
Kevätkausi

Tietoa, tukea ja toivoa 

sinulle, jonka läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti.

FinFami Etelä-Pohjanmaa RY TIEDOTE 1/2023

WWW.Finfamiep.fi

Kun yksi sairastuu,
monen maailma muuttuu.

Kun yksi toipuu, monen 
elämä helpottuu.
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Toiminnanjohtajan Tervehdys
Kuluvana vuonna haluamme yhdistyk-
semme strategian mukaisesti panostaa 
myönteiseen vuorovaikutukseen kaikessa 
toiminnassamme! Myönteistä ja rakentavaa 
vuorovaikutusta on 
esimerkiksi:

-läsnäolo ja kuuntelu
-rohkaisu ja kannustaminen
-myönteisestä lähtevä palaute
-tuki ja myötätunto  
-huomioiminen ja ilahduttaminen. 

Kannustavaa ja myönteistä vuorovaikutusta tarvitaan paitsi toisten, 
myös itsensä kanssa! Me FinFami Etelä-Pohjanmaalla toivomme erityi-
sesti sitä, että omaiset ja läheiset muistavat huomioida arjessaan myös 
oman hyvinvoinnin ja jaksamisensa, jolloin voimavaroja riittää myös 
läheisen tukemiseen.

Myönteisen vuorovaikutuksen ei ole tarkoitus kieltää haasteista puhu-
mista. Tarkoituksena on, että asioista saa puhua avoimesti ja huomi-
oitaisiin, että haasteista huolimatta, on olemassa myös onnistumisia 
ja hyviä asioita. Itse huomaan, miten helposti sitä syyllistää itseään 
epäonnistumisen hetkellä. Kun taas onnistumisen kohdalla ajatuksiin 
nouseekin pohjalainen nöyryys. Kehuja on välillä vaikea ottaa vastaan 
muilta, saati sitten, että opettelisi vielä itseään kehumaan! 

Aion kuitenkin tulevana vuonna haastaa itseäni. Tänä vuonna aion ke-
hittää positiivisen ja hyvän huomioimista sekä sen ääneen sanomista, 
niin itselle kuin muillekin. Haluan haastaa jokaisen tämän lukijan myös 
mukaan – kehutaan ja kannustetaan tänä vuonna, huomataan hyvä 
ja tuodaan iloa toisillemme. Tänä aikana, jolloin uutiset maailmalta 
herättävät huolia ja pelkoa, on tärkeää, että tuomme maailmaan kaiken 
sen rinnalle myös toivoa ja iloa!

-Julia
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KAIPAATKO KESKUSTELUTUKEA?

Oletko huolissasi läheisesi mielenterveydestä?

Perheenjäsenen tai ystävän psyykkinen oireilu / sairaus vaikuttaa aina ta-
valla tai toisella myös sairastuneen läheisiin. Sinun ei kuitenkaan tarvitse 
jäädä huoliesi kanssa yksin, ammatillista keskustelutukea on saatavilla.

Keskustelutuen tavoitteena on tukea sinun jaksamistasi, sekä löytää 
mahdollisia vaihtoehtoja  ja ratkaisukeinoja arjen haasteisiin. 
Asioista puhuminen saattaisi myös huojentaa mieltäsi. Voit valita 
tapaamisen toimistollamme, puhelun tai Teams-etäyhteyden.

•Sähköinen ajanvaraus:  
www.finfamiep.fi/varaa
•Puhelimitse 040 410 2549 / 
psyk. sairaanhoitaja
•Voit myös jättää soittopyynnön  
tekstiviestillä, WhatsAppilla tai 
sähköpostilla.

Tuija Ikola
psyk. sairaanhoitaja AMK, 
omaistyöntekijä,
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.
Huhtalantie 2, 3.krs.
60220 Seinäjoki.
p. 040 410 2549
tuija.ikola@finfamiep.fi 

AJANVARAUKSET
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 Tapaamiset klo 17-18:30
ma 6.2.,        ma 6.3.,        ma 3.4.,        ma 8.5.   ja    ma 5.6.

Kauhajoen Työikäisten LÄheisten Ryhmä
Oireileeko läheisesi psyykkisesti? Oletko työikäinen? Haluaisitko jakaa 
huoliasi ja saada uusia näkökulmia tilanteeseesi ihmisiltä, jotka ym-
märtävät tilannettasi? Tule mukaan Kauhajoella järjestettävään ver-
taistuelliseen ryhmään työikäisille mielenterveysomaisille.

Ilmoittautumiset ryhmään: toimisto@finfamiep.fi tai  
p. 045 231 9505

Paikka: Walkers-nuorisokahvilan takkahuone,  
Topeeka 40, Kauhajoki 

PURO - Puolisoryhmä omaisille
Oireileeko tai sairastaako puolisosi psyykkisesti? Haluaisitko käsi-
tellä omia tunteitasi vertaisten kesken?

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Puolison psyykkinen 
sairaus vaikuttaa myös parisuhteeseen, perheeseen ja läheisiin. 
Miten sinä jaksat? Tule mukaan vertaistukiryhmään saamaan 
itsellesi tukea, kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiisi  ja 
voimaantumaan vertaistuesta.

Puro- ryhmä on suljettu ryhmä, joten ryhmän alkamisen jälkeen ryh-
mään ei oteta mukaan uusia osallistujia. Mikäli kiinnostuit ryhmästä, 
ilmoitathan siitä toimisto@finfamiep.fi

Seuraa nettisivujamme ja sosiaalista me-
diaa, jossa kerromme ryhmän aikatauluis-
ta nyt keväällä, jos kiinnostuneita riittää.
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TEKEMISEN ILOA

Ryhmä kokoontuu kerran kuussa tekemään yhdessä 
käsitöitä, tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa 
olevia, juttelemaan ja rentoutumaan hyvässä seurassa. 
Kunkin illan tekniikka/teema ilmoitetaan WhatsApp 
viestillä muutama päivä ennen kokoontumista. Liity 

mukaan ryhmään, niin saat aina muistutuksen ja lisä-
tietoja lähestyvästä käsityöillasta.

Lakeuden omaishoitajat ry &
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.

Elise Rajamäki | 0400-663525 |
seinajoki@taitoep.fi

ma 23.1. klo 16.45-20
ma 20.2. klo 16.45-20
ma 20.3. klo 16.45-20
ti 18.4. klo 16.45-20
ma 8.5. klo 16.45-20

Kevään kokoontumiset

Kalevan navetta
Nyykoolinkatu 25
60100 Seinäjoki
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Hyvinvoinnin Kipinä

MIESTEN VOIMAA

Hyvinvoinnin kipinä on avoin kaikille naisille, joiden läheinen oireilee 
psyykkisesti. Läheisellä ei tarvitse olla diagnoosia, sinun kokemuksesi 
riittää. Osallistuminen ei edellytä  yhdistyksen jäsenyyttä.

Tule mukaan saamaan ryhmästä itsellesi hyvinvointia, vertaistukea 
sekä iloisia hetkiä liikunnan ja luonnon parissa. Jokainen  osallistuu 
liikuntaan oman taitotason ja kunnon mukaan. Lämpimästi tervetuloa, 
olitpa sitten aktiiviliikkuja tai haaveilet  liikunnan ilon löytämisestä!

to 26.1. klo 18-19:30 Sisäliikunta, Sanssin Kulttuuritalo
to 23.2. klo 18-19:30 Sisäliikunta, Sanssin Kulttuuritalo
ke 22.3. klo 17-18:30 Ohjelma tarkentuu myöhemmin
ti 18.4. klo 17-18:30 Laavuretki
ke 24.5. klo 17-18:30 Kesäpelejä (esim. Beach volley)

Kevään kokoontumiset

Miesten toiminnallinen vertaisryhmä.
Suunnittelukokous Järviseudun Omaishoitajayhdistyksen 
toimistolla Vimpelissä  ti 24.1. klo 13.00.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tapaamisiin  viimeistään pari päivää 
ennen tapaamista: puhelimitse Aimo Joensuu p. 0500 367798 / 
ajo@japo.fi



7

BOOSTIA SPORTTAAMALLA
Toiminnallinen vertaistukiryhmä sinulle mies, jonka läheinen 
oireilee tai sairastaa psyykkisesti. Ryhmään osallistuminen ei 
edellytä läheisen diagnoosia tai yhdistyksen jäsenyyttä.

Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen. Ryhmä toteutetaan pienryhmänä 
(max 10 hlöä). Maksuton osallistujille!

o Laavuretki (2/2023)
o Kokoontuminen FinFamilla (3/2023)
o Sulkapalloa M-talolla (4/2023)
o Frisbeegolf (5/2023)
o Futismatsi (6/2023)

Alustava aikataulu
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VIRTA – RYHMÄ VANHEMMILLE, JOIDEN NUORI 
OIREILEE PSYYKKISESTI

ALAJÄRVEN PÄIHDELÄHEISET
Oletko huolissasi läheisesi päihteidenkäytöstä? Tule vertaistukiryhmään 
keskustelemaan asiasta muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmä on kaikille avoin.

Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen vertaisohjaaja. Ryhmä kokoontuu Alajär-
ven seurakunnan kerhotilassa.  Ilmoittautumiset: toimisto@finfamiep.fi

to 26.1., to 23.2., t0 23.3., 
to 20.4. ja to 25.5.

klo 17-19

Vertaistukiryhmä on vanhemmille, joiden noin 13-25-vuotiaalla 
nuorella on psyykkistä oireilua.

Ryhmässä on mahdollista tavata toisia samassa elämäntilanteessa 
olevia vanhempia ja saada uusia voimavaroja omaan jaksamiseen. 
Osallistuminen ei vaadi nuoren hoitokontaktia tai diagnoosia, huoli 
riittää. Kokoontumisissa käsitellään mm. vanhemman tunteita ja 
vuorovaikutusta lapsen kanssa  toipumisnäkökulmaa etsien.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 231 9505.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan lapsesi iän 
sisällön kohdentamista varten.

24.1.,  14.2., 14.3.,  11.4.,  9.5. 
klo 17.30-19.00

Aikataulu

Aikataulu



9

MIELENTERVEYSOVET™ -VALMENNUS 
Ovet-valmennus
Tukee omaisroolin tunnistamista ja arjessa jaksamista. Valmennukses-
sa käsiteltäviä aiheita ovat mm. elämäntilanteeseen liittyvät tunteet, 
arjen haastavat tilanteet, voimavarat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka kantavat huolta
psyykkisesti sairastuneesta läheisestään ja auttavat läheistään.
Keväällä ryhmä kokoontuu Seinäjoella M-talolla neljä kertaa. 
Ilmoittautuminen 31.3. mennessä.

klo 17-20
19.4. Ovet omaishoitajuuteen 
26.4. Ovet yhteiskunnan palveluihin
3.5. Omat oveni
10.5. Ovet huomiseen

Päivämäärät ja teemat

Tuettu Loma
Vertaisloma aikuisille, Kuortaneen Urheiluopisto.
Toteutetaan yhteistyössä FinFami Pohjanmaa ry:n kanssa.
Vertaisloma on tarkoitettu henkilöille, joita yhdistää saman sairauden, 
vamman tai elämäntilanteen tuomat haasteet. Lomien tavoitteena on, 
että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia 
sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen.

Hakuaika päättyy: 6.5.2023
Loma-aika 6.8.2023 - 11.8.2023
Omavastuu 25 € / vrk.
Lisätietoa: https://mtlh.fi/lomatarjonta/vertaisryhmille/lomat-jarjes-
toittain/mielenterveysomaiset-finfami-yhdistykset/

Skannaa QR koodi 
ilmoittautumiseen.
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KUNAHRA- Hanke
Kunahra-hanke on tullut päätökseensä ja hanketyöntekijänä vietin 
viimeistä työpäivää joulukuussa. Työskentely hankkeessa on antanut 
paljon näkökulmia, joita varmasti hyödynnän myös tulevaisuudessa 
työskennellessäni sosiaalialalla. Suurimpana oppina otan itselleni yh-
teistyön voiman ja yhdessä tekemisen merkityksen. 

Miten nuoret arvioivat hankkeen vaikutuksia?
 Tuonut iloa viikkoihin
 Löytynyt uusia puolia itsestä
 On saanut tutustua uusiin ihmisiin, saanut vertaistukea, osallis-
tua tapaamisiin ja tapahtumiin. Samalla on saanut huomata ettei olla 
lopuksi yksin kokemuksiemme kanssa, kun saadaan jakaa tietojamme 
toisellemme ja tukea toisiamme.
  On saanut uutta näkemystä ja tietoa kohdata paremmin muut. 
On saanut itselle opetettua, kun tuli itselle lievä masennus, niin pitää 
olla hyvissä ajoin pyytämässä apua ja sanoa, ettei kaikki ole hyvin.

Hanke on onnistunut hyvin ja saavuttanut tavoiteltuja tuloksia. Hank-
keen tuloksista olen nostanut esiin kaksi merkittävintä. 

Nuoret Kunahra-hankkeen toiminnassa vuosittain

Hankkeen toiminnassa olleita nuoria on tilastoitu vuositasolla. Seinä-
joella nuorten ryhmien osallistujamäärät kasvoivat selvästi hankkeen 
loppua kohti, kun yhteistyö paikallisten nuorisotoimijoiden kanssa 
tiivistyi. Yhteistyöryhmä Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden 
kanssa syksyllä 2022 nosti ryhmiin osallistuneiden määrää entisestään. 
Keskustelutukeen ohjautui nuoria ammattilaisten tai sosiaalisen medi-
an kautta, vuotta 2020 ei ole tilastoitu keskustelutuen osalta. Voidaan 
todeta nuorten tavoitettavissa olevan tarpeeksi luotettavia ammatti-
laisia ja aikuisia, jolloin keskustelutukeen ei ole ollut suurta tarvetta. 
Eniten nuoria tavoitimme toimintaan verkkoryhmä Discordissa. Tähän 
vaikuttaa vuonna 2022 Vertaistuki Verkossa hankkeen käynnistämä 
valtakunnallinen FinFamien yhteinen kanavan, johon yhteistyöllä ta-
voitimme paljon uusia nuoria.
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Kuinka usein ammattilaiset kohtaavat nuoria mielenterveysläheisiä 
työssään?

Kysyimme ammattilaisilta hankkeen aluksi sekä lopuksi, kuinka usein 
he tapaavat nuoria läheisiä työssään. Alkukyselyyn vastanneista ammat-
tilaisista 0% arvioi tapaavansa päivittäin nuoria läheisiä työssään ja 6% 
arvioi, että ei tapaa nuoria läheisiä ollenkaan. Loppukyselyssä arviot oli-
vat kääntyneet toisin päin. Loppukyselyyn vastanneista ammattilaisista 
11% arvioi tapaavansa päivittäin nuoria läheisiä ja 0% arvioi, että ei tapaa 
nuoria läheisiä työssään ollenkaan. Tiedämme nuoria olevan paljon 
läheistilanteissa ja kyselyitä vertaamalla voidaan todeta ammattilaisten 
tunnistavan nuoria läheisiä enemmän nyt kuin hankkeen alussa. Voim-
me siis todeta hankkeen lisänneen tietoisuutta nuorista mielenterveyslä-
heisistä ammattilaisten keskuudessa. 

Kiitos ja kaikille hyvää kevään alkua!

Suvi Rantamäki
Kunahra- Hanke
2020-2022
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Puheenjohtajien tervehdykset
Hallituksen puheenjohtaja vaihtuu.
Voimassaolevan strategian viimeinen vuosi on käynnistymässä. Strategian 
mukaan kuluvan vuoden teemana on positiivinen vuorovaikutus. Positiivisessa 
hengessä vaihtuu myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, kun jätän pu-
heenjohtajan tehtävät Marille.
Siirrän tehtävän Marille hyvillä mielin, sillä monia asioita on saatu eteenpäin 
kuluneen neljän vuoden aikana ja yhdistyksen tunnettavuus on kasvanut. Mie-
lenterveysläheisten tueksi tehdyn työn laatuun on panostettu ja tavoitteet sen 
toteuttamiseksi ovat selkiytyneet entisestään.
 
Muistelen kuluneita hallitus- ja puheenjohtajuusvuosiani lämmöllä. Hallitus-
työn myötä sain tutustua loistaviin persooniin, oppia uusia asioita, haastaa 
itseääni ja tehdä vapaaehtoistyötä tärkeän asian puolesta. Jättäessäni puheen-
johtajan tehtävät, haluan kiittää kaikkia yhdistyksen toiminnassa mukana 
olleita – varsinkin hallituskavereita ja toiminnanjohtajia, joiden kanssa olen 
tehnyt tiivistä yhteistyötä. Erityisen kiitoksen haluan esittää kuitenkin omaisil-
le, joiden tarinat ovat laajentaneet näkökulmaani mielenterveysasioihin, mitä ei 
ole tuonut esiin yksikään alan oppikirja tai koulutus. Puheenjohtajuuskausien 
aikana yhdistyksellä on ollut useampi eri toiminnanjohtaja, jotka kaikki ovat 
kehittäneet yhdistyksen toimintaa omien vahvuuksiensa ja ammattitaitonsa 
kautta vastaten juuri sen hetkisiin haasteisiin. Uudet ihmiset tuovat aina mu-
kanaan uusia näkökulmia ja osaamista ja hallitus on toivonut saavansa myös 
uusia jäseniä riveihinsä. Vuosien aikana vaihtuvuutta onkin ollut juuri sopivas-
ti, sillä tuoreiden ideoiden lisäksi tarvitaan myös vankkaa kokemusta ja tietoa 
missä mennään. Kehittämisen huumassa on tärkeä tiedostaa myös ne asiat, 
jotka toimivat jo hyvin ja antaa niiden sujua. Marilla tulee olemaan koko halli-
tuksen täysi tuki aloittaessaan puheenjohtajan tehtävässään ja myös minä olen 
vielä varajäsenen roolissa taustatukena.

 Tänä vuonna Marin ja Julian johdolla aloitetaan työstämään yhdistyksen 
strategiaa tuleville vuosille ja toivomme mahdollisimman monen osallistuvan 
siihen mukaan. Oikein positiivista alkavaa vuotta kaikille! 
Kiittäen 

Katja Luukaslammi    

Puheenjohtaja 2019-2022 
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Uusi puheenjohtaja esittäytyy 
Lämmin tervehdys teille kaikille yhdistyksen toiminnassa mukana oleville niin 
jäsenille, työntekijöille kuin yhteistyökumppaneillekin. Astuin FinFamin Ete-
lä-Pohjanmaan piirin hallituksen puheenjohtajan saappaisiin tämän kuluvan 
vuoden alusta. Tunnelmat ovat todella innostuneet ja jännityksellä odotan 
mitä kaikkea tällä kunniatehtävällä onkaan minulle annettavaa ja miten puo-
lestani pystyn edelleen kehittämään yhdistystä ja sen toimintaa.  

Mielenterveysasiat ovat kulkeneet matkassani mukana lapsuudesta asti ja 
kokemusta mielen hyvinvoinnin järkkymisestä on karttunut paitsi läheisen nä-
kökulmasta myös siitä, miten tärkeää on huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. 
Nämä kokemukset ovat varmasti voimavara  myös puheenjohtajan tehtävän 
hoitamiseen.  

Kotoa minulta löytyy rakas vaimo ja kolme lasta, iältään 12-, 9- ja 3-vuotiaat. 
Asustelemme pienessä rintamamiestalossa Kauhajoen Rauskankylässä. Va-
paa-aika täyttyy lasten harrastusten lisäksi retkeilystä, joka on meidän perheen 
yhteinen intohimo. Koulutukseltani olen erityisluokanopettaja ja olen työs-
kennellyt lähes kaksikymmentä vuotta nepsy-lasten parissa. Opettaja vuosien 
ansiosta minulla on paljon kontakteja ja verkostoja koulumaailmaan ja sen 
yhteistyökumppaneihin. Luulen, että ne ovat iso etu tätä tehtävää hoitaessani.  

Nykyään työpaikkani on Kauhajoen Perheohjaamo. Perheohjaamo on Kau-
hajoen kaupungin oma palvelu, johon voivat olla yhteydessä hyvin matalalla 
kynnyksellä niin vanhemmat kuin kasvatusalan ammattilaisetkin silloin,kun 
tuntuu että omat voimavarat eivät riitä ja tarvitsee tukea. Tämä työ on antanut 
minulle opettajan työtä enemmän näkökulmaa siihen, miten tärkeää on katsoa 
asioita monista eri suunnista ja ymmärrystä siihen, miten haastavaa esimer-
kiksi erityislasten perheiden elämä voi olla. Mottomme Perheohjaamossa on 
"riittävän hyvä arki" ja tämä olisi meidän kaikkien hyvä muistaa. Ei oteta lii-
kaa taakkaa harteillemme niistä paineista, mitä ulkopuolelta yritetään meihin 
kohdistaa, vaan mietitään, mikä on tarpeeksi hyvää ja riittävää juuri meille. 
Ja se oikeasti riittää.  
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Tästä on hyvä jatkaa työtä jatkossakin. Lähden puheenjohtajan pestiin innos-
tuneissa ja odottavissa tunnelmissa. Yhdistys tekee todella tärkeää työtä ja on 
suuri ilo ja kunnia päästä mukaan tähän toimintaan. Järjestötyöstä itselläni 
ei juurikaan ole aiempaa kokemusta, mutta olen innokas oppimaan uutta ja 
kaikesta päätellen yhdistyksessä mukana olevat ihmiset ovat asiantuntevia ja 
helposti lähestyttäviä. Varmasti siis yhdessä saamme jatkossakin kehitettyä 
toimintaa oikeaan suuntaan.  

Innokkain yhteistyöterveisin 
Mari Einola 
Puheenjohtaja 2023 - 

KevätKokous

La 13.5. klo 14 Kauhajoella 
(Aikataulu on alustava, muutokset mahdollisia.)

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
toimisto@finfamiep.fi tai puh. 045 231 9505

Tarkemmat tiedot ja päivitykset löytyvät nettisivuilta 
https://www.finfamiep.fi/ajankohtaista/

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n kevätkokous vuonna 2023 pidetään  
Kauhajoella. Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat, kuten esimer-
kiksi tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajan kertomus. 
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JÄSENMAKSU 2023



Seuraa meitä somessa!
@finfamiep

Julia Hakamaa
toiminnanjohtaja
sosionomi AMK
p. 050 348 3676
julia.hakamaa@finfamiep.fi

Tuija Ikola
omaistyöntekijä
psyk. sairaanhoitaja AMK
p. 040 410 2549
tuija.ikola@finfamiep.fi

työntekijöiden yhteystiedot

www.finfamiep.fi

Petra Reinikainen
aluetyöntekijä
sosionomi AMK
p. 050 338 0845
petra.reinikainen@finfamiep.fi

Järjestöavustaja
p. 045 231 9505
toimisto@finfamiep.fi

Toimisto
Huhtalantie 2, 60220 Elinkeinotalo 3 krs.


