 6.10., 3.11., 1.12. Ja 12.1. Klo 18-20

Omaishoitajien vertaistukiryhmä Laihialla
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Laihian seurakunnan, Punaisen Ristin, Vaasan
omaishoitajat ry:n ja Muistiluotsin kanssa. Jokaisella tapaamiskerralla on oma
teemansa:
Ryhmä on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville. Ei tarvitse olla
virallinen omaishoitaja, ei tarvitse saada omaishoidontukea eikä tarvitse olla
minkään järjestön jäsen.
Torstaina 27.10. Klo 18-19.30 FinFami Pohjanmaa ry:n teemailta, Mielen hyvinvointi,
Siskontuvalla, Siskontie 3
Torstaina 24.11. Klo 18-19.30 Vaasan seudun omaishoitajat ry:n teemailta Iloa ja
eloa elämään, Harrastetila Hoppiksella, Pauhunevantie 9
Torstaina 8.12. Klo 18-19.30 yhteinen joulukokoontuminen kahvitarjoiluineen
Laihian seurakuntaalolla, Kirkkotie 3, jossa mukana kaikki järjestäjät.
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 4.10., 1.11., 13.12. Ja 3.1.
Klo 18-19.30
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Keskustelu- ja vertaistukiryhmät Keski-Pohjanmaalla
Kokkolan vertaistukiryhmä kokoontuu torstaisin klo 17-18.30 toimistollamme.
Seuraava kokoontumiset ovat 13.10., 10.11. ja 19.1. Ohjaajana toimii vapaaehtoinen
omainen. Tiedustelut 040 8203 531/Hannele

Vetelin keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin Vetelin
Vaskoolissa klo 16.30-18.00. Seuraavat kokoontumiset: 16.10., 3.11., 1.12. ja 12.1.
Tiedustelut 044 7634 100/Minna

Kannuksen keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
Kitinkannuksessa klo 17-18.30. Seuraavat kokoontumiset: 20.10., 17.11., 15.12. ja 26.1.
Tiedustelut 044 7634 100/Minna
Pietarsaaren keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin
seurakuntakeskuksessa klo 17-18.30. Seuraavat kokoontumiset: 13.10., 10.11. ja 8.12.
Tiedustelut 044 7634 100/Minna

Omaiskahvilat Vaasan toimistolla
Äijäkahvila kokoontuu keskiviikkoisin 12.10., 9.11., 7.12. ja 18.2. Klo 16-17.30
Iltaomaiskahvila Vaasassa. Kerran kuussa omaiskahvila pidetään keskiviikkoisin
klo 16.30-18.30, jotta mahdollisimman monella omaisella olisi mahdollisuus tulla
hetkeksi hengähtämään.

Keskiviikkona 26.10. Klo 16.30-18.30 teemana Rahahuolet puheeksi. Usein kun

mieli sairastuu, voi omat raha-asiat mennä pahasti vinksalleen ja on vaikea pyytää
apua. Apua kannattaa pyytää, koska yksin tilanteesta voi olla vaikea selviytyä.
Asiantuntijoina etänä mukana Pohjanmaan edunvalvontatoimistolta edunvalvoja
Aulikki Eskeli, OK-perinnästä Jennie Ollila ja Ulosotosta Tony Wesander.
Asiantuntijat ovat siis illassa mukana etäyhteydellä. Sinä voit tulla Vaasan toimistolle
tai osallistua myös etänä vaikka anonyyminä, koska emme pidä kameroita päällä
osallistujille. Otamme myös teidän kysymyksiä vastaan jo etukäteen. Ilmoittaudu
mukaan ja esitä mahdollinen ennakkokysymys tämän linkin kautta viimeistään 17.10.
mennessä
https://link.webropol.com/ep/rahahuoletpuheeksi22

Omaiskahvila Kokkolassa
Omaiskahvila keskiviikkoisin klo 16-18. Seuraavat kahvilat ovat 5.10., 19.10, 2.11., 16.11.,
30.11., 14.12., 11.1. ja 25.1. Tiedustelut Minna / 044 7634 100

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.

Käy myös katsomassa osoitteessa www.finfami.fi mielenterveysomaisten eri
etäryhmistä ja luennoista sekä muista palveluista.
Lisäksi löydät Facebookista mielenterveysomaisten suljetun keskusteluryhmän.
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LUENNOT JA KOULUTUKSET
Alla on tietoa kaikista luennoista ja koulutuksista, joita järjestämme
Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan alueella.
Hybridiluento ahdistuksen tunteesta keskiviikkona 12.10. Klo 18. Ahdistuneisuus
on tunne. Miten kohdata ahdistuksen tunne ja mitä sillä tehdä?
Luennoitsijana toimii psykoterapeutti (koul.) Sari Luomala.
Luento järjestetään keskiviikkona 12.10. Klo 18 alkaen Kokkolassa Kotikartanon
salissa, osoitteessa Arminkatu 2. Luento järjestetään hybridinä eli voit tulla paikan
päälle tai osallistua etänä luentoon.
Ilmoittaudu viimeistään 10.10. tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/
ahdistuneisuus
Yhteistyönä Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja FinFami Pohjanmaa
ry

Matkasi levähdyspaikat? Mitä asioita löytyy elämäsi repusta? Tule ja pysähdy
torstaina 27.10. Klo 18-20 Pietarsaaren seurakuntakeskukseen, osoitteeseen Ebba
Brahen puistikko 2 kuuntelemaan ja pohtimaan Leena Harjunpään ja Martti
Nykäsen kanssa elämäsi matkanteosta.
Mitä tunteita kuljetat mukanasi? Voimavarasi. Omat evääsi. Tienviitat. Asenteesi. Mitä
olet saanut elämäsi matkalle?
Ilmoittaudu viimeistään 25.10. soittamalla Seurakunnan kanslian numeroon
040 3100 430 tai sähköpostilla pietarsaari@evl.fi
Yhteistyönä Pietarsaaren Suomalainen Seurakunta ja FinFami Pohjanmaa ry

Omaisen ABC-koulutus Omaisen ABC-koulutus on tarkoitettu Sinulle, jonka
läheisellä on mielenterveys- tai mielenterveys- ja päihdeongelma. Tunnet
tarvitsevasi tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden keskustella muiden samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa.
Omaisen ABC-koulutus pohjautuu koulutukselliseen FinFami Pirkanmaan
kehittämään perhetyön malliin. Alustusten, keskustelun ja pienten tehtävien avulla
etsitään välineitä muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Koulutus
koostuu kolmesta teemallisesta tapaamisesta, joista jokaisessa on omaisen
asemaan ja elämään liittyvä aihe.
Koulutus alkaa 10.11. Ko 17.30-20, seuraavat kerrat 17.11. ja 1.12. Ilmoittaudu
viimeistään 7.11. mennessä tämän linkin kautta:
https://link.webropol.com/ep/ABCkoulutus2022

Prospect-plus koulutus Kokkolassa
Syksyn aikana on suunnitteilla Prospect Plus koulutus, joka on jatkokoulutus
Prospect-koulutukselle. Koulutus on vertaistukeen perustuva voimavarakoulutus.
Siihen voi osallistua kaikki, jotka ovat osallistuneet Prospect-koulutukseen
aikaisemmin. Koulutusta ohjaa vapaaehtoiset Prospect-ohjaajat. Jos olet
kiinnostunut, ota yhteyttä Katriniin, niin saat lisätietoa heti kun sitä on:
katrin.bjorklund@finfamipohjanmaa.fi
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VIRKISTYS
Tiistaina 25.10. Klo 17.30 pidämme rentoutusillan Pilates-salilla Kokkolassa,
osoitteessa Mottisenkatu 1.
Aloitamme illan keskustelevalla ja toiminnallisella hetkellä ja pohjustuksella
aiheseen ”Mistä saan virtaa”, jonka jälkeen suuntaamme kohti tasapainoa:
rauhallinen tuolilla ja alustalla toteutettava kehon- ja mielen hallintatreeni niskahartiaseudulle ja pään alueelle. Illan päätteeksi nautimme pienen terveellisen
iltapalan.
Ohjaajana illassa toimii kehonhallinnan asiantuntija-ohjaaja, hieroja Kati Nyman.
Ilmoittaudu viimeistään 19.10. Minnalle 044 7634 100. Yhteistyönä
Mielenterveysyhdistys Varaventtiili ja FinFami Pohjanmaa ry
Vuoden päätösjuhlaa vietämme yhdessä SÖAF:n kanssa risteillen Vaasa-UumajaVaasa, Aurora Botnialla lauantaina 29.10. Sinulla on mahdollisuus hypätä bussin
kyytiin Vaasan kaupungintalolta klo 7.45, joka tuo sinut satamaan. Laiva lähtee klo
9 ja me aloitamme risteilyn heti yhteisellä meriaamiaisella. Aamiaisen jälkeen
siirrymme kokoustiloihin, johon meidän nuorisotyöntekijät ovat suunnitelleet
meille hyvän mielen yhteishetkiä. Saavuttuamme Uumajaan siirrymme omaan
bussiin, joka vie sinut joko Ikeaan, jossa myös 80 liikkeen ostoskeskus tai sitten
ihan keskustaan. Jos et ole kiinnostunut shoppailusta, voit poiketa vaikka
museoon tai tutustua ihastuttaviin pikku kahviloihin. Bussinkuljettaja ilmoittaa
milloin palaa hakemaan sinut keskustasta tai Ikeasta.
Laivan lähtiessä satamasta, me siirrymme herkuttelemaan Saaristolaispöydän
antimia. Ruokailun jälkeen sinulla on omaa aikaa tutustua laivaan tarkemmin tai
vaikkapa nauttia ravintolassa hyvästä musiikista.
Laiva on Vaasassa illalla klo 22. Vaasalaisetkin pääsevät samalla bussilla keskustaan,
kun bussi jatkaa matkaansa kohti Kokkolaa.
Jäsenen omavastuu 60€, sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7.10. mennessä
tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/vuosijuhla22
Kun sitova ilmoittautumisaika on päättynyt, sairastuessasi kuluton peruutus
ainoastaan lääkärintodistuksella.
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Puurojuhla keskiviikko 14.12
Perinteistä puurojuhlaa voidaan taas viettää Vaasan toimistolla keskiviikkona 14.12.
klo 12–15
Nautimme yhteisestä hetkestä myös muistellen kulunutta vuotta. Glögin lomassa
voit osallistua jouluvisailuumme. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.12. mennessä
tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/puurojuhla22

Mielenrauhan, tasapainon ja
itsepohdiskelun ilta keskiviikko 25.1.23
Kynttilöiden, tuoksujen ja musiikin avulla
muutamme FinFamin tilat Vaasassa
rauhallisuuden keitaaksi. Käytämme
kokonaisvaltaista intialaista hoitomuotoa,
Ayurvedaa itsepohdiskelun apuvälineenä.
Ayurvedaa käyttäen tunnistamme mitä
tarvitsemme tasapainon löytämiseksi. Jooga- ja
hengitysharjoituksien avulla luomme harmoniaa
kehoon ja mieleen. Illan lopuksi syömme kevyen
ja ravinnollisen iltapalan ja juodaan Ayurvedista
teetä. Illan ohjaajana toimii FinFamin
omaisneuvoja Christina Sjöström, jolla on
joogaohjaajan koulutus.
Tilaisuus on klo. 18–20 ja on kaksikielinen ja
maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään
maanantai 23.1.23 tämä linkin kautta https://
link.webropol.com/ep/mielisinne

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)
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Muut asiat
Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 25.10. klo 19 Vaasan toimistolla, osoitteessa
Kirkkopuistikko 31. Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta viimeistään 20.10.
mennessä https://link.webropol.com/ep/syyskokous2022
Mielenterveysviikon tapahtuma ”Mitä sinulle kuuluu” Laihilla ja Vaasassa
Tapahtumassa voit tutustua valokuvanäyttelyyn ”Olen vierelläsi”. Näyttelyn kuvien
myötä katsojalle tulevat tutuksi omaishoitajuus ja erilaiset omaisena toimimisen
tilanteet. Yhteistä kaikille omaisille on vastuunkanto sekä huoli hoidettavasta
läheisestä.
Valokuvaaja Satu Kemppainen on kuvannut omaisjärjestöjen yhteisnäyttelyyn
kuvia viidestä eri perheestä, joista yksi perheenjäsenistä toimii toisen
omaishoitajana. Perheenjäsen on näin paitsi äiti, isä, aviopuoliso tai sisar, myös
hoitaja.
Omaishoitajan työ on vaativaa ja sitovaa. Näyttelyn tarkoitus on tuoda esille
omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa arkea kuvan keinoin. Ongelmallista on
myös se, että osa hoitajista ei saa ollenkaan omaishoidon tukea. Näyttely haluaa
muistuttaa, että omaistaan kotona hoitavat säästävät kuntien rahaa miljardeja
euroja vuosittain. Säästön ollessa niin suuri, kuntien kannattaisi maksaa
omaishoidon tukea nykyistä useammille.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton ja siellä on kahvitarjoilu.
Tapahtuman järjestää Laihian seurakunta, Punainen Risti, Vaasan seudun
omaishoitajat ry, Muistiluotsi ja FinFami Pohjanmaa ry. Järjestäjät ovat paikalla
esittelemässä toimintaansa.
Paikat ja ajat
Laihian Meijeri, Laihiantie 29. Maanantai 21.11. Klo. 17-19
Vaasan Vuorikoti, Vuorikoti 2. Keskiviikko 23.11. Klo. 17-19

Jos sinulla on sähköpostiosoite käytössä, ilmoitathan siitä Marjalle:
044 0334 280
Näin saamme tiedotukset teille luontoa säästäen, nopeasti ja
edullisesti.
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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 sekä
Instagramista ja Facebookista.
Toimistot Vaasassa ja Kokkolassa on suljettu ajalla 24.12.22-1.1.23. Olemme
avoinna normaalisti 2.1.23 alkaen.

Huomioi, että jäsentiedotteen toinen puoli on ruotsinkielinen.
Järjestämme ohjelmaa suomen- ja ruotsinkielellä, mutta kaikki
ohjelmat ovat tarkoitettu kaikille jäsenillemme
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Vaasan seutu 10/2022-1/2023
kuukausi klo

Missä

Tapahtuma

Lokakuu
ti 4.10.

17-19

ti 4.10.

18-19.30

to 6.10.

Vaasan toimisto

Äidit keskusteluryhmä
Keskusteluryhmä verkossa

Etänä, Zoom

18-20

Syömishäiriöomaisten keskusteluryhmä

Vaasan toimisto

ke 12.10.

16-17.30

Äijäkahvila

Vaasan toimisto

ke 19.10.

18-20

Marjan keskusteluryhmä

Vaasan toimisto

ti 25.10.

19->

Hallituksen syyskokous

Vaasan toimisto

ke 26.10.

Vaasan toimisto ja etänä

to 27.10.

16.30-18.30 Rahahuolet puheeksi infoilta
18-19.30
Mielen hyvinvointia omaishoitajille

la 29.10.

~9-22

Aurora Botnia

Vuoden päätösjuhla: risteily

Siskontupa, Laihia

Marraskuu
ti 1.11.

18-19.30

to 3.11.

18-20

ti 8.11.

17-19

ke 9.11.

16-17.30

ke 16.11.

18-20

ma 21.11.

17-19

ke 23.11.

17-19

to 24.11.

18-19.30

Keskusteluryhmä verkossa

Etänä, Zoom

Syömishäiriöomaisten keskusteluryhmä

Vaasan toimisto

Äidit keskusteluryhmä

Vaasan toimisto

Äijäkahvila

Vaasan toimisto

Marjan keskusteluryhmä

Vaasan toimisto

Mitä sinulle kuuluu? Tapahtuma
omaishoitajille

Meijeri, Laihia

Mitä sinulle kuuluu? Tapahtuma
omaishoitajille

Vuorikoti, Vaasa

Iloa ja eloa elämään, omaishoitajien ilta

Hoppis, Laihia

Syömishäiriöomaisten keskusteluryhmä

Vaasan toimisto

Yhteinen joulukahvitus omaishoitajille

Seurakuntatalo, Laihia

Äidit keskusteluryhmä

Vaasan toimisto

Keskusteluryhmä verkossa

Etänä, Zoom

Joulupuuro

Vaasan toimisto
Vaasa ja Kokkola

Joulukuu
to 1.12.

18-20

to 8.12.

18-19.30

ti 13.12.

17-19

ti 13.12.

18-19.30

ke 14.12.

12-15

ma 26.12-> pe 30.12

Toimistot suljettu

Tammikuu
ti 3.1.

18-19.30

ke 4.1.

18-20

ti 10.1.

17-19

to 12.1.

18-20

ke 18.1.

16-17.30

ke 25.1.

17-19

Keskusteluryhmä verkossa
Marjan keskusteluryhmä

Etänä, Zoom
Vaasan toimisto
Vaasan toimisto

Äidit keskusteluryhmä
Syömishäiriöomaisten keskusteluryhmä

Vaasan toimisto
Vaasan toimisto

Äijäkahvila
Mielenrauhan, tasapainon ja
itsepohdiskelun ilta keskiviikko
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Vaasan toimisto

Keski-pohjanmaa 10/2022-1/2023
kuukausi aika

Tapahtuma

Missä

Lokakuu
ti 4.10.

18-19.30

Keskusteluryhmä verkossa

Etänä, Zoom

ke 5.10.

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 6.10

16.30-18

Vetelin keskusteluryhmä

Vaskooli

ke 12.10.

18->

Luento ahdistuneisuudesta

Kotikartano

to 13.10.

17-18.30

Pietarsaaren keskusteluryhmä

Seurakuntakeskus

to 13.10.

17-18.30

Vertaistukiryhmä

Kokkolan toimisto

ke 19.10

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 20.10

17-18.30

Kannuksen keskusteluryhmä

Kitinkannus

ti 25.10.

17.30->

Rentoutusilta

Pilates-sali

to 27.10

18-20

Luento: matkasi levähdyspaikat

Pietarsaari, Seurakuntakeskus

la 29.10.

~9-22

Vuoden päätösjuhla: risteily

Aurora Botnia

ti 1.11.

18-19.30

Keskusteluryhmä verkossa

Etänä, Zoom

ke 2.11.

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 3.11.

16.30-18

Vetelin keskusteluryhmä

Vaskooli

to 10.11.

17-18.30

Pietarsaaren keskusteluryhmä

Seurakuntakeskus

to 10.11.

17-18.30

Vertaistukiryhmä

Kokkolan toimisto

ke 16.11.

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 17.11.

17-18.30

Kannuksen keskusteluryhmä

Kitinkannus

to 24.11.

18->

Mielenterveysviikon päätapahtuma:
luennoitsijana Riku Rantala

Centria

ke 30.11.

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 1.12.

16.30-18

Vetelin keskusteluryhmä

Vaskooli

to 8.12.

17-18.30

Pietarsaaren keskusteluryhmä

Seurakuntakeskus

ti 13.12.

18-19.30

Keskusteluryhmä verkossa

Etänä, Zoom

ke 14.12.

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 15.12.

17-18.30

Kannuksen keskusteluryhmä

Kitinkannus

ma 19.12->

pe 30.12

Toimistot suljettu

Vaasa ja Kokkola

ti 3.1.

18-19.30

Keskusteluryhmä verkossa

Etänä, Zoom

ke 11.1.

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 12.1.

16.30-18

Vetelin keskusteluryhmä

Vaskooli

to 19.1.

17-18.30

Vertaistukiryhmä

Kokkolan toimisto

ke 25.1.

16-18

Omaiskahvila

Kokkolan toimisto

to 26.1.

17-18.30

Kannuksen keskusteluryhmä

Kitinkannus

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu
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Diary of activities
3/2022
When one recovers
Many lives brighten
You are not alone

finfamiosterbotten.fi

Support in english
When someone in the family experiences mental ill health, it can affect the whole
family. Relatives may be worried, feel down, and need to process considerable
changes to their everyday lives.
FinFami offers services in English for relatives in the form of individual counselling,
and a support group. The services are open to anyone who has a family member
with diagnosed, or undiagnosed mental ill health, or issues related to substance use.
Counselling and support groups are a place to turn to for information about mental
illness and for emotional help and support.

Counselling
Counselling appointments can be booked via https://bit.ly/omaisneuvontavaraus or
by contacting the relative’s counsellor in Vaasa, Christina Sjöström. Christina is a
Finnish national who lived in the UK for many years. She is a psychodynamic
counsellor accredited with the British Association for Counselling and Psychotherapy
(MBACP) and holds a PhD in Psychoanalytic Studies.
Counselling is free of charge. It can be arranged on location in Vaasa, over the phone,
or by video call.

Peer support group
Group members are invited to share their thoughts and feelings of mental ill health
within the family. Together we create a safe environment in which to process our
experiences and provide support for each other. Members agree to keep all group
content confidential. The group is facilitated by Christina and meets monthly online
on a Tuesday evening 18.30-20.00. It is free of charge. The next meetings are
scheduled for the 18th October, 15th November and 17th January.
The form for signing up to the group can be found here, https://link.webropol.com/
ep/peersupport2022 For more information, please get in touch.
Christina Sjöström (English speaking relative’s counsellor)
044 2000 733
christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi

