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pääkirjoitus

Mikä antaa sinulle tarkoitusta elämään? 
Tahto elää tarkoituksellista elämää on yksi ihmisen syvistä perus- 
ominaisuuksista. Elämän kokeminen mielekkääksi ja merkityk-
selliseksi onkin yksi keskeisiä mielen hyvinvoinnin lähteitä. On 
tutkittu, että se joka arvioi elämänsä tarkoitukselliseksi, kokee 
myös terveytensä ja toimintakykynsä paremmaksi. 

Mikä sitten tuo merkityksellisyyttä elämään? Mistä voisin sen 
löytää? Ehkä sinulla on tunne, että elämästä puuttuu jotain olen-
naista ja unelmat ovat jotenkin huomaamattasi väljähtyneet.  
Mietit ehkä ketä tai mitä varten olen olemassa. Näin voi tapahtua 
vaikkapa omaiselle, jonka omaishoitajuus on päättynyt. Koko 
elämä oli rakentunut vuosia läheisen auttamisen ympärille. Nyt 
tuntuu, ettei ole enää tehtävää. Näin saattaa käydä varsinkin, 
jos ei ole muita merkitykselliseksi koettuja asioita. Elämää on 
rakennettu yhden tärkeäksi koetun tehtävän varaan. Oleellista 

onkin löytää useita tärkeitä asioita kannattelemaan arjessa, sillä ihminen on haavoittuvainen, jos elämän 
merkitys rakentuu vain yhden asian varaan.

Tutkimuksissa on todettu, että usein tarkoituksellisuutta elämään tuo toisiin ihmisiin suuntautuminen ja 
yhteiseen hyvään pyrkiminen.  On myös lohdullista, että merkityksellisyys toteutuu arjen pienissä valinnois-
sa. Meillä on kaikilla mahdollisuus joka päivä saada toinen ihminen kokemaan itsensä merkitykselliseksi ja 
arvokkaaksi. Tehdessämme niin voimme tuntea oman elämän tarkoitukselliseksi. Antamalla saa.

Merkityksellisyyden kokemus on aina henkilökohtainen kokemus. Se mikä minulle tuo toivoa ja merkitystä, 
ei merkitse toiselle ehkä mitään. Jokaisella meillä on taitoja, joita voimme tuoda yhteisöön. Ne ovat lahjoja, 
joita voimme jakaa. Joku on hyvä kuuntelemaan. Hän osaa pysähtyä, sulkea suunsa ja keskittyä toiseen ih-
miseen. Toinen kysyy luontevasti ja aidosti toisen kuulumisia. Hän luo kokemuksen, että toinen on tärkeä, 
kuulumisten kysymisen arvoinen. Läheisestä huolehtiminen on usein yksinkertainen kysymys: ”Mitä sinulle 
kuuluu? Miten voit?” Kolmas kutoo sukat koko porukalle ja neljäs osaa laittaa numerot oikeaan järjestyk-
seen. Vapaaehtoisena toimiminen on yksi tapa luoda merkityksellisyyttä sekä omaan että muiden elämään. 
Elämällä sanotaan olevan tehtäväluonne. Mikä voisi olla sinun tehtäväsi tässä elämän vaiheessa?

Hyvä elämä on ennen kaikkea tunne ja kokemus. Siksi suhtautumistapamme vaikuttaa siihen millaiseksi 
koemme elämämme. Elämänkulkuun voi vain rajallisesti vaikuttaa, mutta vapaus valita suhtautumista-
pamme on aina olemassa. Ajattelen, että sitä tarkoittaa mielen vapaus. Pahemmat ja paremmat päivät meille 
annetaan. Pankaamme päällimmäiseksi paremmat.

Olen jäämässä pois FinFami Etelä-Pohjanmaan työtehtävistä. Toiminnanjohtajana aloittaa 1.2.2019 Noora 
Nieminen. Tervetuloa Noora! Yhdistyksemme taloutta vakautetaan tällä hetkellä. Toimintamme on laajentu- 
nut, mutta resurssit eivät ole lisääntyneet samaan tahtiin. Siksi emme ehkä voi vastata tulevana vuonna kaik- 
kiin toiveisiinne, mutta perustyömme jatkuu teidän tuellanne edelleen.  

Toivotan teille kaikille paljon voimia rakkaassa ja joskus raskaassakin omaisen tehtävässä. Pidetään huolta 
toisistamme eikä jätetä ketään yksin! Kevään valoa teille kaikille,

Merja Riikonen, vt. toiminnanjohtaja
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FINFAMIN UUDET TOIMITILAT -
Uuden vuoden uusia tuulia

Uudet toimitilamme sijaitseva Seinäjoella Elinkeinotalolla osoitteessa Huhtalantie 2, 3. krs. 60220 
Seinäjoki. Talossa on hissi. FinFamin lankanumero on poistunut käytöstä ja jatkossa yhteyttä voi 
ottaa suoraan työntekijöihin.

Toimitilat ovat auki pikaista asiointia varten tiistaisin ja torstaisin klo 12 - 15. Muu asiointi ajan-
varauksella.

FinFamin sisäänkäynti Elinikeinotalolla kuvassa 
näkyvästä siivestä.
Toimitilat löytyvät kolmannesta kerroksesta.

Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Päivi Penttilä siirtyi 
toisiin tehtäviin syksyllä 2018. Merja Riikonen toimi 
vt. toiminnanjohtajana lokakuusta tammikuun lop-
puun. Uutena toiminnanjohtajana aloitti helmikuus-
sa 2019 Noora Nieminen. Hän on koulutukseltaan 
sosionomi YAMK (sosiaali- ja terveysalan kehit-
tämisen ja johtamisen koulutusohjelma).

Tänä vuonna uutena yhdistyksen kannatusmah-
dollisuutena on kannatusjäsenyys yrityksille. Kan-
natusjäsenenä yritys tukee mielenterveysomaisten 
eduksi tehtävää työtä. Kannatusjäsenenä saa myös 
näkyvyyttä omalle yritykselleen, sillä kannatus-
jäsenyritysten logot julkaistaan yhdistyksen netti-
sivuilla.

Tarjoamme edelleen yhteistyössä Maaseudun ter-
veys- ja lomahuolto ry:n kanssa Veikkauksen tuella 
tuettuja lomia. Kannustamme tarttumaan hyvään 
mahdollisuuteen ja hakemaan lomaa. Ensisijaisesti 
lomaa haetaan verkossa, mutta saat tarvittaessa toi- 
mistolta paperihakemuksen.

Tällä hetkellä alueellisia omaisryhmiä on 
kahdeksan. Uusia omaisryhmiä perustetaan 
tarpeen mukaan. Jos toiveissasi on saada 
omalle alueellesi vertaisryhmä, ota yhteyttä 
aluetyöntekijään.

Kolme vuotta kestänyt VIOLA -projekti on 
päättynyt vuodenvaihteessa. STEAlta haet- 
tiin rahoitusta ikääntyneiden omaistyönteki-
jän palkkaamista varten vuodelle 2019. Va- 
litettavasti tätä rahoitusta ei saatu, joten 
ikääntyneiden hyvinvointikäyntejä ei tehdä 
tänä vuonna. 

Tupaantuliaisiamme vietetään ystävän-
päivänä 14.2. Tarkemman kutsun löydät 
sivulta 17.

Uusi ryhmätila toimii mm. omaisryhmän tapaamispaikkana.
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omaisneuvonta

Omaisneuvonta on henkilökohtaista ja luottamuksellista keskustelua 
ammattilaisen kanssa.

Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella elämäntilanteeseesi liittyvistä asioista tai 
sopia tapaamisesta. Tarvittaessa yhdistyksen omaisneuvoja liikkuu koko Etelä-
Pohjanmaan alueella.

Keskussairaalan ryhmätoimintojen tiloissa Törnävän alueella, 
silloin kun sairastunut läheisesi on Törnävällä osastohoidossa (1-2 käyntiä)

Omaisneuvonta toimii maksuttomasti ja ajanvarausperiaatteella. 

Voit ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Jos emme ole paikalla, jätä viesti vastaajaan,  
otamme sinuun yhteyttä.

Yhdistyksen työntekijän kanssa (1-5 käyntiä)

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

Vuokko Länsiniitty
p. 050 474 3149 
vuokko.lansiniitty@epshp.fi

Leena Karhu
p. 050 474 2962  
leena.karhu@epshp.fi

5
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Alavuden omaisryhmä 
Lounasportaat, os. Okslammintie 9
Ryhmänohjaaja: Raija Pohjola p.050 3755658
Kokoontumiset: ke 9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. klo 16.30–18  
 
Järviseudun omaisryhmä 
Toimela, os. Lakasenkuja 4, Vimpeli 
Ryhmänohjaajat: Helena Kuusiniemi p. 0400 873979 ja Martti Kuusiniemi p. 0400 672926
Kokoontumiset: ke 9.1., 20.2., 13.3., 10.4. ja 8.5.klo 17–18.30

Lapuan omaisryhmä 
Entinen patruunatehtaan asuntola (päivätoiminnan tila), Teorantie 3E, 62100 Lapua 
Ryhmänohjaaja: Tuula Pöntinen p. 040 577 7832
Kokoontumiset: ke 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 17-18.30
 
Kauhajoen omaisryhmä työikäisille
Nuorisokahvila Walkers, os. Topeeka 40
Ryhmänohjaajat: Eija-Maarit Malkamäki p. 040 748 5486 ja Tarja Keskinen p. 040 557 4117
Kokoontumiset: ma 14.1., 4.2., 4.3., 1.4., ja 6.5. klo 17–18.30 

Kauhajoen ja Kurikan omaisryhmä 
Kauhajoella kahvila Valkoisessa Puussa, os. Topeeka 15,  
Kurikassa Monnarilla, os. Keskuspuistikko 33
Ryhmänohjaajat: Eira Kuitu p. 050 358 4740 ja Juhani Kuitu p. 0400 791408
Kokoontumiset: ke 9.1. (Kauhajoki), 13.2. (Kurikka) paikalla FinFamin 
aluetyöntekijä Teija Matalamäki, 13.3. (Kauhajoki), 10.4. (Kurikka) ja 
8.5. (Kauhajoki) klo 18.30–20

Seinäjoen omaisryhmä 
FinFamin toimitilat, os. Huhtalantie 2, 3.krs., 60220 Seinäjoki
Ryhmänohjaaja: Pirjo Tervonen p. 044 240 3109
Kokoontumiset: to 31.1., 21.2., 21.3., ke 17.4. ja to 16.5. klo 18.30-20

Ilmajoen omaisryhmä 
Ilmajoen seurakuntakeskus,  os. Kirkkotie 37
Ryhmänohjaajat: vs. diakoniatyöntekijä Päivi Penttilä p.050 537 0359
Kokoontumiset: to 7.2., 7.3. ja 4.4. klo 17-18.30

Oletko huolissasi läheisesi mielenterveydestä tai päihteidenkäytöstä? 
Tervetuloa vertaistukiryhmään! 

Omaisryhmässä keskustelut ovat luottamuksellisia. Ryhmässä voit itse puhua, tai halutessasi vain 
kuunnella. Ryhmiä ohjaa vapaaehtoinen vertaisohjaaja tai yhdistyksen aluetyöntekijä. Ryhmät ovat 
avoimia ja maksuttomia lukuunottamatta toiminnallisten ryhmien omavastuuosuutta, joka on aina 
erikseen ilmoitettu.

KEvään 2019 avoimet Omaisryhmät

ryhmätoiminta

Lisätietoja omaisryh-
mistä: aluetyöntekijä 

Teija Matalamäki
p. 050 338 0845 tai  
teija.matalamaki@

finfamiep.fi
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Käsillä tekemisen iloa -illat
Ryhmä järjestetään yhteistyössä Lakeuden Omaishoitajat ry:n ja Taito Etelä-Pohjanmaan kanssa.
Osallistuminen ei edellytä kunnallisen omaishoidon tuen saamista, eikä yhdistysten jäsenyyttä. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan mielenterveysomaiset ja omaishoitajat! 
Paikka: Kaarakan taitokeskus, Sahalankatu 3, 60100 Seinäjoki - kaarakka@taitoep.net
Kokoontumiset: to 28.2., 28.3., 25.4. ja 23.5. klo 18-21
Ilmoittautumiset: Ohjaajalle viimeistään 2 päivää ennen kokoontumista.
Ohjaaja: Elise Rajamäki, p. 0400 663 525
Osallistumismaksu: 8 €/ilta + materiaalimaksu. Kahvitarjoilu. 

Miesten voimaa
Avoin toiminnallinen omaisryhmä Järviseudulla asuville miehille. 
Kokoontumiset:
to 21.2. klo 13 Keilausta. Hotelli Alvariini, keilahalli, Paavolantie 1, Alajärvi. Kahvitarjoilu.
ke 20.3. klo 13 Vierailu Mäkelä Alussa. Mäkeläntie 2, 62830 Luoma-aho. Kahvitarjoilu.
ke 17.4. klo 17 Allasvoimistelu. Alajärven uimahalli, Urheilutie 2. Kahvitarjoilu.
ke 22.5. klo 12.30 Vierailu JAMI:n Kurejoen toimipisteessä. Kurejoentie 390, 62710 Kurejoki.  
Kahvitarjoilu. 
ke 12.6 klo 18.00 Ilta Pohjanmaan Järviseudun Uittomieskämpällä. Uittomiehentie, 62500 Evijärvi. 
Kauden päätös: tukkimiesnäytös, paikan esittely, suunnitellaan syksyä ja grillataan.
Ohjaajat: Aimo Joensuu ja Martti Kuusiniemi
Ilmoittautumiset: Martti p. 0400 672 926 / martti.kuusiniemi@gmail.com

Ryhmä epävakaiden läheisille
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joiden läheinen kärsii epävakaasta persoonallisuushäiriöstä,vaik- 
ka diagnoosia ei olisi asetettukaan. Epävakaan läheisen ei tarvitse olla tahollaan hoitosuhteessa. 
Ryhmän tarkoituksena on lisätä osallistujien ymmärrystä epävakauteen ja antaa konkreettisia 
keinoja siihen, kuinka suhtautua epävakaan läheisen oireiluun. Ryhmän keskeinen tavoite on 
lisätä läheisen voimavaroja asiantuntijatiedon ja vertaistuen avulla. 

Ohjaajat: FinFamin aluetyöntekijä ja läheinen Teija Matalamäki sekä sairaanhoitajaopiskelija ja 
läheinen Katja Hasunen
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: p. 050 338 0845 tai teija.matalamaki@finfamiep.fi

Toiminnasta voimaa
Toiminnallinen omaisryhmä naisille ja miehille. Ryhmä on avoin kaikille omaishoitajille ja omai-
sille. Osallistuminen ei edellytä kunnallisen omaishoidon tuen saamista tai järjestäjäyhdistysten 
jäsenyyttä. Ei ilmoittautumista, tule vain paikalle!
Ryhmässä keilataan ja reippailun jälkeen nautitaan kaffet ja nisut. Ryhmä järjestetään yhteistyössä 
Lakeuden omaishoitajat ry:n kanssa. Tervetuloa mukaan saamaan keilailusta voimaa! 
Paikka: Kurikan Keilahalli, Laurintie 2, Kurikka. 
Kokoontumiset: ti 19.2., 19.3., 16.4. ja 21.5. klo 16.15-17.30
Omavastuu: 5€ hlö.
Ohjaaja: Sinikka Mustonen
Lisätietoja ryhmästä: 050 444 1028 anne-maria.halmesmaki@lakeudenomaishoitajat.fi tai 
050 338 0845 teija.matalamaki@finfamiep.fi
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Avoin vertaisryhmä alkoholistien omaisille
Paikka: Alavuden seurakunnan kirkkopihan kokoustila, Louontie 1, Alavus
Tapaamiset: to 7.3., 11.4., ke 8.5. klo 18-20
Ohjaajat: FinFamin aluetyöntekijä Teija Matalamäki ja Alavuden seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Maija Hietaniemi
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
050 338 0845 /teija.matalamaki@finfamiep.fi tai 050 347 0631/maija.hietaniemi@evl.fi

Avoin vertaisryhmä huumeita käyttävien omaisille
Paikka: Alajärven seurakunnan kerhotila, Alvar Aallon tie 3, Alajärvi
Tapaamiset: to 21.2., 14.3., 4.4., 25.4., 16.5., 6.6. klo 17-19
Ohjaajat: Kokemusasiantuntija Leena Välimäki ja FinFamin aluetyöntekijä Teija Matalamäki
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  
050 338 0845 tai teija.matalamaki@finfamiep.fi

Seinäjoen suljettu ryhmä päihteiden käyttäjien omaisille
Tapaamiset: Aloitamme uusia tukiryhmiä omaisille aina, 
kun saamme riittävästi samaa viiteryhmää olevia ryhmäläisiä 
koottua.
Paikka: Ryhmä aloittaa ammatillisesti ohjattuna Seinäjoen 
päihdeklinikalla (5 tapaamista), minkä jälkeen jatkaa FinFamilla 
ohjattuna 5 kertaa. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ohjaajilta:
Päihdeklinikka, terapiatyön vastuuhenkilö Elisa Halonen 
p. 040 774 8389 tai FinFamin aluetyöntekijä Teija Matalamäki
p. 050 338 0845

Vertaisryhmät päihteiden käyttäjien omaisille

Kun yksi perheestä sairastuu päihderiippuvuuteen, se vaikuttaa vääjäämättä läheisiin. Jatkuva huoli 
ja pelko omasta läheisestä voi aiheuttaa surun lisäksi riittämättömyyden ja vihan tunteita, ahdistus-
ta, masennusta ja unettomuutta. Riippuvuus voi sairastuttaa myös lähellä olevia. Vertaistukiryhmä 
on toimiva tukimuoto. Vertaistukiryhmässä sinulla on mahdollisuus osallistua puhumalla tai vain 
kuuntelemalla. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
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Miesten ryhmä
Paikka: Luontotalo Käpälikkö, Kyrkösvuorentie 26, Seinäjoki
Kokoontumiset: ke 20.2., 20.3., 24.4. ja 22.5. klo 13-15
Päivien ohjelmat tarkentuvat toiveiden mukaan. Kahvitarjoilu.  
Tiedustelut: Leena Huhtala, Lakeuden Omaishoitajat ry p. 040 587 6762

vinkkejä jaksamisen ylläpitoon yhteistyökumppaneidemme järjestäminä

Stand up -ilta 
Aika: pe 22.3. klo 19
Paikka: Hotelli Kivitippu, Lappajärvi
Lappajärven Veikkojen pesäpallojaosto järjestää stand up -illan. Illan huuliveikkoina toimivat 
tv:stäkin tutut kansan naurattajat Mikko Vaismaa ja Toni Jyvälä.Lippuhinta 10 €. 
Ilmoittaudu mukaan: Pia Toivola, Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry p. 044 299 1001

Allasjumppa omaisille
Paikka: Alajärven uimahalli, Urheilutie 2
Aika: la 9.2., 16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. ja 
6.4. klo 13 alkaen
Osallistumismaksu (3,80€ henkilöltä) maksetaan 
kassalle ja kirjataan nimi ylös osallistujavihkoon.
Ohjaaja: Anna Koivisto
Lisätietoja: 
Pia Toivola, Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset 
ry p. 044 299 1001

Kun huomaa ohimennen
olevansa pikkuisen onnellinen

ihan vähän ilahtunut
muuten vain mielissään

Silloin pitää äkkiä
napata hetkestä kiinni

tehdä siitä oikein suuri numero
alleviivata ja korostaa keltaisella

päällystää post-iteilla

että sitten elämää selatessaan
löytäisi helposti ne kohdat 

ja muistaisi kuinka

monella tapaa
onni oli

Kesken - Elina Salminen

“

“

Seinäjoen kuntosaliryhmä
Eri yhdistysten avoin kuntosaliryhmä arki-tiistaisin klo 9-11. Kiertoharjoitteluna lihasvoimaa, 
kestävyyttä ja tasapainoa kehittävä tunti. Kokoontumiset Uimahallin kuntosalilla, Kirkkokatu 15. 
Vaihtuva vertaisohjaaja. Ohjaus on maksuton, kuntosalimaksu maksetaan itse omavastuuna.

Omaiset saavat tiistaisin klo 6.30-12 Seinäjoen uimahallin palveluhinnaston mukaisesta uintili-
pusta tai kuntosali+uintilipusta alennusta 50%. Alennukseen oikeutettu henkilönumero tilataan 
Lakeuden Omaishoitajat ry:n Anne-Marialta p. 050-444 1028

Osallistuminen toimintoihin ei edellytä omaishoidon tuen saamista tai yhdistyksen jäsenyyttä.
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Omaisen tarina
- voimaa hyvinvointikäynneistä

Keväällä 2018 lähdin Seinäjoelle ja ajattelin 
mennä FinFamin toimistoon kahville, jos siellä 
sattuisi joku olemaan paikalla. En ollut ajatellut 
asiaa enempää, mutta hätä oli sydämessä suuri. 

Olin ollut FinFamin toiminnassa mukana jo vuo-
sia ja tunsin henkilöitä sieltä. Nyt olin kuitenkin 
hädissäni ja ahdistunut ja toivoin voivani puhua 
jonkun kanssa. Jonkun jolla olisi aikaa minulle. 

Elämässäni oli edellisenä syksynä tapahtunut 
surullinen asia joka suisti kaiken raiteiltaan. 
Vanhin poikani, joka oli sairastanut psyykkisesti 
jo 10 vuotta, oli löydetty kuolleena kodin läheltä. 
Hän oli itse lopettanut elämänsä. 

Asia oli tietysti joka päivä mielessä ja siitä oli 
pakko saada puhua. Menin toimistolle ja onnek-
seni siellä ovi avattiin ja pääsin sisälle. Kerroin 
asiani ja itkin. 

Kuinka ollakkaan, Merja oli siellä uutena ih-
misenä ja kuunneltuaan minua hän sanoi, että 
voisimme tavata uudelleen. Mitä ihmettä! Voiko 
se olla mahdollista? Minulle olisi ihminen, jolla 
olisi minulle aikaa.Lähdin helpottuneena pois. 

Kävinkin Seinäjoella juttelemassa 2-3 kertaa, 
mutta Merja sanoi, että voisi tulla meille.  Se 
järjestyi ja niin meidän yhteytemme jatkui syk-
syyn ja talveen. Minulle on ollut hyvin tärkeää 
puhella Merjan kanssa ja aina odotan kovasti 
tapaamistamme. Aiheita riittää ja uutta tulee 
tilalle. Alussa puhuimme surusta, mutta aiheet 
ovat edenneet ja olemme käsitelleet monia tun-
teita ja elämän asioita surun takana.

Olen oppinut Merjalta, että kaikesta voi puhua 
ja hän kuuntelee ja kommentoi sopivasti. On 
vapauttavaa uskaltaaa puhua asioista, joita olen 
pitänyt vuosikaudet itselläni. 

Olen hyvin kiitollinen tästä avusta. Se tuli 
minulle oikeaan aikaan ja kuitenkin yllättäin. 
Se on ollut aivan huipputärkeää. En tiedä, miten 
olisin selvinnyt tänne asti ilman Merjan tukea.

“Olen oppinut että 
kaikesta voi puhua”

Teksti: Helena Kananoja

“on vapauttavaa 
puhua asioista, 

joita olen pitänyt 
vuosikaudet 

itselläni”
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nuorten toiminta

”Tuntuu oudolta puhua kun ei oo pitkään aikaan puhun-
ut, mutta nyt mulle tuli sellanen että (polkee jalkaa lat-
tiaan) mä en oo enää hiljaa! (muut taputtavat)” 

Keskustelemaan kokoonnuttiin Joupin Vanhalle tu-
valle iltapalan ääreen. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 
parikymmentä nuorta ja nuorten kanssa työskenteleviä 
aikuisia. 

Monella oli kokemus siitä, että on aivan yksin esimerkik-
si ahdistuksen tunteiden kanssa, mutta silti vieressä is-
tuvista jokainen oli joskus ajatellut samoin. Koulun mer- 
kitystä mielenterveyden edistäjänä painotettiin, ja nuoret 
toivoivatkin enemmän matalan kynnyksen apua ja tukea. 
Nuoruuteen liittyvistä tunteista ja kehityskriiseistä olisi 
hyvä keskustella yleisesti, eikä vasta sitten kun ongelmat 
ovat kriisiytyneet. 

Aikuisilta toivottiin hyvää kohtaamista ja herkkyyttä kuulla 
ja nähdä nuorta; olla läsnä ja pysähtyä.

”Mulle tuli sellainen jano että mää haluan tätä lisää, silmät 
sytty päässä että tätä mää haluan. ”

KESKUSTELUTILAISUUS NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISESTÄ

”Yhteiskunta järjestää 
omaa uskonnonopetusta 
kun on kolme oppilasta, 
miksei mielenterveysasi-
oistakin voisi keskustella 
vaikka on pienempikin 
määrä osallistujia tai 

halukkaita?

FinFami järjesti marraskuussa keskustelutilaisuuden aiheena nuorten mielenterveyden edistäminen 
Etelä-Pohjanmaalla. Keskustelutilaisuus toteutettiin käyttäen Erätauko-menetelmää, mikä on 
Sitran luotsaama rakentava tapa käydä keskustelua.

pfinfaminuoretFinFami Etelä-Pohjanmaa ry nuoret 

@finfamiepnuoret

@FinFamiEP

Ajankohtaista tietoa löydät nettisivuiltamme ja somesta

www.finfamiep.fi/nuoret

nuorten omaistyöntekijä sinua varten
Olen juuri sinua varten, jos kannat huolta läheisesi mielenterveydestä tai päih- 
teidenkäytöstä. 

Olen kiinnostunut, mitä sinulle kuuluu, ja miten voisimme löytää sinulle lisää 
voimavaroja omaan arkeesi. Voit jutella minun kanssani luottamuksellisesti. Ei 
ole niin pientä eikä isoa aihetta etteikö sitä voisi ottaa puheeksi. 

Minut tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai vaikkapa snapchatin kautta. Lisää 
minut kaveriksi!

<3 Piia Kangastupa, sosionomi AMK

Keskustelua heräsi mm. 
tunteiden tunnistamisen ja 
hyväksymisen tärkeydestä. 
Nuorten välisten vertaistu-
en merkitys nousi suureen 
osaan ja näkyi selkeästi 
myös tilaisuudessa. Joupin 
vanha tupa oli täynnä sie-
lultaan leijonia.

teemme myös
 vierailuja 

oppilaitoksiin. 
Kysy lisää 

toimisto@finfamiep.fi

“

Keskustelun järjestäjät Teija Matalamäki ja Piia Kan-
gastupa FinFamista sekä vapaaehtoinen Riitta Junell 
ovat iloisia keskustelijoiden rohkeudesta.
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OMAISEN TARINA

Olin 10-vuotias, kun lapsuuteni loppui.

Kotiimme muutti joku, joka ei ollut entuudestaan 
tuttu.Se alkoi kuin varkain. Ensin kovempana pu-
heena, lujempina otteina. Väkivallaksi muuntumis-
en ajankohtaa on vaikea määritellä. Pelolla oli isäni 
kasvot.

Alkuun äitini jaksoi tulla väliin, mutta tilanteiden 
jatkuessa väliintuloa ei enää tapahtunutkaan. Minus-
ta tuli heidän puheissaan syyllinen, se joka “rikkoo 
meidän perheen” ja se “joka on vaikea ja agressiivi-
nen”. Samaan aikaan hoidin vauvaikäistä pikkusis-
koani kuin toinen huoltaja. Melkoinen ristiriita.

Yritin kovasti ymmärtää, mistä on kyse. Äiti tuli 
viereeni eräänä yönä sanoen: “Älä välitä isästäsi, 
se on vähän hullu.” Välillä kuuntelin ärsyyntyneitä 
puuskaisuja: “Ikinä ei tiedä mikä persoonista tulee 
kotiin.” Kuulin masennuksesta, ja se oli jotain, mitä 
pystyin käsittelemään. Etsin kirjoista tietoa psyki-
atrisista häiriöistä, kääntelin sivuja lapsen ohuin 
sormin ja yritin jäsentää tietoa, saada selkeyttä vie-
raille sanoille.

Tein turvasuunnitelman. Katsoin juna-aikataulut 
Vaasaan ja siellä sijaitsevan turvakodin osoitteen. 

Äärimmäisen tilanteen tullessa minulla olisi paikka, 
minne mennä.

Eräänä talvisena iltana pakenin riitaa pelkkä yöpai-
ta päällä kylmään ulkovarastoon. Käperryin ohuen 
vaahtomuovipatjan sisään. Varastossa haisi kylmä 
ulo sekoittuen siellä säilytettävän ruohonleikkurin 
bensan hajuun. Yhtäkkiä lämpö valtasi pienen keho-
ni ja nukahdin patjan sisään. 

Usein iltaisin ajattelin kuolevani yön aikana suruun; 
sydämeni ei enää jaksaisi surra. Ajatus tuntui niissä 
hetkissä lohdulliselta.

Yritin hakea apua. Kerroin koulussa terveydenhoita-
jalle kotitilanteestamme. Hän lähetti minut keskus-
telemaan psykologin kanssa, jonka mielestä minun 
tulisi kertoa isälleni käynneistäni siellä. Mikään 
maailmassa ei olisi saanut minua tekemään niin, 
joten lopetin käynnit. Myöhemmässä terveystarkas-
tuksessa terveydenhoitajan vastaanotolla valehtelin 
tilanteen korjaantuneen.

Joskus kotonamme kävivät poliisit, joskus sosiaali- 
työntekijät. Lähes tunsin sen kulissiverhon, jota 
kannattelin kädessäni noiden käyntien aikana. Mie-
lessäni kaikui: “jos puhun, rikon perheemme”. Olin 
joutunut asemaan, jossa jouduin suojella tekijää hä-
nen omilta teoiltaan.

Teksti: Nimetön omainen
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“Huonoimmankin päivän 
läpi eläminen on 

100% selviytymistä.”

Äitini masentui. Vuodet kuluivat ja aika lipui ohit-
seni kuin sumuinen harso. Olin paljon pois koulusta. 

Huolehdin paljon pienemmistä sisaruksistani. Usein 
minusta tuntui, kuin olisin heidän huoltajansa.

Tunsin, että kotonani minulla ei olisi enää tilaa elää.
Tuli yhteishaun aika,ja pinnistin voimani sitä toivoa 
kohti, että muuttaisin opiskelemaan 2. asteen tutkin-
toa toiselle paikkakunnalle.

Pääsinkin hakemaani opiskelupaikkaan ja muutin 
pois kotoa. Muutama vuosi kului hyvänä, onnel-
lisena, joskin työntäyteisenä. Valmistuin, opiskelin, 
menin naimisiin ja perustimme perheen. Vietimme 
tavallista arkea siihen kuuluvine iloineen ja suru-
ineen.

Laatikon, johon olin sullonut epämieluisat tunteet, 
saumat alkoivat natista. Muussa elämässä tulleet 
haasteet saivat minut arjen edessä polvilleni. Tuo 
laatikko avautui kokonaan tuolloin, kun jouduin to-
teamaan, etten enää jaksa yksin.

Häpeän tunteiden kera jouduin myöntämään it-
selleni, että asiat olivat vaikuttaneet minuun, enkä 
selvinnytkään kaikesta yksin. Sain apua ja pääsin 
traumaterapiaan. 

Myöhemmin ymmärsin häpeän olevan turhaa ja es-
tävän kuntoutumistani. Se oli jotain sellaista, mitä 
minuun oli lapsuus- ja nuoruusvuosina väärin istu-
tettu.

En ollut ikinä halunnut olla uhri, enkä selviyty-
jä. Niiden termien kautta olisin tullut määriteltynä 
jonkun toisen ihmisen tekoina. Mielenterveyso-
maisuus terminä tuntui riittävän neutraalilta. Saato-
in ensimmäisiä kertoja myöntää itselleni, että kan-
noin kokemiani asioita traumamuistoina.

Prosessi on vielä kesken, mutta tiedän, että jonain 
päivänä kokemukseni ovat liittyneet lempeällä ta- 
valla osaksi itseäni. Tiedän, että jonain päivänä voin 
elää arkeani ilman niiden heittämää varjoa. Toisi-
naan mietin, olisivatko asiat eri tavoin nyt, jos joku 
olisi tuolloin tarttunut hätääni. Silloin läheisiä ei 
juuri huomioitu sairastuneen rinnalla. Onneksi asiat 
ovat menneet eteenpäin.

Omalla tarinallani haluaisin jakaa kehotuksen: 
Puhu. Puhuminen rikkoo stigmoja ja häpeää. Se 
tekee näkymättömän näkyväksi ja purkaa muuria 
ihmisten väliltä. Vertaisuudessa on voimaa, ja on 
todella helpottavaa huomata, ettei paini yksin asi-
oiden kanssa. 

Luota. Elämä kantaa kyllä, sillä huonoimmankin 
päivän läpi eläminen on 100% selviytymistä.
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VAPAAEHTOISET JA KOKEMUSTOIMIJAT

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, tasa-arvoista toisen ihmisen tukemista ja aut-
tamista elämän eri tilanteissa. 

Vapaaehtoisuuden perustana on toimiminen palkatta hyvän asian puolesta ihmiseltä ihmisille. 
Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa kaikille osapuolille.

Meillä voit toimia vapaaehtoisena esimerkiksi:
• Ryhmänohjaajana
• Kertaluonteisissa tehtävissä
• Avustajana tapahtumissa
• Työparina toiminnan esittelyssä
• ...tai vaikkapa somettajana 
• eli siis täysin oman kiinnostuksesi mukaan!

KOKEMUSTOIMINTA
Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat eli kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäai-
kaissairaita tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisille. 

Kokemustoimijana hän kertoo omien kokemustensa valossa, miltä tuntuu, kun on itse sairastu- 
nut tai millaista on olla omainen, kun läheinen sairastuu psyykkiseen sairauteen. 
Mielenterveysomaistyössä kokemuskouluttaja on kokemuskoulutuksen käynyt henkilö, jolla on 
omakohtaista kokemusta mielenterveyspotilaan tai -kuntoutujan omaisena olemisesta.

Ryhmätapaturmavakuutus
Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoille on ryhmätapaturmavakuutus tilanteisiin, joissa olet 
“kökässä“ yhdistyksen valtuuttamana vapaaehtoisen roolissa. Retkille ym. yhdistyksen tapah-
tumiin osallistujat: Suosittelemme teitä itse huolehtimaan siitä, että vapaa-ajan tapaturma-
vakuutuksenne ovat kunnossa!

Meillä 
vapaaehtoisena et 

jää yksin! Aurinkoinen 
vapaaehtois-

koordinaattorimme Teija 
Matalamäki on apunasi 

ja tukenasi.
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vapaaehtoisten kokemuksia

Vapaaehtoisena monenlaisissa tehtävissä
Teksti: Janina Poola

Olen nuoresta asti tiennyt haluavani tehdä jotain merkityksellistä, ja pystyä antamaan itsestäni 
niin paljon kun voin. FinFami on auttanut minua tässä haaveessa tarjoamalla hienoja mah-
dollisuuksia toimia vapaaehtoisena merkityksekkäässä ja tärkeässä työssä. 

Uskon, että suuri voimaa piilee pienimmissäkin asioissa joita teemme toistemme iloksi, ja 
juuri tämä tuntuu olevan tärkeää myös FinFamilla. FinFamilla on arvot, sydän ja toiminta 
kaiken tämän puitteissa enemmän kuin kohdallaan. FinFami on mielestäni edelläkävijä eten-
kin omaisten äänten kuuluviin tuomisessa sekä ennakkokäsitysten rikkomisessa 
mielenterveys- ja päihdetyössä. On ollut suuri etuoikeus päästä 
rikastuttamaan omaa tietämystä ja osaamista vapaaehtois- 
tehtävissä. 

FinFamin vapaaehtoistehtävissä olen päässyt mm.  
videokuvaamaan FinFamin hullunhauskoja työnteki-
jöitä heidän toimistollaan, jonka valtasi huikea tans-
sishow kuvausten aikana! Tällaiset lyhyemmätkin 
kohtaamiset antavat niiin paljon iloa ja energiaa. 
Kiitos että sain olla mukana! 

Olen myös ollut vapaaehtoistyön rekry  
-messuilla esittelemässä FinFamin toimintaa. 
Ihan huippu tilaisuus - sekä itsen että  
muiden kannalta! Mahtavaa 
tavata uusia ihmisiä ja vanhoja 
tuttuja, vaihtaa kuulumisia, 
sekä tutustua muihinkin  
järjestöihin. 

Odotan innolla tuleviakin 
yhteisiä hetkiä!
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VAPAAEHTOISENA vertaisryhmänohjaajana

Miesryhmänohjaajina toimii minun lisäkseni myös Martti Kuusiniemi. Me yhdessä vastaamme 
siitä, että esteen sattuessa tuuraamme toinen toistamme. Vaihdamme aina puolivuosittain veto-
vastuun.

Haluan auttaa ja innostaa läheisiä osallistumaan vertaistukiryhmiin. Olen itse saanut paljon apu-
ja erilaisista vertaistukiryhmistä. Se on auttanut minua jaksamaan kun on saanut jakaa mieltä 
painavat asiat ja murheet saman kokeneiden kanssa. 

On ollut ilo todeta, että vertaistukiryhmään osallistutaan mielellään ja niitä odotetaan. Monille 
läheisille tällaiset yhteiset kokoontumiset ovat virkistäviä ja voimaannuttavia.

Tällä hetkellä olen “Miesten voimaa” ryhmän ohjaajana. Koen  
tehtävän erittäin tärkeänä ja mielekkäänä. Miehet osallistuu kiitet-
tävästi ryhmän kokoontumisiin. Osallistujia on yleensä vähintään 
kymmenen, joskus jopa lähes 20. 

Ryhmässä olemme käyneet keilaamassa, golffaamassa, museovie-
railulla, kalastamassa, pilkillä, vesijumpassa, pesäpallo-ottelussa 
ja yritysvierailuissa. 

Toiminnallisten vierailujen lisäksi meillä on tänä vuonna suun- 
nitelmissa antaa tilaisuus myös miehille kertoa “oma tarina”  
läheisen hoitajan tuntoja kun puoliso tai lähiomainen sairastaa.

Teksti: 
Aimo Joensuu

Etsitään haastateltavia tutkimukseen
Hei isovanhempi,

opiskelen Jyväskylän yliopistossa sosiaalityön maisteriohjelmassa ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaa liittyen 
isovanhemmuuteen. Etsin nyt haastateltavia tutkimukseeni. 
 
Tavoitteenani on selvittää miten isovanhemmat kokevat oman lapsensa päih teidenkäytön haitat elämässään ja miten 
se vaikuttaa heidän isovanhemmuu teensa. Millaisia haittavaikutuksia tai ristiriitoja isovanhemmat ovat kokeneet? Tah-
don tie tää, miten isovanhemmat ovat selvinneet negatiivisista kokemuksistaan. Minua kiinnostaa millaista tukea he 
ovat saaneet ja millaista tukea he toivoisivat saavansa tällaisessa elämänti lanteessa. 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys suojataan tutkimuksen kaikissa vaiheissa: henkilötietoja ei talle- 
teta minnekään, aineistosta poistetaan nauhoitteiden purka misen jälkeen kaikki tiedot, joilla voi tunnistaa yksittäisen 
henkilön ja nauhoitettu haastatte lu hävitetään. Ulkopuoliset eivät saa tietoa haastatteluun osallistumisesta. Tutkimus- 
aineisto on ainoastaan omassa hallussani ja sitä käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon lupa on myönnetty. Aineisto 
hävitetään pro gradu -tutkielman valmistuttua. Tutkimuksen on tarkoi tus valmistua kesällä 2019, jonka jälkeen se on 
sähköisesti saatavilla Jyväskylän yliopiston tietokannasta. Tutkijana sitoudun noudattamaan vaitiolovelvollisuutta sekä 
voimassaolevia tutkimusaineis ton säilyttämiseen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. 

Ohessa on yhteystietoni. Ota rohkeasti minuun yhteyttä, niin keskustellaan tutkimukseni tar koituksesta enemmän ja 
sovitaan haastattelun ajankohta. Haastattelu voidaan halutessanne toteuttaa myös ryhmähaastatteluna eli useampi sa-
massa elämäntilanteessa oleva henkilö on yhtä aikaa keskustelemassa isovanhemmuudesta. Haastattelu toteutetaan 
alkuvuoden 2019 aikana kotipaikkakunnallanne, yhteisesti sovitussa paikassa. 
Ystävällisin terveisin ja yhteydenottoasi odotellen,

Mervi Ristaniemi  
mervi.h.ristaniemi@student.jyu.fi puh: 044 927 8484
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tapahtumat ja virkistys

lämpimästi tervetuloa
tutustumaan uusiin tiloihimme

ystävänpäivänä
14. helmikuuta

klo 13-17

kahvitarjoilu

osoite
huhtalantie 2, 3. krs.

60220 seinäjoki

Tarjoilua tapahtumaan lahjoittaneet

Ystävänpäivän
TUPAANTULIAISET

Kahvihetki - työikäiselle omaisestaan ja läheisestään 
huolehtivalle

Askarruttaako läheisen sairaus, mielenterveys tai 
oma jaksaminen? Tervetuloa keskustelemaan kans-
samme ja saamaan tietoa. Paikalla omaistoiminnan- 
ohjaaja Pia Toivola Järviseuden Omaishoitajat ja 
Läheiset ry:stä sekä aluetyöntekijä Teija Matalamäki 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:stä.

Aika: Ke 20.2. ja 24.4. klo 15-19
Paikka: Oivala, Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry, 
Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
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koulutukset 
ja luennot

Vapaaehtoisuudesta Voimaa - koulutus

Koulutus on kaikille avoin ja maksuton. Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Iltojen kouluttajina toimivat 
yhteistyössä olevat järjestöt ja Seinäjoen kaupunki.

Koulutusiltojen aikana saat peruskoulutuksen vapaaehtoistoimintaan sekä tietoa eri toimĳoiden 
tarjoamista vapaaehtoistoiminnan muodoista. Osallistumalla jokaiseen koulutusiltaan saat todis-
tuksen. Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus valita itsellesi mielekäs tapa toimia vapaa- 
ehtoisena. Illoissa kahvitarjoilu.
Koulutusillat:
I osa ke 13.3. klo 17-20 Pelisäännöt
II osa ke 20.3. klo 17-20 Kohtaaminen
III osa ke 27.3. klo 17-20 Minä vapaaehtoisena
Paikka: Kokemus- ja vertaistoimijat ry, Kauppaneliö 2, 60120 Seinäjoki
Ilmoittautuminen: 28.2.2019 mennessä Järjestötalolle johanna.west@jtalo.fi, puh. 0405057266  
tai Seinäjoen Kansalaisopiston verkkosivuilla 
www.opistopalvelut.fi/seinajoki/ Kurssinumerolla 78152 Vapaaehtoisuudesta voimaa 

TULOSSA MT-OVET VALMENNUS SYKSYLLÄ 2019

Mikä?
Mielenterveysomaisille ja -läheisille suunnattu virkistys-/koulutusviikonloppu. Ovet-valmennus 
tukee omaishoitajuutta ja omaisten/läheisten etenemistä omaishoidon polulla. Valmennuksessa 
käsiteltäviä aiheita ovat mm. omaishoitajuuden tunnistaminen, arjen haastavat tilanteet, omaisen 
voimavarat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kenelle?
Ovet-valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka kantavat huolta sairastuneesta läheisestään ja 
auttavat läheistään. Valmennus on tarkoitettu omaisille, jotka eivät kuulu omaishoidon tuen piiri-
in. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen osallistuaksesi valmennukseen.

Milloin?
25.-27.10. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Järviseutukierros

ma 10.6. Lehtimäki klo 9-11.30
ma 10.6. Soini klo 13-15.30
ke 12.6. Alajärvi klo 9-11.30
ke 12.6. Vimpeli klo 13-15.30
ke 19.6 Lappajärvi klo 9-11.30
ke 19.6. Evijärvi klo 13-15.30

Paikat tarkentuvat 
myöhemmin. 

Seuraa someamme ja 
ilmoitteluamme!
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pelihaittakoulutus kriisikeskuksen ja FinFamin työntekijöille ja vapaaehtoistyöntekijöille

Aika: to 14.2. klo 18-20
Paikka: Järjestötalo, Paulan sali
Kouluttajat: Jari Hartikainen (Pelirajat’on) ja kokemusasiantuntija
Tilaisuuden ohjelma: 
◊ Rahapeliongelma Suomessa
◊ Peliongelmat ja peliriippuvuus ilmiöinä
◊ Millaisia haittoja syntyy ja mikä altistaa? Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
◊ Millainen on läheisen rooli? Mistä apua?
Järjestäjät: Kriisikeskus Mobile, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry, Pelirajat’on, Sosped
Ilmoittautumiset: ma 11.2. mennessä: kati.kuusio@kriisikeskussjk.fi

järjestömarkkinat

Alajärvi 6.5   Kauhava 7.5.
Lapua 9.5.   Alavus 10.5.

Kauhajoki 13.5.  Kurikka 14.5.
Ilmajoki 16.5.  Seinäjoki 18.5.

Etelä-Pohjanmaan järjestöt tempaisevat kahdeksan yhteistä pop-up-tapahtumaa, joissa kerro-
taan järjestöjen voimasta ja vaikutuksesta jokaisen eteläpohjalaisen elämässä. Myös FinFami 
on mukana yli 20 muun järjestön kanssa! Kierroksen järjestämistä koordinoi Etelä-Pohjan-
maan Järjestöt mukana muutoksessa -hanke (Järjestö 2.0). 

Järjestöt ovat mukana maakunnan asukkaiden arjessa monella tapaa: ne antavat tukea ja neu-
vontaa, vertaisuutta, yhdessä olemista ja tekemistä – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta! Kevään 
kierroksella tuomme esille järjestötoiminnan kirjoa ja monipuolisia osallistumisen mah-
dollisuuksia. Järjestötoiminta on maakunnan jokaista asukasta varten #muavarten

#muavarten

VIIKKO 19: 
Alajärvi 6.5. Kauhava 7.5. 
Lapua 9.5.   Alavus 10.5.

VIIKKO 20: 
Kauhajoki 13.5. Kurikka 14.5. 
Ilmajoki 16.5. ja Seinäjoki 18.5.

VIIKKO 19: 
Alajärvi 6.5. Kauhava 7.5. 
Lapua 9.5.   Alavus 10.5.

VIIKKO 20: 
Kauhajoki 13.5. Kurikka 14.5. 
Ilmajoki 16.5. ja Seinäjoki 18.5.

Yhteistyössä mukana 4H, Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Etelä-Pohjanmaan Muistiyh-
distys, Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri, Etelä-Pohjanmaan Kuulo, Eteläpohjalaiset Kylät, 
Järjestötalo (Yhteisöjen Yhdistys), Olkkari (Kokemus ja vertaistoimijat), Kuuloliitto, Lakeuden Omaishoitajat, Aisapari 
ja Leader-ryhmien Kylille-hanke, Liikenneturva, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Pohjanmaan 
Syöpäyhdistys, SELMU (Preppaamo), SPR Länsi-Suomen piiri, Ystävänkortti-toiminta sekä Etelä-Pohjanmaan Liitto.

Yhteistyössä mukana 4H, Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Etelä-Pohjanmaan Muistiyh-
distys, Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri, Etelä-Pohjanmaan Kuulo, Eteläpohjalaiset Kylät, 
Järjestötalo (Yhteisöjen Yhdistys), Olkkari (Kokemus ja vertaistoimijat), Kuuloliitto, Lakeuden Omaishoitajat, Aisapari 
ja Leader-ryhmien Kylille-hanke, Liikenneturva, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Pohjanmaan 
Syöpäyhdistys, SELMU (Preppaamo), SPR Länsi-Suomen piiri, Ystävänkortti-toiminta sekä Etelä-Pohjanmaan Liitto.

Etelä-Pohjanmaan järjestöt tempaisevat toukokuussa 2019 kahdeksan yhteistä pop-up-tapahtumaa. 
Järjestömarkkinat-kierroksella kerromme järjestöjen voimasta ja vaikutuksesta jokaisen eteläpohjalaisen 
elämässä. Tempausten järjestelyihin on tähän mennessä ilmoittautunut jo yli 20 järjestöä.

Järjestöt ovat mukana maakunnan asukkaiden arjessa monella tapaa: ne antavat tukea ja neuvontaa, 
vertaisuutta, yhdessä olemista ja tekemistä – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta! Järjestöt ja yhdistykset tuot-
tavat myös palveluja ja ylläpitävät monenlaisen toiminnan puitteita tarjoamalla tiloja ja toimintaa.
Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja niihin on matala kynnys. Kevään kierroksella tuom-
me esille järjestötoiminnan kirjoa ja monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestötoiminta on 
maakunnan jokaista asukasta varten #muavarten

Jokaisella paikkakunnalla on oma tiiminsä kokoamassa ohjelmaa ja lisäksi asukkaille tarjotaan mah-
dollisuus toiveistaan: minkälaista toimintaa he haluavat järjestöjen ja paikallisyhdistysten järjestävän 
kunnissaan ja mitä toiveita heillä on kuntien ja järjestöjen yhteistyölle. Kierroksen järjestämistä koordinoi 
Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa -hanke (Järjestö 2.0).

Lisätietoja:
Kierroksen koordinointi 
Miika Kataja (Järjestö 2.0) miika.kataja@jtalo.fi 040 684 3828

Kuntatiimit ja tapahtumien infrastruktuuri 
Jarmo Vesa (Järjestotalo) jarmo.vesa@jtalo.fi 040 749 1277

Järjestömarkkinoiden ohjelma 
Heidi Karjanlahti (Sydänpiiri) toimisto.e-p@sydan.fi 040 5875799

Viestintä ja markkinointi
Päivi Kultalahti (Eteläpohjalaiset Kylät, Leader Aisapari)
paivi.kultalahti@aisapari.net 0400 239 359

Etelä-Pohjanmaan järjestöt tempaisevat toukokuussa 2019 kahdeksan yhteistä pop-up-tapahtumaa. 
Järjestömarkkinat-kierroksella kerromme järjestöjen voimasta ja vaikutuksesta jokaisen eteläpohjalaisen 
elämässä. Tempausten järjestelyihin on tähän mennessä ilmoittautunut jo yli 20 järjestöä.

Järjestöt ovat mukana maakunnan asukkaiden arjessa monella tapaa: ne antavat tukea ja neuvontaa, 
vertaisuutta, yhdessä olemista ja tekemistä – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta! Järjestöt ja yhdistykset tuot-
tavat myös palveluja ja ylläpitävät monenlaisen toiminnan puitteita tarjoamalla tiloja ja toimintaa.
Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja niihin on matala kynnys. Kevään kierroksella tuom-
me esille järjestötoiminnan kirjoa ja monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestötoiminta on 
maakunnan jokaista asukasta varten #muavarten

Jokaisella paikkakunnalla on oma tiiminsä kokoamassa ohjelmaa ja lisäksi asukkaille tarjotaan mah-
dollisuus toiveistaan: minkälaista toimintaa he haluavat järjestöjen ja paikallisyhdistysten järjestävän 
kunnissaan ja mitä toiveita heillä on kuntien ja järjestöjen yhteistyölle. Kierroksen järjestämistä koordinoi 
Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa -hanke (Järjestö 2.0).

Lisätietoja:
Kierroksen koordinointi 
Miika Kataja (Järjestö 2.0) miika.kataja@jtalo.fi 040 684 3828

Kuntatiimit ja tapahtumien infrastruktuuri 
Jarmo Vesa (Järjestotalo) jarmo.vesa@jtalo.fi 040 749 1277

Järjestömarkkinoiden ohjelma 
Heidi Karjanlahti (Sydänpiiri) toimisto.e-p@sydan.fi 040 5875799

Viestintä ja markkinointi
Päivi Kultalahti (Eteläpohjalaiset Kylät, Leader Aisapari)
paivi.kultalahti@aisapari.net 0400 239 359

Tervetuloa 
osallistumaan tai 
kertomaan oman 

yhdistyksesi
toiminnasta!

Tervetuloa 
osallistumaan tai 
kertomaan oman 

yhdistyksesi
toiminnasta!

omaishoidon maakuntapäivä

Omaishoidon maakuntapäivässä omaishoidon kehittäminen tuodaan lähelle omaishoitoperheitä ja 
kaikkia omaishoidon toimijoita. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä sotetoimijoiden ja liiton alue- 
työn kanssa. Päivä on maksuton. Kahvitarjoilu.

Aika: ti 16.4. klo 10-15
Paikka: Jaaksi-sali, Seinäjoen kaupunginkirjasto, Alvar Aallon katu 14
Ilmoittautumiset: 10.4. mennessä netissä https://urly.fi/194a tai pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi tai 
p. 020 780 6581. Ilmoittautuminen on sitova.
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meidän 
perheen LOMA
30.6. - 5.7.2019

härmän kylpylässä

Meidän perheen loma on tarkoitettu kouluikäisten lasten 
perheille. 

Lomaohjelmassa on perheen yhteistä tekemistä, eri-ikäi-
sille lapsille suunnattua ohjelmaa sekä lastenhoitoa 
1-3 vuotiaille lapsille neljänä päivänä loman aikana. 

Loman tavoitteena on perheyhteyden vahvistuminen sekä 
perheen voimavarojen lisääntyminen virkistyksen, le-
von ja ryhmäkohtaisen ohjelman kautta. 

Omavastuuosuus on aikuisilta ja 17-vuotta 
täyttäneiltä 20 €/vrk.  Alle 17-vuotiailta ei veloiteta 
omavastuuosuutta.

Lomilla on täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen 
ja iltapala) sekä majoitus perhekoon 
mukaisissa huoneissa/huoneistoissa.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja 
sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan 
huomioon hakijan ja puolison 
tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja 
aikaisemmin saatu lomatuki. 

hae viimeistään 
30.3.2019

HAE LOMAA SÄHKÖISESTI 
WWW.MTLH.FI --> lomatuen 

haku
TÄYTÄ HAKEMUS HUOLELLISESTI SILLÄ 

PUUTTEELLISIA HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ. 

Paperihakemuksen saa tarvittaessa FinFamin 
toimistolta.

TARVITSETKO lisätietoja?
OTA YHTEYTTÄ 

Sirpa Otava, mtlH 
p.010 2193 463
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yhteystiedot ja henkilökunta

Seuraa meitä 
myös sosiaalisessa 

mediassa!

@FinFamiEP

www.finfamiep.fi

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
Huhtalantie 2, 3.krs

60220 Seinäjoki
toimisto@finfamiep.fi

Toiminnanjohtaja
Noora Nieminen
sosionomi YAMK
050 348 3676
noora.nieminen@finfamiep.fi

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

Aluetyöntekijä
Teija Matalamäki
fysioterapeutti, kuntoutuksen 
ohjaaja AMK
050 338 0845
teija.matalamaki@finfamiep.fi

Nuorten omaistyöntekijä
Piia Kangastupa 
sosionomi AMK
045 231 9505
nuoret@finfamiep.fi

toimitilat ovat auki 
lyhytaikaista asiointia 

varten tiistaisin ja 
torstaisin 

klo 12.00–15.00
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Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. 
Me FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:ssä olemme mielenterveysomaisia varten. 

Toimintamme on asiakkaalle maksutonta. 
Palveluihimme kuuluvat mm. omaisneuvonta, vertaisryhmät, virkistykselliset ja 

koulutukselliset tapahtumat sekä tiedon jakaminen mielenterveysomaisten asemasta. 

Kannatusjäsenenä yrityksenne tukee 
mielenterveysomaisten eduksi tehtävää työtä 

Etelä-Pohjanmaalla. 

Kannatusjäsenyys YRITYKSILLE vuodelle 2019 
hinta 200€

• Yrityksenne logo yhdistyksen nettisivuille
• Jäsenlehti 2 kertaa vuodessa
• Kunniakirja mielenterveysomaistyön  
 tukemisesta

LIITY 
KANNATUSJÄSEneksi
P. 045 231 9505 TAI 

toimisto@finfamiep.fi
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Jäsenedut

• Saat jäsentiedotteen kaksi kertaa vuodessa
• Saat Labyrintti-lehden neljä kertaa vuodessa
• Voit halutessasi tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi. Sinulla on oikeus osallistua kaksi 
kertaa vuodessa pidettäviin sääntömääräisiin kokouksiin.
• Yhdistyksen järjestämistä retkistä yms. tapahtumista yhdistys maksaa  noin 1/4-osuuden.
• Vaihtuvia jäsenetuja kulttuurin ja liikunnan parissa

Hallinnon kokousaikataulu 2019

19.2. Hallituksen kokous
 27.3. Hallituksen kokous ja yhdistyksen vuosikokous klo 19:00  

14.5. Hallituksen kokous  
13.8. Hallituksen kokous 

22.10. Hallituksen kokous ja yhdistyksen syyskokous klo 18:30
11.12. Hallituksen kokous

Seinäjoen seutu
Hakamaa Julia
hakamaa.julia@gmail.com

Suupohja
Loukko Mirja
p. 050 526 2486
mirja.loukko@gmail.com

Kuusiokunnat
Pohjola Raija
p. 050 375 5658
raija.pohjola@netikka.fi

Järviseutu
Hotakainen Susanna
p. 040 551 7661
susanna.hotakainen@epshp.fi

Kuusiokunnat
Takala Tanja
p. 044 0332 494
tanjamaarit.takala@gmail.com

Härmänmaa
Palomäki Maija-Liisa
p. 050 381 2208
maija-liisa.palomaki@netikka.fi

Järviseutu
Aninko-Rajala Ulla
p. 050 474 2937
ulla.aninko-rajala@epshp.fi

Seuraava jäsentiedote ilmestyy heinakuussa 2019.

Jäsenille ja kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille yh-
distyksen vuosikokous 27.3. FinFamin toimitiloissa klo 19. 

Tervetuloa!

Puheenjohtaja
Luukaslammi Katja
p. 046 8512107
katja.luukaslammi@kauhajoki.fi

Härmänmaa
Mäki-Fossi Satu
satu.makifossi@gmail.com

Järviseutu
Joensuu Aimo,  
varapuheenjohtaja
p. 050 0367 798
ajo@japo.fi

Seinäjoen seutu
Autio Tarja
p. 050 432 0416
tarja.autio@epshp.fi

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n hallituksen jäsenet 2019
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k u n  y k s i 
s a i r a s t u u
monen maailma
m u u t t u u .
E t  j ä ä  y k s i n .


