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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
omasta jaksamisestaan sekä läheisensä mielenhyvinvoinnista tai päihteidenkäytöstä.
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 muuttuneet tiedot: katja@finfamikantahame.fi
Seuraa myös kotisivujemme ajantasaista osiota sekä muuta
tarjontaa, Facebook päivityksiä unohtamatta!
www.finfamikantahame.fi

ILMOITTAUTUMINEN ryhmiin ja tapahtumiin
Ennakkoilmoittautua voit kotisivuilta löytyvien linkkien kautta, sekä
puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittautuminen onnistuu. Pyydämme
ilmoittautumisia, jotta voimme tiedottaa mahdollisista muutoksista
osallistujille. Toimintaan voi osallistua myös nimettömästi.
Suunniteltuun toimintaan voi syksyn aikana tulla muutoksia, joista
tiedotetaan ilmoittautuneille, myös yhdistyksen kotisivujen sekä Facebookin
kautta. Työntekijöihin voi olla aina yhteydessä ja kysyä jos jokin ilmoitetussa
toiminnassa askarruttaa.
Meille voi varata myös puhelinaikoja kotisivujen kautta.
Ethän osallistu toimintaan flunssaisena.
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
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OMAISNEUVONTA
on tarkoitettu sinulle, joka kannat huolta läheisesi psyykkisestä voinnista tai
päihteiden käytöstä, sekä omasta jaksamisestasi. 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 paikkakunnasta riippumatta.

Ajanvaraus:
Hämeenlinnaan myös sähköinen
ajanvaraus!
Riihimäki ja Hämeenlinna:
p. 040 455 2160
Forssa ja Hämeenlinna:
p. 040 455 2162

LAPSET PUHEEKSI -KESKUSTELU
TUKEE VANHEMMUUTTA
Tarjoamme lapset puheeksi -keskustelua, kun perheessä on huolta lapsen arjesta
ja vanhemman 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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VERKOSSA TAPAHTUU
AVOIN CHAT OMAISILLE JA
LÄHEISILLE TUKINETISSÄ
Keskiviikkoisin 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-chatmielenterveysomaisille-keskiviikkoisinklo-17-19/ryhmachatit/
Vapaaehtoistyöntekijät voivat myös osallistua
ohjaamaan/valvomaan Chattia.

MAHDOLLISUUKSIA –
verkkopalvelu.
Sinulle, jolla on huoli
lähimmäisestäsi tai omasta
jaksamisestasi lähimmäisesi
sairastaessa.
Kun oma läheinen oireilee tai sairastuu
psyykkisesti, ajatuksissa saattaa pyöriä
satoja kysymyksiä tunteiden
myllerryksessä. Usein ei tiedä, miten asia
kohdata tai kuinka tilannetta voisi
purkaa. Usein saattaa tuntua myös, ettei
kukaan muu voi ymmärtää päässä
risteileviä ajatuksia, ja asian kanssa yksin
olon uskomus kääriytyy tiukasti
ympärille. Näin ei kuitenkaan ole.
Sinä et ole yksin.
Verkkopalvelussa voit omassa rauhassa
tutustua keinoihin selviytyä
muuttuneessa arjessasi ja saada
apukeinoja seuraavien askelten
ottamiseen.
Tutustu verkkopalveluun osoitteessa
https://finfami.fi/tukea/

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
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FINFAMI KANTA-HÄMEEN MIELENTERVEYSOMAISET RY
ELOMESSUILLA!
Tämän vuoden Elomessuilla Kanta-Hämeen FinFamin tuttu vihreä
teltta bongattiin noin 300 ihmisen toimesta Loimua Areenan
sivustalta.
FinFamin Kanta-Hämeen Mielenterveysomaiset ry kiittää suuresti teltalla
vierailleita ihmisiä, arvontaan osallistuneita sekä ahkeria, avuliaita vapaaehtoisia!

HÄMEENLINNA
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Hämeenlinnan tilaisuudet järjestetään yhdistyksen toimistolla Suomen Kasarmi,
rakennus 2, 1. kerros, 13100 Hämeenlinna, ellei toisin mainita!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään kaksi päivää ennen tapaamista!
Avoimiin ryhmiin voit osallistua niinä kertoina, kun sinulle sopii.
AVOIMET VERTAISILLAT
KESKUSTELUN ÄÄRELLÄ

HYVINVOINTIRYHMÄT
Tehdään yhdessä.

To 8.9. klo 17–19
To 6.10. klo 17–19
To 3.11. klo 17–19
To 1.12. klo 17–19

16.9 Alkaen klo 12.00. Metsäretki, säävaraus.
20.10. Klo 16–18.
17.11. Klo 17–19.
TEEMAILLAT, KOULUTUKSET JA LUENNOT

13.10. Teemailta; Ahdistuksen Hallinta, klo 17–19
9.11. Luento; Psykoosisairaudet ja Toipumisorientaatio klo
12:15–16.00, Kumppanuustalon Auditoriossa, Kirjastokatu 1.
Tulossa tammikuussa; Mielenterveyden Ensiapu® 2-koulutus

AVOIMET OVET
yhdistyksen toimistolla
Perjantaina 23.9. kello 10–15.
Tule tutustumaan uudistuneisiin
sisätiloihimme!
Perjantaina 11.11. kello 10–15.
Avoimissa ovissa kerromme matalan
kynnyksen toimintamahdollisuuksista
yhdistyksessä, sekä otamme vastaan
toiveita!
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Otan vastaan elämän -runokokoelma
Runokokoelma sisältää 19 mielenterveysomaisen kirjoittamia runoja.
Tilaa kirja omaksesi tai lahjaksi:
10€ / kpl + postikulut
katja@finfamikantahame.fi /
p. 040 455 2162

LUONNON HELMASSA-menetelmäkortit nyt saatavilla.
Käsissäsi on metsän lahja! Tästä Luonnon Helmassa-korttipakasta voit ottaa
kortin/kortteja harkiten valiten ja tutkailla oman elämäsi asioita ja tapahtumia eri
ikäisenä, eri tilanteissa.
Tilaa omaan käyttöön tai työpaikalle:
Hinta yhdistyksen jäsenille 25 €, muille 30 €+postituskulut (kirjeenä)
Kysy lisää ja tilaa katja@finfamikantahame.fi
Myös Sinä voit olla osallisena
tukemassa yhdistyksemme toimintaa.

8

FORSSA
TEEMAILTA
5.10. klo 13–15 Teemailta Mielikissä, Teemana
Kiitollisuus.
Mielenterveysyhdistys Mielikki Ry:n tiloissa, Vapaudenkatu 5 B 18.

Forssassa on mahdollisuus myös omaisneuvontatapaamisiin. Kysy lisää
Katja p. 040 455 2162 / katja@finfamikantahame.fi

Muut FinFami-yhdistykset
FinFamilla on Suomessa 17
jäsenyhdistystä!
Tutustu heidänkin sivuihinsa ja
mahdolliseen verkkoluento, -kurssi ja
tukipalveluiden tarjontaan täältä:
https://finfami.fi/jasenyhdistykset/

FinFami-yhdistykset järjestävät erilaisia etänä tai verkossa
toteutettavia vertaistukiryhmiä ja muuta ryhmätoimintaa,
joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta!
Tutustu tarjontaan täältä: https://finfami.fi/verkkoryhmat/
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Uusia kasvoja FinFamin KantaHämeen Yksikössä

Katja Hakasaari, Toiminnanjohtaja.
Tervehdys kaikille! Haluan vaikuttaa meidän kaikkien mielenterveyden
hyvinvointia lisäävästi. Erityisemmin tässä johtamistehtävässäni pyrin
vaikuttamaan ja tuomaan psyykkisesti sairastuneiden omaisten- ja perheiden
tilanteita laajemmin näkyväksi. Koulutukseltani olen vaativan erityistason
psykoterapeutti ja työkokemusta on kertynyt laajasti. Eläimet ja luonto ovat
itselleni tärkeitä ja antavat itselleni vastapainoa mielenkiintoisen työn
rinnalle.

Kirta Sinikivi, Omaistyöntekijä.
Hei! Liityin elokuun alussa FinFamin tiimiin, aloittaen Omaistyöntekijän
sijaisuuden. Omaistyön lisäksi vastaan mm. yhdistyksen sosiaalisesta
mediasta, kotisivuista ja vapaaehtoistyön koordinoinnista, ja osittain
mainonnasta. Minulle läheisiä ja työtä tasapainottavia asioita ovat luonnosta
nauttiminen, musiikki, kirjoittaminen, ja erilaiset kuvataiteen muodot.
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Muistilista tapahtumista
Syksylle 2022

SYYSKUU
Joka Ke
To 8.9.
La 10.9.
Pe 16.9.
Pe 23.9.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.finfamikantahame.fi
p. 040 455 2162
Avoin Tukinetin Chat omaisille, 17–19.
Avoin Vertaisryhmä, kello 17–19, Hämeenlinna.
Aikuisille Lapsiomaisille vertaistapaaminen, kello 10–13,
Hämeenlinna.
Hyvinvointiryhmä kello 12.00 lähtö Suomen Kasarmilta kohti
Rengon metsää. Säävaraus. Talo tarjoaa grillimakkarat.
Avoimet ovet. Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin FinFamin
tiloihimme Suomen Kasarmilla, Rakennus 2.

LOKAKUU
Joka ke klo 17–19
Ke 5.10.
To 6.10
Su 9.10.
Ke 5.10.
To 13.10.
To 20.10.

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Mielikin Teemahetki, Forssa. Kello 13-15.
Avoin vertaisryhmä, Hämeenlinna. Kello 17–19.
Ilonan Päivä.
Teemailta; Kiitollisuus, Forssa.
Teemailta; Ahdistuksen Hallinta, Hämeenlinna.
Hyvinvointiryhmä, kello 16–18, Hämeenlinna.

Leikkaa
irti ja laita
kalenterin
väliin!

MARRASKUU
Joka ke klo 17–19
To 3.11
Ke 9.11.
Pe 11.11.
Su 20.11.

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Avoin vertaisryhmä, Hämeenlinna kello 17–19.
Luento; Psykoosisairaudet ja Toipumisorientaatio, klo 12:15-16.00
Avoimet ovet kello 10-15, Suomen Kasarmilla. Tervetuloa!
Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden läheisille

JOULUKUU
Joka ke klo 17–19
To 1.12.

Avoin chat omaisille Tukinetissä
Avoin vertaisryhmä, 17–19, Hämeenlinna.

TAMMIKUU
12.1.

Kalenterin tuunaus klo 16–19, Hämeenlinna

Muista myös
Maksuttomat webinaarit ja verkkoluennot sekä Valtakunnalliset
verkkovertaisryhmät. Tuettujen lomien lisätiedot ja hakuohjeet www.mtlh.fi.
Lue lisää www.finfami.fi
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Ilonan Päivä

Vuoden 2022 Teema Ilonan päivälle on

Mielenterveysomaisten Oikeudet.

Pirkanmaan FinFami
Striimaa Ilonan Päivän
ohjelmaa Ma 10.10. kello
13-15:30, ja pohtii muun
muassa, miten somaattisia
sairauksia tutkitaan, kun
sairastuneella on taustalla
mielenterveysongelma.
Pidä silmällä täältä:
finfamipirkanmaa.fi

Varsinais-Suomen
FinFami järjestää
myös striimattavaa
ohjelmaa Su 9.10. ja
tämän vuoden teemaa
käsitelläänkin monesta
eri näkökulmasta.
Seuraa tilanteen
ajantasaista tiedottamista
vsfinfami.fi

www.finfami.fi myös kokoaa yhdistyksiltä koonnin
Ilonan Päivästä sekä tekee asiaan liittyen sosiaalisen
median julkaisuja.
Pyrimme myös tiedottamaan tapahtumien
viimeisimpiä tiedotteita omilla kotisivuillamme
’Ajankohtaista’ osiossa.
www.finfamikantahame.fi

YHTEYSTIEDOT
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VAPAAEHTOISTOIMINTA

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@finfamikantahame.fi

Kiinnostaako sinua pienten
hommien tekeminen yhdistyksen
hyväksi?

Toiminnanjohtaja, Katja Hakasaari
p. 045 136 1249
Omaistyöntekijä Katja Grönberg
p. 040 455 2162
Omaistyöntekijä Kirta Sinikivi
p. 040 455 2160
Suomen Kasarmi, rakennus 2, h. 117, 1.
kerros, 13100 HML
www.finfamikantahame.fi

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.

Yhdistyksessä on paljon kertaluontoisesti tehtäviä
asioita tai voit myös halutessasi osallistua 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 Kirtaan, p. 040 455
2160/ kirta.sinikivi@finfamikantahame.fi 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
- Labyrintti-lehteen artikkeleiden
kirjoittaminen
- Tukinetin Chat-ohjaajana/Valvojana
toimiminen
- Toiminnan esittely työntekijän kanssa
erilaisissa messu ja yhteisötapahtumissa.
- Muita mahdollisuuksia, joista kannattaa
tiedustella oman alueesi FinFamilta ja
www.finfami.fi
Vapaaehtoistyö ei sido sinua mihinkään, ja voit
osallistua yhteen tai useampaan aktiviteettiin,
täysin oman jaksamisesi mukaan!

Vapaaehtoiset ovat myös tervetulleita
kaikkiin syksyn ja talven
virkistystapahtumiin.

