Kevät
2022

Toimintakalenteri

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu
FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry
tarjoaa monipuolista toimintaa Kanta-Hämeen alueella kaikille, jotka kantavat huolta
läheisensä mielen hyvinvoinnista tai päihteidenkäytöstä, ja omasta jaksamisestaan
sairastuneen tai oireilevan läheisenä. Käymme myös oppilaitoksissa ja tapaamassa
ammattilaisia. Tavoitteemme on tukea perheiden hyvinvointia.
Toimintaan osallistuminen on maksutonta ja avointa kaikille kotikunnasta riippumatta.
Olet sitten puoliso, vanhempi, sisarus, isovanhempi tai ystävä, olet lämpimästi tervetullut!
Läheiselläsi ei tarvitse olla diagnoosia, pelkkä huoli riittää!
Osallistuminen ei velvoita mihinkään.
Noudatamme kulloinkin voimassa olevia viranomaismääräyksiä.
Muutokset ovat mahdollisia, joten tarkistathan ajankohtaiset tiedot kotisivuiltamme.
Kevään aikana on tulossa myös uusia tapahtumia.
Ilmoittamalla meille sähköpostiosoitteesi, voit liittyä tiedotuslistallemme.

www.finfamikantahame.fi
FinFamiKH
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Kauden aikana on tulossa myös uusia tapahtumia. Olethan
päivittänyt sähköpostitietosi jäsenrekisteriin/tiedotuslistalle, niin
saat ajankohtaiset tapahtumat suoraan sähköpostiisi!
Ilmoita tiedot: toimisto@finfamikantahame.fi

ILMOITTAUTUMINEN ryhmiin ja tapahtumiin
Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti kotisivuilta löytyvien
linkkien kautta. Myös puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittautuminen
onnistuu. Pyydämme ilmoittautumisia, jotta voimme tiedottaa
mahdollisista muutoksista osallistujille. Toimintaan voi osallistua myös
nimettömästi.
Suunniteltuun toimintaan voi tulla kevään aikana muutoksia, joista
tiedotetaan ilmoittautuneille, sähköpostitse jäsenistölle sekä tiedotuslistalle,
yhdistyksen kotisivujen ja Facebookin kautta. Työntekijöihin voi olla aina
yhteydessä ja kysyä! Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Keräämme
ainoastaan toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Voit
osallistua toimintaan myös nimettömänä.
https://www.finfamikantahame.fi/tietosuojaseloste/
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OMAISNEUVONTA
on tarkoitettu sinulle, joka kannat huolta omasta jaksamisesti läheisesi
psyykkisestä voinnista tai päihteiden käytöstä. Omaisneuvonta on
luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea omaistyöntekijän kanssa.
Omaisneuvonnassa saat keskustella luottamuksellisesti siitä, miten läheisesi
psyykkinen sairaus tai ongelmallinen päihteidenkäyttö on vaikuttanut sinun
elämääsi. Saat omin sanoin puhua tilanteen herättämästä huolesta ja muista
tunteista. Voimme miettiä yhdessä keinoja oman hyvinvointisi lisäämiseen ja arjen
vuorovaikutustilanteisiin. Omaisneuvontaan voi tulla myös pariskunnat ja perheet.
Omaisneuvontaa on mahdollisuus saada Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa
sekä puhelimitse.

Ajanvaraus:
Hämeenlinna: sähköinen ajanvaraus nettisivuilta / puhelimitse
Riihimäki: p. 040 455 2160
Forssa: p. 040 455 2162

LAPSET PUHEEKSI -KESKUSTELU
TUKEE VANHEMMUUTTA
Tarjoamme lapset puheeksi -keskustelua, kun perheessä on huolta lapsen arjesta
ja perheenjäsenen psyykkisen oireilun vaikutuksesta lapseen.
Lapset puheeksi -keskustelu on tarkoitettu alaikäisten lasten
vanhemmille. Keskustelun tarkoituksena on koko perheen hyvinvoinnin sekä lasta
suojaavien tekijöiden vahvistaminen.
Keskustelun aikana käydään läpi lapsen arjen vahvuuksia ja haavoittuvuuksia sekä
etsitään keinoja tukea lapsen hyvinvointia ja vanhemmuutta. Lisäksi keskustelun
kautta saa keinoja siihen, miten lapsen kanssa voi puhua perheiden pulmista.
Lapset puheeksi –keskustelu toteutetaan 2-3 tapaamiskertana.
Kysy lisää ja varaa aika p. 040 455 2162 tai 040 455 2160
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VERTAISTUKEA VERKOSSA
AVOIN CHAT OMAISILLE JA LÄHEISILLE TUKINETISSÄ
Joka keskiviikko klo 17–19 Tukinetissä on kaikille omaisille ja läheisille avoin chat.
Chatissa pääsee kirjoittaen keskustelemaan anonyymisti vertaisten kanssa. Keskustelua
ohjaavat FinFami alueyhdistysten työntekijät ja vapaaehtoiset. Osallistuaksesi, sinun
täytyy luoda maksuttomat tunnukset Tukinettiin. Chatteihin ei ole
ennakkoilmoittautumista. Osallistu chattiin osoitteessa www.tukinet.net
https://tukinet.net/teemat/avoin-chat-mielenterveysomaisille-keskiviikkoisin-klo-1719/ryhmachatit/

TUKEA JA APUA
-henkilökohtaista keskusteluapua on tarjolla FinFamiyhdistyksissä sekä kaikille avoimia verkkoluentoja:
https://finfami.fi/verkkoluennot/
Mahdollisuuksia - Mielenterveysomaisten keskusliitto –
FinFami ry

Työntekijät auttavat ja opastavat verkkoryhmiin osallistumisessa,
ota rohkeasti yhteyttä!
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AVOIMET VERTAISILLAT
HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan vertaisillat järjestetään yhdistyksen toimistolla Suomen Kasarmi,
rakennus 2, 1. kerros, 13100 Hämeenlinna, ellei toisin mainita!
AVOIMET VERTAISILLAT KESKUSTELUN ÄÄRELLÄ
Torstaisin klo 17–19: 27.1. teema: teetä & sympatiaa,
24.2. masennuksen monet kasvot, 24.3.teetä & sympatiaa, 21.4. kriisi
läheisen joutuessa hoitoon ja 19.5. teetä & sympatiaa
Ilmoittaudu mukaan: https://www.finfamikantahame.fi/ryhmat/
LÄHEISTEN LAUANTAI SYÖMISHÄIRIÖLÄHEISILLE
Lauantaina 19.3. klo 12.30–17.00 Paikka; FinFami K-H tilat, Suomen
kasarmi, rak 2, 1. krs, Hämeenlinna
TAITO-konseptiin (taito-valmennus) perustuva, läheisille suunnattu
intensiivivalmennus, joka valottaa syömishäiriön vaikutusta sairastuneeseen ja
lähipiiriinsä ja antaa keinoja auttaa toipumista kotona.
• mitä syömishäiriöt ovat ja miksi niihin sairastutaan?
• millaista syömishäiriökäyttäytyminen on?
• syömishäiriön ulkoistaminen ja yhteinen rintama
• läheisten reaktiomallit
• ravitsemustila ja sen korjaaminen, ruokailujen tukeminen
• hankalat tilanteet ja eskalaatio
Valmennus on maksutonta, ilmoittaudu ennakkoon viim. 16.3
satu.saarela@finfamikantahame.fi
Ohjaaja Reita Nyberg, Sisä-Suomen SYLI ry

RIIHIMÄKI

Riihimäen vertaisillat järjestetään Etelä-Hämeen Syöpäyhdistyksen tiloissa,
Temppelikatu 7 A 1, RMK
Ilmoittaudu mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
AVOIMET VERTAISILLAT
KESKUSTELUN ÄÄRELLÄ
RIIHIMÄELLÄ
Ke 9.3.2022 klo 17–19.
Ilmoittaudu 2.3. mennessä
https://www.finfamikantahame.fi/ryhmat
/teemaillat/
Ke 4.5.2022 klo 17–19.
Ilmoittaudu 27.4. mennessä
https://www.finfamikantahame.fi/ryhmat
/teemaillat/

Lue lisää ja
ilmoittaudu
www.finfami
kantahame.fi
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TEEMAILLAT JA -HETKET
RIIHIMÄKI
TEEMAILLAT
”Miten sinä itse voit?" Omaisen oman voinnin huomioiminen.
torstaina 3.2.2022 klo 17.30–19.00
Ilmoittaudu 27.1. mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
Hoitoprosessi
torstaina 7.4.2022 klo 17.30–19.00
Ilmoittaudu 31.3. mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
Paikka: psykiatrian poliklinikan tilat, Penttilänkatu 5 A, Riihimäki

FORSSA
TEEMAILLAT
Teema: Läheiseni on sairastunut
keskiviikkona 23.3.2022 klo 17.00–18.30
Läheiseni on sairastunut-mistä voi saada itselle
tukea ja apua?
Ilmoittaudu 21.3. mennessä:
katja@finfamikantahame.fi/ 040 455 2162
Teema: Vuorovaikutus sairastuneen
kanssa
keskiviikkona 11.5.2022 klo 17.00–18.30
Vuorovaikutus ja sen haasteet sairastuneen
kanssa, miten sitä voisi parantaa?
Ilmoittaudu 9.5. mennessä:
katja@finfamikantahame.fi/ 040 455 2162

TEEMAHETKET
Keskiviikkona 23.2. klo 13–15
Teema: Selviytymiskeinottunnistanko ja tiedostanko omani?
Keskiviikkona 18.5. klo 13–15
Teema: Taidetta toisin silmintutkitaan kuvia erilaisten
kysymysten kautta

Paikka: Purola C, Sairaalankuja, Forssa.

Mielenterveysyhdistys
Mielikki ry:n tiloissa,
Vapaudenkatu 5 B 18, 30100
Forssa.

Yhteistyössä Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu
täältä:
https://www.mtymielikki.fi/
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KURSSIT
HÄMEENLINNA
OMAISEN ABC-kurssi
Maanantaisin 7.3., 21.3., 28.3. ja 4.4. klo 17–19
Ilmoittaudu mukaan 21.2.2022 mennessä!
Ilmoittautua ja lisätietoa voi kysyä Katjalta p. 040 455 2162 /
katja@finfamikantahame.fi

RIIHIMÄKI
OMAISEN ABC-kurssi
Tiistaisin 25.1., 1.2., 8.2. ja 15.2. klo 17–19
Ilmoittaudu mukaan 11.1.2022 mennessä!
Ilmoittautua ja lisätietoa voi kysyä Katjalta p. 040 455 2162 /
katja@finfamikantahame.fi
Omaisen ABC-kurssi on suunnattu psyykkisesti sairastuneiden tai ongelmallisesti
päihteitä käyttävien omaisille ja läheisille. Tilanne voi olla uusi tai pidempään jatkunut.
Tavoitteena on läheisen sairauden tai riippuvuuden herättämien tunteiden
tunnistaminen ja omaisen oman jaksamisen sekä elämänhallinnan parantuminen
vertaistuen ja asiantuntijatiedon avulla.
Omaisen ABC-kurssi koostuu neljästä koulutusryhmätapaamisesta, joista jokaisessa on
omaisen asemaan ja elämään liittyvä teema. Alustusten, keskustelujen ja pienten
tehtävien avulla edistetään uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista. Koulutuksellinen
omaisen ABC tarjoaa tietoa omaisena olon tilanteisiin sekä läheisen sairauteen, oireisiin,
hoitoon/ kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan. Omaiset saavat rohkaisua puhua omista
tuntemuksistaan läheisen sairastuttua sekä erilaisia keinoja, joilla he voivat edistää omaa
hyvinvointiaan. Lisäksi ryhmässä voi kokea vertaistuen voiman!
Osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ennen kurssin alkua
on tapaaminen ohjaajan kanssa. Max. 8 osallistujapaikkaa.
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HYVINVOINTIHETKET

TAMMIKUU
KALENTERITUUNAUS To 13.1.2022 klo 16–19 FinFami K-H
toimistolla Hämeenlinnassa, (Ilmoittaudu viim. 11.1.)
HELMIKUU
ÄÄNIMALJARENTOUTUS Ke 9.2.2022 klo 16 Luxbonitaksen
tiloissa (Koulukatu 23, HML) (Ilmoittaudu viim. 1.2.) Max.10 hlöä
MAALISKUU
TEEMA TARKENTUU MYÖH. Ke 9.3.2022 klo 16
HUHTIKUU
VALOKUVAUS Ke 6.4.2022 klo 16 Kuvat toivon välineenä, mukaan
tarvitset vain kännykän ja säänmukaisen varustuksen. Valokuvataan
luonnon helmassa. Paikka tarkentuu myöhemmin. (Ilmoittaudu viim. 4.4.)
TOUKOKUU
METSÄRETKI Ke 4.5.2022 klo 16 Paikka tarkentuu myöhemmin.
KESÄKUU/ELOKUU
VIRKISTYSPÄIVÄ Ke 1.6.2022 klo 15-19 ja Pe 12.8.2022 klo 15-19
Syöksynsuun leirikeskus, HML. Grillausta, saunomista, yhdessäoloa.
Kimppakyydit. (Ilmoittaudu 3 vrk ennen ko. Syöksynsuun tapahtumaa)
ENNAKKOILMOITTAUTUMISET viestillä tai soittamalla: 040 455 2162
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MUUTA TOIMINTAA
SENIORILIFE
Senioreiden omat tapaamiset eri teemojen ympärillä. Teemat tarkentuvat kevään
aikana. Ryhmä kokoontuu omatoimisesti vertaistuen, kahvittelun ja vapaan
keskustelun parissa. Teemoina esim. terveys, kirjallisuus, ajankohtaiset
yhteiskunnan asiat ym.
Paikka: Suomen Kasarmi, rak. 2, HML, ilmoittautumiset
viestillä/soittamalla 040 455 2160
Ma 3.1. klo 14–16
Ma 7.2. klo 14–16
Ma 7.3. klo 14–16
Ma 4.4. klo 14–16
Ma 2.5. klo 14–16
Ma 6.6. klo 14–16

LAPSET KRIISIN KESKELLÄ-luento
Tiistaina 26.4.2022 klo 9.00–11.00
TEAMS-yhteydellä
Kohderyhmänä sote-alan ammattilaiset ja opiskelijat
Koulutuksessa saat konkreettisia keinoja, miten puhua haastavista asioista
lapsen/nuoren kanssa. Ero, taloudelliset vaikeudet, sairaus tai muu kriisi
perheessä herättää myös lapsessa kysymyksiä. Vinkkejä asioiden puheeksi
ottamiseen lapsen kanssa hänen ikätasolleen sopivalla tavalla. Mahdollisuus
keskustella ja esittää kysymyksiä. Tilaisuus 0n kaikille avoin.
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 23.4.
www.finfamikantahame.fi ja
www.ensijaturvakotienliitto.fi/kantahameenperhetyo/

Lue lisää ja ilmoittaudu
www.finfamikantahame.fi
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Tulossa 2022: Tarinaryhmä
Mielenterveysomaisille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan
omaisena oloa omalla elämänkaarellaan.
Ryhmän tavoitteena on erilaisten toiminnallisten harjoitusten ja ryhmän
antaman vertaistuen avulla käydä
läpi omia kokemuksia mielenterveysongelmaisen läheisenä, ja luoda
kokemuksista oma tarina.
Ryhmän toteutustapa ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin,
seuraa ilmoitteluamme nettisivuillamme
www.finfamikantahame.fi

Luonnon helmassa menetelmäkortit
Myös sinä voit olla mukana tukemassa
yhdistyksen toimintaa!
Käsissäsi on metsän lahja! Tästä luonnon
helmassa -korttipakasta voit ottaa kortin tai
kortteja harkiten valiten ja tutkia elämäsi asioita
eri ikäisenä, eri tilanteissa.
Tilaa omaan käyttöön tai käytettäväksi
työpaikalla: Jäsenille 25,00€ ja muille 30,00€ +
postikulut (kirjeenä), toimisto@finfamikantahame.fi

Kerro se kuvin
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Teemat:
Kiitollisuus,
Arki,
Toivo,
Suru,
Väsymys,
Rakkaus ja
Ahdistus

Kerro se kuvin- valokuvanäyttely omaisten tunteista
Suuren suosion saanut näyttely kiersi syksyn ajan Hämeenlinnan
lähiympäristössä. Vuoden 2022 alusta se on lainattavissa eri toimitiloihin ja
sitä voit lainata 2–3 viikon ajaksi kerrallaan.
Kerro se kuvin – näyttely koostuu 20 eri omaisen ottamista valokuvista ja
se kertoo tunteista, teemoina kiitollisuus, arki, toivo, suru, väsymys,
rakkaus, ahdistus, ilo ja kaipaus.
Näyttely koostuu eri 10 taulusta, jotka sisältävät yli 100 kuvaa.
Näyttelystä on myös tehty nk. varjonäyttely, joka on hieman päänäyttelyä
kevyemmissä kehyksissä. Jos kiinnostuit ja haluat varata näyttelyä tai
haluat esittää lisäkysymyksiä, niin ota yhteyttä p. 040 455 2162

Otan vastaan elämän -runokokoelma
Runokokoelma sisältää 19 mielenterveysomaisen kirjoittamia runoja.
Tilaa kirja omaksesi tai lahjaksi:
10€ / kpl + postikulut
toimisto@finfamikantahame.fi
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AVOIMET OVET yhdistyksen toimistolla
Perjantaina 11.3. klo 10–15, virkisty & voimaannu
ja perjantaina 6.5. klo 10–15, virkisty & vaikuta
Tule tutustumaan meihin ja toimintaamme, poikkea ohikulkumatkalla pikaisesti tai
viihdy pidempään. Keräämme myös toiveita toiminnallemme. Näytteillä ”Kerro se
kuvin”- arjesta ja tunteista kertovan valokuvanäyttelyn valokuvia. Tarjolla kahvia, pientä
purtavaa ja mukavaa tunnelmaa. Tervetuloa!
Ilmoittaudu ennakkoon: toimisto@finfamikantahame.fi
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VIRKISTYSTOIMINTA
KOKO PERHEEN APPARA-RETKI Ahveniston ulkoilualueella
Perjantaina 4.3. klo 13–16
Pieni luontoseikkailu kutsuu tutustumaan lähiluontoon uteliaasti leikkien,
aistiharjoitusten ja kehontuntemusharjoitusten kautta.
Ohjelma pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan
tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä siten, että seikkailu
toteutetaan useammassa osassa, joiden välillä palataan
tapahtumapaikalle. Näin on mahdollista osallistua yksittäisiin osioihin tai
vaihtoehtoisesti kaikkiin, lasten ja aikuisten jaksamisen ja käytettävissä
olevan ajan mukaisesti.
Palveluntuottajalla on mukana 2 ohjaajaa. Tämä mahdollistaa
vanhemmille oman ajan ottamisen. Lapsen on mahdollista osallistua
luontoseikkailun osaan ilman omaa vanhempaa, toisen ohjaajan
valvonnassa.
Ilmoittaudu ennakkoon viim. 24.2.2022
katja@finfamikantahame.fi

VIRKISTYSILTA OMAISILLE JA VAPAAEHTOISILLE
Syöksynsuun leirikeskus, Hämeenlinna.
Ilmoittaudu mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
Keskiviikkona 1.6. klo 15–19 (Ilmoittaudu 29.5. mennessä)
Perjantaina 12.8.klo 15–19 (Ilmoittaudu 9.8. mennessä)
Grillailua, saunomista, yhdessäoloa ja rentoa tekemistä.
Kimppakyydit.
Ilmoittaudu kotisivuilta löytyvästä linkistä!

Muista myös mahdollisuus osallistua teatteriretkille, joita järjestää KantaHämeen Epilepsiayhdistys ry ja TSL:n Janakkalan Opintojärjestö ry. Lue lisää
www.finfamikantahame.fi.
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VAPAAEHTOISTOIMINTA
Kiinnostaako sinua pienten hommien tekeminen
yhdistyksen hyväksi?
Yhdistyksessä on paljon kertaluontoisesti tehtäviä asioita tai voit myös halutessasi
sitoutua johonkin tehtäväkokonaisuuteen. Jokaiseen tehtävään saat perehdytyksen.
Vapaaehtoisten antama aika on yhdistykselle tärkeää. Se tekee mahdolliseksi
yhdistyksen laajan toiminnan sekä vaikuttamisen omaisten asemaan. Yhdistyksemme
vapaaehtoisena saat hyvää mieltä ja kokemuksia sekä toimintasi tueksi koulutusta ja
jaksamiseen tukea.
Ota rohkeasti yhteyttä p. 040 455 2160, jos sinulla on idea tai vahvuus, jota
haluaisit hyödyntää vapaaehtoisena!
Esimerkkejä vapaaehtoistehtävistä:
-

Esitteiden vienti ilmoitustauluille, samalla kun itse käyt asioilla
Sosiaalisessa mediassa yhdistyksen tiedon/julkaisujen jakaminen
Arjen apurina toimiminen esimerkiksi avoimissa ovissa
Oman kokemuksen pohjalta vertaisohjaajana toimiminen
Vaikuttaminen omaistyön kehittämiseen oman kokemuksen kautta, esim.
palveluiden saatavuus, tietoisuuden lisääminen omaisten kokemuksista
- Labyrintti-lehteen artikkeleiden kirjoittaminen
VIRKISTYSHETKI JA PALKITSEMINEN VAPAAEHTOISILLE:
Keskiviikkona 23.2.2022 klo 16–18.30 yhdistyksen toimistolla
Suomen kasarmit, rak. 2, 1.krs Hämeenlinna
Teemme jokaiselle oman Aarrekartan/Unelmakartan askarrellen.
Lisäksi haluamme kiittää vapaaehtoisiamme pizzatarjoilulla, lämpimästi
tervetuloa! Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 19.2.suoraan:
satu.saarela@finfamikantahame.fi Muistathan ilmoittaa samalla
mahdolliset ruoka-aineallergiat ym.
(Max. 10 hlöä voidaan ottaa mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
Vapaaehtoisemme ovat tervetulleita myös kevään & kesän hyvinvointihetkiimme!
Kts. tarkemmat tiedot sivulta: ”läheisille/virkistys”
Vapaaehtoisten tapaamiset tiedotetaan sähköpostitse vapaaehtoisille, kun ne
varmistuvat.
Vapaaehtoiset ovat tervetulleita kaikkiin tulevan kevään ja kesän
virkistystapahtumiin!
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TULOSSA/SUUNNITTEILLA

TULOSSA LUENTOJA 2022:
Aihe: psykoosi/ensipsykoosi
Luennot toteutetaan yhteistyössä KHKS:n kanssa.
Lisätiedot tarkentuvat myöhemmin.
Seuraa ilmoitteluamme www.finfamikantahame.fi

TEEMAILLAT VERKOSSA
Tiistaina 18.1.2022 klo 18–20 TEAMS-etäyhteydellä

Nuorten mielenterveys ja päihteet -Teams, yhteistyössä A-klinikka
säätiön ja Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n kanssa.
Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan ennakkoon:
www.finfamikantahame.fi

Kauden aikana on tulossa myös uusia tapahtumia. Olethan
päivittänyt sähköpostitietosi jäsenrekisteriin/tiedotuslistalle, niin
saat ajankohtaiset tapahtumat suoraan sähköpostiisi!
Ilmoita tiedot: toimisto@finfamikantahame.fi
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KOULUTUS
MIELENTERVEYDEN ENSIAPU®1-KOULUTUS
Torstaisin 10.2. ja 17.2.2022 klo 9–16
RIKU:n tilat, Suomen Kasarmi, rak.2, 1.krs, 13100 Hämeenlinna
Hinta: 90 € (jäsenet 70€) sis. kirjan ja todistuksen. Järjestäjä FinFami K-H
mielenterveysomaiset ry, Ohjaaja: MTEA1-ohjaaja Katja Grönberg. Mielenterveyden
ensiapu® 1-koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Koulutus tarjoaa
mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten
mielenterveyttä voi vahvistaa. Ilmoittautuminen ajalla: 3.11.21-21.1.22 ja
lisätiedot: katja.gronberg@finfamikantahame.fi/ 040 455 2162. (Max 14 osallistujaa)

LAPSET KRIISIN KESKELLÄ-Luento
Tiistaina 26.4.2022 klo 9.00–11.00
TEAMS-yhteydellä
Kohderyhmänä sote-alan ammattilaiset ja opiskelijat
Koulutuksessa saat konkreettisia keinoja, miten puhua haastavista asioista
lapsen/nuoren kanssa. Ero, taloudelliset vaikeudet, sairaus tai muu kriisi
perheessä herättää myös lapsessa kysymyksiä. Vinkkejä asioiden puheeksi
ottamiseen lapsen kanssa hänen ikätasolleen sopivalla tavalla. Mahdollisuus
keskustella ja esittää kysymyksiä. Tilaisuus 0n kaikille avoin.
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 23.4.
www.finfamikantahame.fi ja
www.ensijaturvakotienliitto.fi/kantahameenperhetyo/
Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, jossa on ohjeet koulutukseen
liittymistä varten.
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TAMMIKUU

Muistilista tapahtumista
Kevät 2022
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.finfamikantahame.fi
p. 040 455 2162 ja 040 455 2160

Joka ke klo 17–19

Avoin chat omaisille, www.tukinet.net

To 13.1. klo 16–19
Ti 18.1. klo 18–20
Ti 25.1. alkaen

Hyvinvointihetki; kalenterituunaus FinFamin toimistolla
Nuorten mielenterveys & päihteet-teemailta Teams-etäyhteydellä
Omaisen ABC-kurssi Riihimäellä (neljänä peräkkäisenä tiistaina
klo 17–19), ilm. 11.1. mennessä
Hämeenlinnan avoin vertaisilta, ilm. viim. 23.1.
Leikkaa irti
Avoimet ovet FinFamin toimistolla: virkisty&voimaannu
ja laita

To 27.1. klo 17–19
Pe 28.1. klo 10–15

kalenterin
väliin!
HELMIKUU
Joka ke klo 17–19
To 3.2. klo 17.30–19
Ma 7.2.alkaen
Ke 9.2. klo 16
To 10.2. alkaen
Ke 23.2. klo 13–15

Ke 23.2. klo 16–18
To 24.2. klo 17–19

MAALISKUU
Joka ke klo 17–19
Pe 4.3. klo 13–16
Ma 7.3. alkaen
Ke 9.3. klo 16
Ke 9.3. klo 17–19
La 19.3. klo 12.30–17
Ke 23.3. klo 17–18.30
To 24.3. klo 17–19

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Riihimäen teemailta: Miten sinä itse voit, ilm. 27.1.mennessä
Seniorilife tapaamiset eri teemojen ympärillä maanantaisin: 7.2., 7.3.,
4.4., 2.5. ja 6.6. klo 14–16
Hyvinvointihetki; äänimaljarentoutus Koulukatu 23, ilm. viim. 1.2.
Mielenterveyden ensiapu 1-koulutus klo 9–16 kahtena peräkkäisenä
torstaina, ilm. ajalla: 3.11.21-21.1.2022
Forssan teemahetki: Selviytymiskeinot-tunnistanko &tiedostanko omani
ilm. https://www.mtymielikki.fi/
Vapaaehtoisten virkistyshetki Hämeenlinnassa
Hämeenlinnan avoin vertaisilta: Masennuksen monet kasvot, ilm. viim.
20.2.

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Koko perheen Appara-retki Ahveniston ulkoilualueella, ilm. viim. 24.2.
Omaisen ABC-kurssi Hämeenlinnassa (7.3., 21.3., 28.3. ja 4.4. klo 17–
19), ilm. 21.2. mennessä
Hyvinvointihetki; teema tarkentuu myöhemmin
Riihimäen avoin vertaisilta, ilm. 2.3. mennessä
Läheisten lauantai syömishäiriöisten läheisille. Ilm. viim. 16.3.
Forssan teemailta: Läheiseni on sairastunut. Ilm. 21.3. mennessä
Hämeenlinnan avoin vertaisilta: Teetä & sympatiaa, ilm. viim. 20.3.
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HUHTIKUU
Joka ke klo 17–19
Ke 6.4. klo 16
To 7.4. klo 17.30–19
La 9.4 klo 14-16
To 21.4. klo 17–19
Ti 26.4. klo 9–11

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Hyvinvointihetki; Valokuvausta kännykällä luonnossa, ilm. viim. 4.4.
Riihimäen teemailta: Hoitoprosessi, ilm. 31.3. mennessä
Yhdistyksen vuosikokous
Hämeenlinnan avoin vertaisilta: Kriisi läheisen joutuessa hoitoon, ilm.
viim. 17.4.
Lapset kriisiin keskellä-luento Teams-yhteydellä. ilm. viim. 23.4.

TOUKOKUU
Joka ke klo 17–19
Ke 4.5. klo 16
Ke 4.5. klo 17–19
Pe 6.5. klo 10–15

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Hyvinvointihetki; metsäretki, paikka tarkentuu, ilm. viim. 1.2.
Riihimäen avoin vertaisilta, ilm. 27.4. mennessä
Avoimet ovet FinFamin toimistolla: virkisty & vaikuta

Ke 11.5. klo 17–18.30

Forssan teemailta: Vuorovaikutus sairastuneen kanssa. Ilm. 9.5.
mennessä

Ke 18.5. klo 13–15

Forssan teemahetki: Taidetta toisin silmin. Ilm.
https://www.mtymielikki.fi/

To 19.5. klo 17–19

Hämeenlinnan avoin vertaisilta: Teetä & sympatiaa, ilm. viim. 15.4.

Ke 1.6. klo 15–19
Pe 12.8. klo 15–19

Virkistysilta omaisille ja vapaaehtoisille, Syöksynsuun leirikeskus
Ilm. kesäkuun iltaan 29.5. mennessä ja elokuun iltaan 9.8. mennessä

Lue lisää tapahtumista ja ilmoittaudu mukaan www.finfamikantahame.fi

Muista myös
• FinFamien tarjoamat palvelut kurssit ja tuetut lomat
• Maksuttomat webinaarit ja verkkoluennot
• Valtakunnalliset verkkovertaisryhmät
Lue lisää www.finfami.fi
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MUIDEN FINFAMIEN TARJOAMA TUKI:
Muistathan, että voit osallistua myös muiden FinFamien
järjestämään toimintaan ja luennoille. Kanta-Hämeen lähimmät
FinFamit:
•
•
•
•
•

Uusimaa, www.finfamiuusimaa.fi
Pirkanmaa, www.finfamipirkanmaa.fi
Päijät-Häme, www.omaiset.fi
Salon seutu, www.finfamisalo.fi
Varsinais-Suomi, www.vsfinfami.fi

Esimerkiksi Uusimaa ja Pirkanmaa järjestävät kursseja, joille voi hakea kotikunnasta
riippumatta. FinFami Pirkanmaa järjestää myös tuettuja lomia kesällä 2022,
hakuaika on keväällä auki. Kaksi tuettua lomaa lapsiperheille ja yhden aikuisille
Katso lisätiedot: https://www.finfamipirkanmaa.fi/lomatoiminta/
Katso ilmoittautuminen: https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/MTLH
FinFami Uusimaa järjestää keväällä voimavarakurssin ja
pariskuntakurssin, katso lisätiedot: https://www.finfamiuusimaa.fi/kurssit/
Tuetut lomat:
Lisätiedot ja hakuohjeet www.mtlh.fi.
Muista myös valtakunnalliset webinaarit ja verkkoryhmät www.finfami.fi
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YHTEYSTIEDOT
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@finfamikantahame.fi
Toiminnanjohtaja p. 040 455 2161
Omaistyöntekijä p. 040 455 2162
Omaistyöntekijä p. 040 455 2160
Suomen Kasarmi, rakennus 2, 1. kerros, h. 117, 13100 HML
www.finfamikantahame.fi

Sinulla on
oikeus
voida
hyvin!

JÄSENYYS
Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Halutessasi voit tukea
yhdistyksen toimintaa ja saada etuja käyttöösi liittymällä jäseneksi.
Jäsenetuna saat mm. Labyrintti-lehden neljä kertaa vuodessa, toimintakalenterin
kaksi kertaa vuodessa ja etuja yhteistyökumppaneiltamme. Ajantasaiset jäsenedut
löytyvät kotisivuiltamme tai voit kysyä työntekijöiltä.
Jäsenmaksut 2022:
Henkilöjäsen 12 €
Perhejäsenyys 15 €, samassa taloudessa asuvalta perheeltä
Kannattajajäsenyys 50 €
Yhdistyskummina voit tukea omaistyötä ja toimintaa!
Yhdistyskummina maksat 50 € kannatusmaksun vuodessa. Itsellesi saat merkin
yhdistyskummiudesta, Otan vastaan elämän -runokirjan, tietoutta mielenterveyden
tukemisesta ja halutessasi Labyrintti-lehden neljä kertaa vuodessa.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous la 9.4.2022 klo 14-16.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: toimisto@finfamikantahame.fi / p. 040 4552161

