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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.
Muutokset ovat mahdollisia, joten tarkistathan ajankohtaiset tiedot kotisivuiltamme.
Syksyn 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.

PANDEMIAN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN
Seuraamme tarkasti koronapandemian etenemistä ja noudatamme
valtioneuvoston ja THL:n suosituksia. Suunniteltuun toimintaan voi
tulla syksyn aikana muutoksia, joista tiedotetaan ilmoittautuneille,
sähköpostitse jäsenistölle sekä tiedotuslistalle, yhdistyksen kotisivujen ja
Facebookin kautta. Työntekijöihin voi olla aina yhteydessä ja kysyä!
Toimitaan yhdessä vastuullisesti!
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
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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 / puhelimitse Satu ja Katja
Riihimäki: p. 040 455 2160 / Satu
Forssa: p. 040 455 2162 / Katja

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 Katjalta.
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VERTAISTUKEA VERKOSSA
AVOIN CHAT OMAISILLE JA LÄHEISILLE TUKINETISSÄ
Koko syksyn 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

FACEBOOK - VERTAISTUKIRYHMÄ MIELENTERVEYSOMAISILLE
JA -LÄHEISILLE
FinFami Satakunta ry:n ylläpitämä suljettu facebook - vertaistukiryhmä on tarkoitettu
asuinpaikkakunnasta riippumatta kaikille, jotka ovat huolissaan läheisen
mielenterveydestä tai omasta jaksamisesta psyykkisesti sairastuneen tai oirehtivan
läheisinä. Ryhmässä omaiset ja läheiset voivat käydä toistensa kanssa luottamuksellista
keskustelua omasta arjestaan.
Lue lisää osoitteesta:
https://www.facebook.com/groups/276989233322650

AMMATTILAISET OMAISENA - KAKSOISROOLI
Läheisesi oireilee psyykkisesti ja työskentelet itse alalla. Tuntuuko ristiriitaiselta hakea
apua itselle? Kaipaisitko vertaistukea?
Valtakunnallinen ammattilaiset omaisena - verkkoryhmä järjestetään yhdessä
FinFami Uusimaa ry:n kanssa zoomissa maanantaisin 23.8., 27.9., 25.10.,
22.11. ja 13.12. klo 17-18.30 (voit osallistua vain kerran, tai joka
tapaamiskerralle).
Ilmoittautumiset 10.8. alkaen: https://www.lyyti.in/omainen_elatko_kaksoisroolissa
Työntekijät auttavat ja opastavat verkkoryhmiin osallistumisessa,
ota rohkeasti yhteyttä!

5

AVOIMET VERTAISILLAT
HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan vertaisillat järjestetään yhdistyksen toimistolla Suomen Kasarmi,
rakennus 2, 1. kerros, 13100 Hämeenlinna, ellei toisin mainita!
AVOIMET VERTAISILLAT KESKUSTELUN ÄÄRELLÄ
Torstaisin 19.8., 16.9., 14.10., 25.11. ja 16.12. (avoimet
pikkujoulut) klo 17–19
VERTAISTUELLINEN TAPAAMINEN SYÖMISHÄIRIÖLÄHEISILLE
Tapaaminen on tarkoitettu kaikille syömishäiriöön sairastuneista tai syömisellä
oireilevista läheisistään huolta kantaville, jotka haluavat keskustella ja vaihtaa
kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
Kokemusasiantuntija, vertaisohjaaja Reita Nyberg, Sisä-Suomen SYLI ry
Torstaina 30.9. klo 18-20
Ilmoittaudu 23.9. mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
Maanantaina 29.11. klo 18-20
Ilmoittaudu 22.11. mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.

RIIHIMÄKI
Riihimäen vertaisillat järjestetään Etelä-Hämeen Syöpäyhdistyksen tiloissa,
Temppelikatu 7 A 1, RMK

AVOIMET VERTAISILLAT
KESKUSTELUN ÄÄRELLÄ
Ti 14.9.2021 klo 17–19.
Ilmoittaudu 7.9. mennessä
kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
Ti 7.12.2021 klo 17–19.
Ilmoittaudu 30.11. mennessä
kotisivuilta löytyvän linkin kautta.

Lue lisää ja
ilmoittaudu
www.finfami
kantahame.fi
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TEEMAILLAT JA -HETKET
RIIHIMÄKI
TEEMAILLAT
Jaksaminen ja voimavarat
Omien voimavarojen tunnistaminen ja jaksamisen ylläpitäminen.
tiistaina 5.10.2021 klo 17.30–19.00
Ilmoittaudu 28.9. mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
Läheisen aggressiivisuuden kohtaaminen
Miten kohdata läheisen aggressiivisuus ja miten voi itse toimia tilanteessa?
tiistaina 2.11.2021 klo 17.30–19.00
Ilmoittaudu 26.10. mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
Paikka: psykiatrian poliklinikan tilat, Penttilänkatu 5 A, Riihimäki

FORSSA
TEEMAILLAT
Masennuksen monet kasvot
tiistaina 19.10.2021 klo 17.00–18.30
Masennus ilmenee monin eri tavoin ja vaikuttaa
vuorovaikutukseen. Tässä teemaillassa
keskustellaan masennuksesta, sen tuomista
haasteista ja omista voimavaroista.
Ilmoittaudu 12.10. mennessä kotisivuilta
löytyvän linkin kautta.
Ahdistuksenhallinta
tiistaina 16.11.2021 klo 17.00–18.30
Ahdistuksen tunteet ovat yleisiä. Miten niiden
kanssa voi selvitä? Millaisia keinoja ahdistuksen
käsittelemiseen on? Teemaillassa keskustellaan
toimivista ahdistuksenhallintakeinoista
Ilmoittaudu 9.11. mennessä kotisivuilta
löytyvän linkin kautta.
Paikka: Purola C, Sairaalankuja, Forssa.
Yhteistyössä Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

TEEMAHETKET
Keskiviikkona 22.9. klo 13–15
Teemana vuorovaikutus ja
kohtaaminen.
Tiistaina 14.12. klo 13–15
Teemana tunteet ja niiden
merkitys
Mielenterveysyhdistys Mielikki
ry:n tiloissa, Vapaudenkatu 5 B 18,
30100 Forssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
täältä:
https://www.mtymielikki.fi/
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KURSSIT
HÄMEENLINNA
VOIMIA VANHEMMUUTEEN
Maanantaisin 6.9., 13.9. ja 20.9.
klo 17-19
Suomen Kasarmi, rak 2, HML
Vertaistuellinen kurssi vanhemmille,
joiden lapsi oireilee tai on sairastunut
psyykkisesti tai lapsella on ongelmallista
päihteidenkäyttöä.
Ilmoittaudu 30.8. mennessä
kotisivuilta löytyvän linkin kautta.

OMAISEN ABC-kurssi
Maanantaisin 18.10., 25.10.,
1.11. ja 8.11. klo 17–19
Ilmoittaudu mukaan 4.10.
mennessä.
Ilmoittautua ja lisätietoa voi kysyä
Katjalta p. 040 455 2162 /
katja@finfamikantahame.fi

FORSSA
OMAISEN ABC-kurssi
Maanantaisin 1.9., 8.9., 15.9. ja 22.9. klo 17–19
Ilmoittaudu mukaan 18.8. 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 puhelinkeskustelu ohjaajan kanssa. Paikkoja kurssilla rajoitetusti.
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MUUTA TOIMINTAA
SENIORILIFE
Senioreiden omat tapaamiset eri teemojen ympärillä. Teemat tarkentuvat syksyn
aikana. Ryhmä kokoontuu omatoimisesti vertaistuen, kahvittelun ja vapaan
keskustelun parissa.
Suomen Kasarmi, rak 2, HML Ei ennakkoilmoittautumista.
Ma 6.9. klo 14–16
TEEMA: Tamminiemen pikkuvarpunen: ”Sylvi Kekkosen elämästä ja urasta”,
luennoitsijana kirjallisuusterapiaohjaaja Tuula Salin
Ma 4.10. klo 14–16 teema tarkentuu myöhemmin
Ma 1.11. klo 14-16 teema tarkentuu myöhemmin
Ma 13.12. klo 14-16 teema tarkentuu myöhemmin
SISARUSTEN VOIMAVARAPÄIVÄ
Lauantaina 11.9.2021 klo 10-13
Suomen Kasarmi rak 2, HML
Voimavarapäivä on tarkoitettu
psyykkisesti oireilevien tai
sairastuneiden täysi-ikäisille sisaruksille.
Päivän aikana keskustellaan ja tehdään
erilaisia harjoituksia, joiden
tarkoituksena on vahvistaa omia
voimavaroja. Päivään sisältyy pieni
välipala.
Ilmoittaudu 5.9. mennessä
kotisivuilta löytyvän linkin kautta.

PUOLISOPÄIVÄ
Lauantaina 13.11. klo 10-13
Suomen Kasarmi rak 2, HML
Muutos ja vuorovaikutus, roolit
parisuhteessa, kohti toimivampaa
vuorovaikutusta. Päivään sisältyy pieni
välipala.
Ilmoittaudu 7.11.
mennessä kotisivuilta löytyvän
linkin kautta.

Lue lisää ja ilmoittaudu
www.finfamikantahame.fi
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Tarinaryhmä
torstaisin 4.11., 11.11., 18.11., 2.12. ja 9.12. klo 16.30–20.00
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 lisätiedot tarkentuvat myöhemmin, seuraa
nettisivujamme 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 35,00€ ja muille 40,00€ +
postikulut (kirjeenä), toimisto@finfamikantahame.fi
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Teemat:
Kiitollisuus,
Arki,
Vielä ehdit lähettämään kuvia valokuvanäyttelyyn! Voit
osallistua lähettämällä itse ottamiasi kuvia, jotka voivat olla ihan
kännykällä otettuja. Huomioithan, että jos kuvissa näkyy ihmisiä,
kysy lupa kuvan käyttämiseen.
Ilmoita kuvaa/kuvia lähettäessäsi haluatko, että kuvan ottajan
nimi näkyy ja tunne, jota kuva edustaa. Kuvia voit lähettää
whatsupin kautta numeroon 040 4552162 tai s-postilla
katja@finfamikantahame.fi. Kuvia voi lähettää 30.7. asti.
Valokuvia voi toimittaa myös toimiston postilaatikkoon.
Pidätämme oikeuden valita kuvat kokonaisuuteen sopivaksi.

Kerro se kuvin - otteita omaishoitajan
elämästä valokuvanäyttelyn aikataulu
Vko 35-36
Vko 38-19
Vko 41-42
Vko 44-45
Vko 47-48
Vko 49-50

Kalvola, Sauvola
Janakkala, Turengin kirjasto
Kauppakeskus Tuulonen
Hattulan kirjasto
Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat
ry, Kirkkorinne
Hämeenlinnan pääkirjasto

Otan vastaan elämän -runokokoelma
Runokokoelma sisältää 19 mielenterveysomaisen kirjoittamia runoja.
Tilaa kirja omaksesi tai lahjaksi:
10€ / kpl + postikulut
toimisto@finfamikantahame.fi /

Toivo,
Suru,
Väsymys,
Rakkaus ja
Ahdistus
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AVOIMET OVET yhdistyksen toimistolla
Tarjoamme virkistävää syötävää ja juotavaa, sekä piristävää tunnelmaa.
Perjantaina 26.11. klo 10–13
Avoimissa ovissa kerromme matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksista
yhdistyksessä, sekä otamme vastaan toiveita!

Näytteitä kerro se kuvin - valokuvanäyttelystä:
Arjesta ja tunteista kertova valokuvanäyttely. Teemat: Kiitollisuus, Arki, Toivo, Suru,
Väsymys, Rakkaus ja Ahdistus

Save the date!
- Valtakunnalliset FinFami Omaispäivät järjestetään
4.9.2021 verkossa klo 9.45-15 teemalla omaisen
resilienssi.
- Ilonan päivänä 9.10. järjestetään Hyvän mielen tempaus…..
- Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden läheisille
järjestetään sunnuntaina 21.11
- FinFamin valtakunnallinen vapaaehtoispäivä
järjestetään keskiviikkona 8.12.
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VIRKISTYSTOIMINTA
VIRKISTYSILTA
OMAISILLE JA
VAPAAEHTOISILLE

VIRKISTYSRETKI
OMAISILLE JA
VAPAAEHTOISILLE

Perjantaina 13.8. klo 15–19
Syöksynsuun leirikeskus,
Hämeenlinna.
Grillailua, saunomista,
yhdessäoloa ja rentoa tekemistä.
Kimppakyydit.

Torstaina 26.8. klo 13–15
Laurinmäki, Janakkala
Luontopolku, jonka varrella on
erilaisia rastitehtäviä.
Rentoutushetken pitää
luontouttaja Jaana Santanen.

Ilmoittaudu 8.8. mennessä
kotisivuilta löytyvän linkin
kautta.

Ilmoittaudu 22.8. mennessä
kotisivuilta löytyvän linkin
kautta.

HYVINVOINTI-ILTAPÄIVÄ OMAISILLE JA VAPAAEHTOISILLE
Keskiviikkona 3.11. klo 15-18
Suomen Kasarmi rak 2, Hämeenlinna.
Tule nauttimaan pienestä hemmottelusta, yhdessä olosta ja omasta
ajastasi, sekä virkistäytymään syksyn pimeyden keskellä.
Ilmoittaudu 27.10. mennessä kotisivuilta löytyvän linkin kautta.
VILJELYPALSTALLA VIHERTÄÄ!
Olemme vuokranneet yhdessä Muistiyhdistyksen kanssa viljelypalstan, jonne voit
halutessasi tulla vierailemaan ja hengähtämään hetkeksi. Viljelypalsta sijaitsee Ojoisilla,
Latokartanonkujalla.
Kysele lisää Katjalta p. 040 4552162 / katja@finfamikantahame.fi

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 Satuun 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
VAPAAEHTOISTEN TAPAAMINEN JA UUSIEN VAPAAEHTOISTEN
REKRYTAPAHTUMA
Torstaina 2.9. klo 17-19
Suomen Kasarmi, rak 2, HML
Tule kuulemaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja tapaamaan muita
vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia.
Vapaaehtoisten tapaamiset ja koulutukset tiedotetaan
sähköpostitse vapaaehtoisille, kun ne varmistuvat.
Vapaaehtoiset ovat tervetulleita esimerkiksi kaikkiin loppukesän ja
syksyn virkistystapahtumiin!
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TULOSSA/SUUNNITTEILLA
INFOISKUT LÄHEISILLE JA OMAISILLE
Kanta-Hämeen keskussairaalassa
SYKSYLLÄ 2021!
Infoiskuissa saat tietoa läheisen oikeuksista ja tarjolla
olevista tukimahdollisuuksista. Mahdollisuus esittää
kysymyksiä ja saada luotettavaa tietoa. Sinun ei tarvitse
kertoa omasta tilanteestasi tai läheisesi sairaudesta.
Kaikille kiinnostuneille.
Infoiskut järjestetään yhteistyössä Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin kanssa.

TEEMAILLAT HÄMEENLINNA
SYKSYLLÄ 2021!
Nuorten mielenterveys ja päihteet -teams lokakuussa yhteistyössä A-klinikka
säätiön ja EHYT ry:n kanssa.

KOTIPESÄSTÄ MAAILMALLE -Infoa asumisesta vanhemmille ja
nuorille
Keskiviikkona 6.10. Teams-yhteydellä
Lapsuudenkodista poismuutto on nuorelle usein kauan toivottu asia. Kuitenkin
monet asiat saattavat mietityttää niin nuorta itseään kuin vanhempiaankin. Mistä
asunto? Mitä pitää ottaa huomioon (oikeudet, vastuut ja velvollisuudet) asuntoa
hakiessa? Jos tulee ongelmia, mistä voi saada tukea ja apua?
Näihin ja muihin asumisen kysymyksiin on mahdollista saada vastauksia NAL
Hämeenlinnan seutu ry ja FinFami-Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n
järjestämässä asumiseen liittyvässä info-tilaisuudessa.

Kauden aikana on tulossa myös uusia tapahtumia. Olethan
SYKSYLLÄ
päivittänyt2021!
sähköpostitietosi jäsenrekisteriin/tiedotuslistalle, niin
saat ajankohtaiset tapahtumat suoraan sähköpostiisi!
Ilmoita tiedot: toimisto@finfamikantahame.fi
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VERKKOLUENNOT
Läheisriippuvuus webinaari torstaina 23.9. klo 18-19.
Elätkö omaa elämääsi ja omien tavoitteidesi mukaisesti?
Koulutuksessa käydään läpi sitä, mitä läheisriippuvuus/ulkoaohjautuvuus on ja mitä
sille voi tehdä. Läheisriippuvaisen/ulkoaohjautuvan ihmisen oma identiteetti on
kateissa. Läheisriippuvainen ihminen muodostaa oman identiteettinsä ulkopuolisen
ilmiön tai ihmisten mukaan ja alkaa elää tämän kautta. Läheisriippuvaisen ihmisen on
vaikea tunnistaa rajojaan, koska hän ei tunnista itseään.
Kouluttajina Tuula Kiiskinen ja Maarit Sihvonen, Avominne Riihimäki
Ilmoittautumislinkki tulossa myöhemmin nettisivuille.

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 2021,
hakuaika on keväällä auki. Kaksi tuettua lomaa lapsiperheille ja yhden aikuisille.
FinFami Uusimaa järjestää keväällä lapsiperhekurssin, kannattaa tutustua
tarkemmin heidän kotisivuillaan!
Tuetut lomat:
Lisätiedot ja hakuohjeet www.mtlh.fi.
Muista myös valtakunnalliset webinaarit ja verkkoryhmät www.finfami.fi
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Muistilista tapahtumista
Syksy 2021

ELOKUU

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

Pe 13.8. klo 15-19
To 19.8. klo 17-19
To 26.8. klo 13-15
Ma 23.8. alkaen

Virkistysilta Syöksynsuun leirikeskuksessa, ilm. 8.8. mennessä
Hämeenlinnan avoin vertaisilta, ilm. 15.8. mennessä
Virkistysretki Janakkalan Laurinmäelle, ilm. 22.8. mennessä
Omainen elätkö kaksoisroolissa – sote-alan ammattilaisena ja
mielenterveysomaisena.

SYYSKUU
Joka ke klo 17-19
Ke 1.9. alkaen
To 2.9. klo 17-19
Ma 6.9. alkaen
Ma 6.9. alkaen
La 11.9. klo 10-13
Ti 14.9. klo 17-19
To 16.9. klo 17-19
Ke 22.9. klo 13-15
To 23.9. klo 18 alkaen
To 30.9. klo 18-20

Leikkaa
irti ja laita
kalenterin
väliin!

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Omaisen ABC-kurssi Forssassa (neljänä peräkkäisenä keskiviikkona
klo 17-19), ilm. 18.8. mennessä
Vapaaehtoisten tapaaminen Hämeenlinnassa
Seniorilife tapaamiset eri teemojen ympärillä (kolmena peräkkäisenä
maanantaina klo 14-16, sekä 13.12.)
Voimia vanhemmuuteen (kolmena peräkkäisenä maanantaina klo 1719) ilm. 30.8. mennessä
Sisarusten voimavarapäivä Hämeenlinnassa, ilm. 5.9. mennessä
Riihimäen avoin vertaisilta, ilm. 10.9. mennessä
Hämeenlinnan avoin vertaisilta, ilm. 12.9. mennessä
Forssan teemahetki: Vuorovaikutus ja kohtaaminen,
ilm. https://www.mtymielikki.fi/
Läheisriippuvuus -webinaari, luennoitsijat Riihimäen Avominne Oy:n
Tuula Kiiskinen ja Maarit Sihvonen
Vertaistuellinen tapaaminen syömishäiriöläheisille, ilm. 20.9. mennessä

LOKAKUU
Joka ke klo 17-19
Ti 5.10. klo 17.30-19
To 14.10. klo 17-19
Ma 18.10. alkaen
Ti 19.10. klo 17-18.30

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Riihimäen teemailta: Jaksaminen ja voimavarat, ilm. 28.9. mennessä
Hämeenlinnan avoin vertaisilta, ilm. 10.10. mennessä
Omaisen ABC-kurssi Hämeenlinnassa (neljänä peräkkäisenä
maanantaina klo 17-19), ilm. 4.10. mennessä
Forssan teemailta: Masennuksen monet kasvot, ilm. 12.10 mennessä
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MARRASKUU
Joka ke klo 17-19
Ti 2.11. klo 17.30-19
Ke 3.11. klo 15-18
To 4.11. alkaen
La 13.11. klo 10-13
Ti 16.11. klo 17-18.30
Su 21.11.
To 25.11. klo 17-19
Pe 26.11. klo 10-13
Ma 29.11. klo 18-20

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Riihimäen teemailta: Läheisen aggressiivisuuden kohtaaminen,
ilm. 26.10. mennessä
Hyvinvointi-iltapäivä Hämeenlinnassa, ilm. 27.10. mennessä
Tarinaryhmä (viitenä peräkkäisenä torstaina klo 16.30-20),
HUOM! 25.11. pajaa ei ole
Puolisopäivä, ilm. 6.11. mennessä
Forssan teemailta: Ahdistuksen hallinta, ilm. 9.11. mennessä
Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden läheisille
Hämeenlinnan avoin vertaisilta, ilm. 18.11. mennessä
Avoimet ovet toimistolla, valokuvanäyttely
Vertaistuellinen tapaaminen syömishäiriöisille, ilm. 22.11. mennessä

JOULUKUU
Joka ke klo 17-19
Ti 7.12. klo 17-19
Ke 8.12.
Ti 14.12. klo 13-15
To 16.12. klo 17-19

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Riihimäen avoin vertaisilta, ilm. 30.11. mennessä
FinFamin valtakunnallinen vapaaehtoispäivä
Forssan teemahetki: Tunteet ja niiden merkitys,
ilm. https://www.mtymielikki.fi/
Hämeenlinnan avoin vertaisilta pikkujouluhengessä, ilm. 9.12.
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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KERRO MEILLE HYVISTÄ KOKEMUKSISTASI
AMMATTILAISTEN KANSSA!
Oletko kokenut, että hoitohenkilökunta on jollain pienellä teollaan
onnistunut ottamaan sinut huomioon?
Oletko kokenut, että sinusta on välitetty, sinua on ymmärretty?
Onko jokin pieni ele tuottanut hyvää mieltä?
Keskusliittomme kerää omaisten positiivisia kokemuksia kohtaamisista
ammattilaisten kanssa.
Haluamme saada esiin niitä hetkiä ja tilanteita, jolloin joku hoitavan tahon
ammattilainen on esimerkiksi saanut sinut hymyilemään tai kokemaan, että hän
ymmärtää sinua.
Nämä voivat olla pieniä hetkiä, yksittäisiä hyviä kokemuksia. Ne voivat olla käytännön
tilanteita, joissa on toimittu ammattilaisten toimesta hyvin.
Kokemuksesi voi olla mukaan ottamisesta sairastuneen läheisesi hoitoon ja
kuntoutukseen. Tai se voi olla kokemus tilanteesta, jossa hoitava taho on huomioinut
sinut, sinun jaksamisesi ja hyvinvointisi.
Kokemuksesi voit lähettää sähköpostilla minna.kallunki@finfami.fi tai
keskusliiton sivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Sivuilla pääset lukemaan
myös jo tulleita omaisten kokemuksia: www.finfami.fi/hyvat-kokemukset/
Kirjoitettuja kokemuksia tullaan käyttämään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja
hoitaville tahoille suunnattuun viestintään ja FinFamin edunvalvonta- ja
vaikuttamistyöhön.
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YHTEYSTIEDOT
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@finfamikantahame.fi
Toiminnanjohtaja Heidi Kervinen p. 040 455 2161
Omaistyöntekijä Katja Grönberg p. 040 455 2162
Omaistyöntekijä Satu Saarela 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 2021:
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 syyskokous ja jäsenistön pikkujoulut.
Tiedot tarkentuvat myöhemmin, seuraa ilmoittelua.
Lisätiedot p. 040 4552161 / toimisto@finfamikantahame.fi

