
Arvoisa yhdistyksemme jäsen, 
elämme poikkeuksellista aikaa, joka edellyttää meiltä kaikilta erityistä vastuullisuutta. Yhdistyksemme toi-
mintaa on 13.3. lähtien toteutettu osallistujien turvallisuutta ja terveyttä vaalien, välttämällä fyysistä koh-
taamista. Yhdistyksen työntekijät ovat kuitenkin uurastaneet verkkovälitteisten palveluiden ja toiminnan 
käynnistämiseksi, keskusteluapua tarjotaan myös puhelimitse. Harmillista ovat toki keväälle suunniteltu-
jen valmennus-, virkistys-, ryhmä- ja koulutustilaisuuksien peruuntumiset ja siirrot. Jatkamme toiminnan 
suunnittelua ja valmistelua myös syyskauden osalta ottaen huomioon, että fyysiset kohtaamiset eivät ehkä 
silloinkaan vielä ole turvallisia.
 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt kevätkokouksen siirtämisestä 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n säännöissä on määrätty kevätkokouksen järjestämisestä toukokuun loppuun 
mennessä. Siirtäessään kokousta tämän ajan yli, hallitus tietoisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä. Koronavi-
rukseen liittyvien rajoitusten ja riskiryhmiä koskevien suositusten vuoksi, jäsenistön yhdenvertaista osallis-
tumista yhdistyksen kokouksiin ei kuitenkaan tällä hetkellä voida varmistaa. Kokousta siirtämällä yhdistyk-
sen hallitus asettaa kansanterveyden ja jäsenistön turvallisuuden sääntöjen edelle. 

Eduskunnan käsittelyssä on lakiesitys väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölaeista epidemian leviämisen ra-
joittamiseksi. Esityksen mukaan yhdistyksen kokous voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, 
vaikka muutoin määrättäisiin tiukemmasta määräajasta. Esitys ei vielä tämän kirjeen lähtiessä ole lainvoi-
mainen. Yhdistyksemme hallitus on kuitenkin kokouksessaan jo päättänyt, pakottavan vaaran välttämiseksi, 
siirtää yhdistyksen kevätkokouksen järjestettäväksi syyskokouksen yhteydessä, 26.9.2020 klo 13:30 alkaen 
myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja tavalla.
 

Jäsenen yhteystiedot ja jäsenmaksu 

Olethan muistanut päivittää jäsenrekisteriimme muutokset jäsen- ja yhteystiedoissasi? Osoitetietoja käyte-
tään jäsentiedottamiseen sekä yhdistyksemme kahdesti vuodessa postitettavan tiedotteen, että neljästi vuo-
dessa ilmestyvän Labyrintti -lehden tilauksiin. Molemmat julkaisut saat yhdistyksemme jäsenenä maksutta. 

Erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneilla, yli 15-vuotiailla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. 
Vuoden 2020 jäsenmaksujen eräpäivä oli helmikuun lopussa. Ainaisjäsenten ei tule maksaa jäsenmaksua. 
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt maksamatta erääntyneen 
jäsenmaksunsa vähintään kahdentoista kuukauden (12 kk) ajalta. Toivomme kuitenkin, että halutessasi erota 
yhdistyksen jäsenyydestä, ilmoitat siitä meille hallitus@finfamiep.fi tai postitse FinFami Etelä-Pohjanmaa ry 
/ hallitus, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki. 

Osoitteen- tai yhteystietojen muutoksesta voit myös soittaa puh. 040 410 2549 (omaisneuvoja/jäsenrekiste-
rin ylläpito) 
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Mielenterveysomainen - olemme sinua varten 

Ovatko poikkeusolot lisänneet henkistä kuormaasi? Kaatuvatko seinät päälle? Koetko yksinäisyyttä perhe- 
tai läheistilanteesi vuoksi? Kaipaatko juttuseuraa, keskusteluapua? Ota yhteyttä, olemme sinua varten! 

Varaa aika puh. 040 410 2549 (omaisneuvoja, psyk. sairaanhoitaja) tai suoraan ajanvarauskalenterista www.
finfamiep.fi/varaa. Keskustelu voidaan sopia käytäväksi myös lenkkipolulla – kumpikin omassa lähimetsäs-
sään tai muussa rauhallisessa maisemassa.  

Kaipaatko kokemusten vaihtoa ja vertaistukea? Avoin chat mielenterveysomaisille keskiviikkoisin kello 17-19 
Tukinetissä. Osallistuaksesi keskusteluun, sinulla tulee olla verkkoyhteys, tietokone tai älylaite. Autamme 
sinua rekisteröinnin kanssa. Lisätietoja puh.  045 231 9505 (järjestöavustaja). 

Valtaako huoli tai toivottomuus mielesi? Tuntuuko huoli kuormana myös kehossa? Järjestämme kevään ai-
kana verkkoluentoja muun muassa huolen hallinnasta ja toivon merkityksestä mielenterveysomaisille. Luen-
noille voi osallistua tai ne voi katsoa tallenteina myöhemmin. Lisätietoja www.finfamiep.fi sekä puh. 050 338 
0845 (aluetyöntekijä). 

Kunahra -hankkeemme (2020-2022) huomioi nuoret mielenterveysomaiset ja rohkaisemme siihen myös 
kaikkia nuorten parissa työskenteleviä. Tällä hetkellä kohtaamme nuoria verkkovälitteisesti, lue lisää: 
www.finfamiep.fi/kunahra tai soita puh. 045 268 0127 (hanketyöntekijä).   

Älä jää yksin! Pidä itsestäsi huolta ja ota tukea vastaan. Kaikki nämä palvelumme ja toiminta on käytössäsi 
maksutta. Tilaa myös sähköinen kuukausitiedotteemme ja saat aina ajankohtaista tietoa omaistyöstä 
(toimisto@finfamiep.fi). Sosiaalisen median kanavillamme pääset lisäksi osallistumaan erilaisiin kilpailuihin 
ja arvontoihin! Tiedote syksy 2020 julkaistaan ja postitetaan jäsenille heinäkuussa.  

 
Suunnantarkastus – järjestölähtöisen mielenterveysomaistyön strategia 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n strategiakausi päättyy tähän vuoteen. Vastuu strategiatyöstä on hallituksella, 
mutta jäsenistöä kuullaan valmistelussa. Lisätietoa strategiatyöstä ja jäsenten osallistumismahdollisuuksista 
saat syyskauden tiedotteestamme sekä kesän aikana osoitteessa www.finfamiep.fi.

 

Parahinta kesän odotusta – poikkeuksellista olosuhteista huolimatta 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry hallituksen puolesta, toiminnanjohtaja Noora Nieminen 

Hyvinvointilupaus itselle

Haluamme muistuttaa, että sinun hyvinvoinnillasi 
on merkitystä ja voit siihen myös itse vaikuttaa! Lu-
pauksen lunastamiseksi riittää allekirjoituksesi tai 
pelkkä päätöksesi oman hyvinvointisi edistämiseksi.
 
On sinun itsesi päätettävissä, annatko itsellesi hyvin-
vointilupauksen. Meitä kuitenkin kiinnostaa, teitkö 
niin? Mikäli annat itsellesi Hyvinvointilupauksen, 
lähetä teksti ”KYLLÄ” WhatsApp- tai tekstiviestinä 
puh. 045 231 9505 (järjestöavustaja). Halutessasi 
voit myös vastata soittamalla ja saada samalla lisä-
tietoa omaisten hyvinvoinnin tueksi tällä hetkellä 

Hyvinvointilupaus

itselleni ____ /____ 2020

____________________________________
Allekirjoitus

tarjoamistamme palveluista ja toiminnasta.
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