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Toiminnanjohtajalta

vaikuttunut siitä, kuinka FinFamin työntekijät 
ja vapaaehtoiset tehtävää Etelä-Pohjanmaalla 
toteuttaa. 

Viime vuonna maakunnassa kokoontui 18 eri-
laista läheisten vertaistukiryhmää, joita oh-
jaamaan osallistui kaksitoista vapaaehtoista 
ryhmänohjaajaa. Liikunnallisiin vertaistukiryh-
miimme osallistuneista jokainen koki henkisen 
kuormituksensa lievittyneen ryhmän fyysisen 
harjoittelun ansiosta. Samoin kaikki omaisneu-
vojamme Tuijan luona asioineista, palautetta 
antaneista omaisista koki, että omaisneuvon-
nasta oli ollut heille hyötyä. Taakka keveni, tie-
toa, itsetuntemusta ja voimavaroja tuli lisää. 

Nuoret ovat tärkeä toimintamme kohderyhmä. 
Ihaillen seuraan, kuinka monitaitoinen ja lahja-
kas on nuorten omaistyöntekijämme Piia – hä-
nen osaamistaan on myös tämän jäsentiedotteen 
ulkoasu. Tiimimme tubettava kesäjäsen Jonne 
on tuonut aivan uudenlaista iloa ja taituruutta 
toimintaamme. Hänen työnsä jälkeä on Leader 
Liiverin ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiön 
kustantama #FreesiFiilis -kesäkampanjamme, 
jonka tarjoamista vinkeistä jokainen voi poimia 
itselleen mieluisia mielenterveyden edistämisen 
keinoja!

Lopuksi haluan kiittää Sinua siitä, että luet tätä 
jäsentiedotetta. Se on paljolti sinun ansiotasi ja 
sinua varten sitä myös julkaistaan. Toivon, että 
jokainen aukeama helpottaa taakkaasi ja löydät 
syksyn monipuolisesta ohjelmastamme sinun 
jaksamistasi parhaiten tukevaa toimintaa. 

Ilona toisillemme.

Kaksi reppua

Läheisen taakka sairastuneen tai kipuilevan 
rinnalla on kiistaton, mutta henkilölle, joka 
ei ole sitä kantanut, se voi olla vaikea selittää. 
Aluetyöntekijämme Teijan loistava keksintö on 
havainnollistaa omaisen kuormaa kahdella sa-
mannäköisellä repulla. Reppuja on päässyt ko-
keilemaan FinFamin tapahtumissa tänä kevää-
nä ja pääsee jatkossakin.

Ensimmäisen repun sisällöksi omaiset ovat ni-
menneet huolta, pelkoa, epävarmuutta, yksinäi-
syyttä, häpeää, väsymystä, surua, toivottomuut-
ta… kaikkea sitä, mikä kuormittaa mieltä. Mutta 
on toinenkin reppu. Siellä omaisilla on kerto-
mansa mukaan vertaistukea, ystäviä, maukkaita 
eväitä, luonnossa liikkumista, lemmikkejä, mu-
siikkia ja mielekästä tekemistä. Näistä kahdesta 
tämä reppu on kevyempi.

FinFamin tehtävä on lisätä tietoisuutta siitä, 
mitä raskas reppu pitää sisällään ja mitä se kan-
tajalleen tai yhteiskunnallisesti tarkoittaa. Vä-
hintäänkin yhtä tärkeä tehtävämme on tuottaa 
sisältöjä kevyempään reppuun, jolloin raskaan-
kin repun kantaminen kevenee. Olen ylpeä ja 

 
Kuka:  Noora Inka Tuulia Nieminen, 41 vuotta
Työ:   FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toiminnanjohtaja   
  1.2.2019 alkaen
Koulutus:  Sosionomi (YAMK), sosiaali- ja terveysalan  
  johtaminen ja kehittäminen
Työhistoria: 
  Päihdealan järjestötyössä 2002-2018
Kuinka huolehtii omasta jaksamisesta ja edistää positiivista mielenterveyttään?
  Positiivisella asenteella, läheisten ja liikunnan parissa, onnellisuutta sekä tasapainoa  
  tavoitellen.
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YHDISTYspalsta

 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry (Finnish Families 
promoting mental health) eli suomalaiset per-
heet mielenterveyttä edistämässä Etelä-Pohjan-
maalla on perustettu vuonna 2001, joten 2021 
on tarkoitus päästä juhlimaan yhdistyksen 20 
-vuotista taivalta. Vaihtuvaa ikäkymmentä lä-
hestytään muutosten keskeltä.

Yhdistyksessä on tapahtunut henkilövaihdok-
sia, niin luottamushenkilöiden, kuin työnteki-
jöidenkin osalta. Käynnissä ovat yhdistyksen 
sääntöjen muutos, sekä sisäisten toimintakäy-
täntöjen kehittämisprosessi. 

Talouden osalta on jouduttu tekemään kipeitä-
kin leikkauksia ja uutta rahoitusta haetaan jat-
kuvasti. Yhdistyksen pysyväksi haasteeksi onkin 
muodostunut taloudellisten resurssien kasvat-
taminen ja varainhankinnan kehittäminen. 

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasias-
sa Veikkauksen tuella. Tuki edellyttää toimin-
nan jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Ei riitä, 
että yhdistyksen toiminta on kohderyhmälle 
mielekästä, vaan sillä tavoitellut ja aikaan saa-
dut hyvinvointivaikutukset on myös kyettävä  
osoittamaan.

Muutostilanteissa asiantunteva ja toimiva hal-
litus on yhdistyksen elinvoiman kannalta olen-
naisen tärkeä. Yhdistyksen jäsenet, osaavat 
työntekijät ja sitoutuneet vapaaehtoiset ovat ar-
vokas voimavara. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 
yli 300 henkilö- ja perhejäsentä sekä yksi kan-
nattajajäsen. Jäsenmäärä on vakiintunut, jäse-
niä jää pois, mutta uusia liittyy tilalle. 

Vapaaehtoisille pyritään jatkuvasti kehittämään 
uusia osallistumisen muotoja ja tukea. Lämmöl-
lä, kunnioituksella ja luottamuksella rakenne-
taan FinFami yhteisö, jossa jokainen saa nauttia 
oman tehtävänsä toteuttamisesta ja sen hyvin-
vointia lisäävästä vaikutuksesta.

Yhteistyökumppanimme tunnistavat meidät 
vertaistukea monipuolisesti toteuttavaksi ta-
hoksi, joka huomioi toiminnassaan myös per-
heet. Meitä arvostetaan omaistyön asiantunti-
joina ja järjestövaikuttajana. 

Arvoistamme parhaiten ovat yhteistyössä välit-
tyneet lämpö, luottamus, kansalaislähtöisyys ja 
kunnioitus. Vastauksissa yhteisön vetovoimai-
suus ja uskallus jäivät edellä mainittujen omi-
naisuuksien varjoon. 

Yhteistyökumppaneillemme on tärkeää muun 
muassa, että FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:

…tarjoaa vahvan tuen mielenterveyden-
häiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen.

… on matalan kynnyksen turvapaikka  
omaisille.

… jatkaa aktiivista toimintaansa stigman  
vähentämiseksi.

Kiitos kaikille vastanneille!

Mitä yhteistyökumppanimme meistä  
ajattelevat?
• kysely yhteistyökumppaneille  
    toteutettiin 14.-28.5.2019

• kysely lähetettiin 71 yhteistyötahon  
    työntekijälle

• vastauksia saatiin 37, vastausprosentti  
    oli 52%

• Suurin osa vastaajista (19) oli terveysalal- 
    ta, sosiaalialaa vastaajista edusti seitse- 
    män, oppilaitoksessa työskenteli neljä ja 
    järjestötyössä kolme, muita vastaajia oli  
    neljä. 

FinFami-yhteisö rakennetaan lämmöllä, 
kunnioituksella ja luottamuksella. “

Yhteistyökumppanimme arvostavat  
meitä omaistyön asiantuntijoina ja  

järjestövaikuttajana. “
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omaisneuvonta

EPSHP:n omaisneuvonta keskussairaalan ryhmätoimintojen tiloissa Törnävän alueella, 
silloin kun sairastunut läheisesi on Törnävällä osastohoidossa (1-2 käyntiä)

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

Leena Karhu
p. 050 474 2962  
leena.karhu@epshp.fi
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“Ei niin pientä 
ongelmaa tai suurta 

huolen aihetta, ettetkö 
voisi tulla juttelemaan.”

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

Yleisiä syitä omaisneuvontaan hakeutumiselle ovat esimerkiksi huoli läheisen psyykkisestä hyvinvoinnista, parisuh-
deproblematiikka, rajojen asettamisen vaikeus, väkivalta, elämäntilannekriisi ja haasteet omassa jaksamisessa.

Diagnoosia ei tarvita, huoli riittää.

Oletko huolissasi läheisesi mielenterveydestä? 

Kaipaatko huolillesi kuuntelijaa, joka on aidosti läsnä, Sinua varten?
Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaamisaika. Sinun ei tarvitse kantaa taakkaasi yksin. 

Tapaamiset ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Halutessasi voit asioida myös nimettömänä. 
Ajanvaraukset vain puhelimitse. Voit myös laittaa soittopyynnön tekstiviestillä, WhatsAppilla tai 
sähköpostilla, niin otan sinuun yhteyttä. 

Keskustelun avulla saatat löytää uusia keinoja arjessa jaksamiseen sekä rohkeutta ja uskallusta 
päätösten tekemiseen.
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VERTAISTUKI

Oletko huolissasi läheisesi mielenterveydestä tai päihteidenkäytöstä? 
Tervetuloa voimaantumaan vertaistuen äärelle!

Vertaistuki on omaehtoista ja yhteisöllistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistävät saman-
kaltaiset, tavallisesta poikkeavat elämänkokemukset ja -tilanteet. Vertaistuen keskeisin merkitys on 
kokemuksessa, ettei ole yksin elämäntilanteessaan tai ongelmiensa kanssa. Kokemus vertaisuudes-
ta antaa toivoa ja uskoa tilanteesta selviytymiseen.

Vertaistukiryhmissä keskustelut ovat luottamuksellisia. Ryhmässä voit itse puhua, tai halutessasi 
vain kuunnella. Ryhmiä ohjaa vapaaehtoinen vertaisohjaaja tai yhdistyksen työntekijä. Ryhmät ovat 
avoimia ja maksuttomia lukuunottamatta toiminnallisten ryhmien omavastuuosuutta, joka on aina 
erikseen ilmoitettu. Mikäli vertaistukiryhmiin täytyy ilmoittautua, siitä on ilmoitettu aina erikseen. 

voimaa 
vertaisuudesta

Käynnistämme syksyllä 2019 Liikkumalla parempi mieli -vertaistukiryhmiä Seinäjoella, 
Kauhavalla, Alajärvellä ja Kuortaneella (kts. s. 9). Sisällöt ja kokoontumisajat tarkentuvat myöhem-
min. Seuraa ilmoitteluamme www.finfamiep.fi.

Vertaistukiryhmä psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille
 
Kenelle: Vanhemmille, joiden noin 13-20-vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua. Ryhmässä on 
mahdollisuus tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada uusia voimavaroja 
omaan jaksamiseen. Osallistuminen ei vaadi nuoren hoitokontaktia tai diagnoosia, eikä yhdistyksen 
jäsenyyttä. Yhteistyössä järjestämässä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.
Paikka: Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Topeeka 19, Kauhajoki
Kokoontumiset: keskiviikkoisin 28.8., 25.9., 30.10. ja 27.11. klo 17-19
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: p. 050 338 0845 tai  teija.matalamaki@finfamiep.fi
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Lisätietoja vertaistukiryhmistä: 
aluetyöntekijä Teija Matalamäki

p. 050 338 0845 tai  
teija.matalamaki@finfamiep.fi

omaisryhmät
Pitkään kokoontuneiden omaisten ryhmissä on vuosien
kokemusta läheisenä olemisesta.

Kauhajoen ja Kurikan omaisryhmä
Kauhajoella kahvila Valkoisessa Puussa, os. Topeeka 15,  
Kurikassa Monnarilla, os. Keskuspuistikko 33
Ryhmänohjaajat: Eira Kuitu ja Juhani Kuitu
Kokoontumiset: tiistaisin 10.9. (Kurikka), 8.10. (Kauhajoki), 12.11. (Kurikka), ja 10.12. (Kauhajoki) 
klo 18.30–20 

Seinäjoen omaisryhmä
FinFamin toimitilat, os. Huhtalantie 2, 3.krs., 60220 Seinäjoki
Ryhmänohjaaja: Pirjo Tervonen
Kokoontumiset: torstaisin 12.9., 10.10., to 14.11. ja 19.12. klo 18.30–20

Järviseutu
Toimela, os. Lakasenkuja 4, Vimpeli 
Ryhmänohjaajat: Helena Kuusiniemi ja Martti Kuusiniemi
Kokoontumiset: keskiviikkoisin 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12. klo 17–18.30

Lapua
Päivätoiminnan tila, Kiviristintie 5 B 1, Lapua 
Ryhmänohjaaja: Tuula Pöntinen
Kokoontumiset: keskiviikkoisin 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 17–18.30

vertaistukiryhmä työikäisille mielenterveysomaisille
 
Kauhajoki
Paikka: Nuorisokahvila Walkers, os. Topeeka 40
Ryhmänohjaajat: Eija-Maarit Kujala ja Tarja Keskinen
Kokoontumiset: maanantaisin 9.9., 7.10., 11.11. ja 9.12 klo 17-18.30

VertaisTUKIryhmät päihteitä käyttävien läheisille

Avoin vertaistukiryhmä huumeita käyttävien läheisille
Paikka: Alajärven seurakunnan kerhotila, Alvar Aallon tie 3, Alajärvi
Kokoontumiset: torstaisin 15.8., 5.9., 26.9., 17.10., 7.11. ja 28.11. klo 17-19
Ohjaajat: Kokemusasiantuntija Leena Välimäki ja FinFamin toiminnanjohtaja Noora Nieminen
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: noora.nieminen@finfamiep.fi tai p. 050 348 3676

Seinäjoen suljettu ryhmä päihteitä käyttävien läheisille
Uusia vertaistukiryhmiä aloitetaan aina, kun saadaan riittävästi samaa viiteryhmää olevia ryhmä-
läisiä (6) koottua. Ryhmään on jatkuva haku.
Paikka: Ryhmä aloittaa päihdeklinikalla (5 tapaamista) ja jatkaa FinFamilla ohjattuna (5 kertaa). 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Päihdeklinikka, terapiatyön vastuuhenkilö Elisa Halonen 
p. 040 774 8389.
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RYHMÄT MIEHILLE
Miehistä toimintaa miesten suunnittelemana ja toteuttamana. Yhteistyökumppanina järjestämässä 
Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry sekä Lakeuden Omaishoitajat ry. Ryhmät ovat avoimia, 
eikä osallistuminen vaadi omaishoitajuutta tai yhdistysten jäsenyyttä.

Miesten voimaa
Toiminnallinen omaisryhmä Järviseudulla asuville miehille. 
Ryhmänohjaajat: Aimo Joensuu ja Martti Kuusiniemi 
Kokoontumiset: Kokoontumisajat tarkentuvat myöhemmin. Tarkista ajat www.finfamiep.fi
◊ Elokuu: Tutustutaan toisiimme, keskustelua ja kahvittelua. Paikka: Rajaseudun Saluuna,   
 Kalliojärventie 841, 69820 Veteli.
◊ Syyskuu: Komedia, kesäteatterinäytös Äkkilähtö Tallinnaan. Paikka: Vimpelin Nuorisotalo,  
 Patruunantie 12, 62800 Vimpeli. 
◊ Lokakuu: Keilailua. Paikka: Keilahalli Alvariini, Paavolantie 1, 62900 Alajärvi
◊ Marraskuu: Boccia. Paikka: Kalervon halli, Luomalantie 267, Lappajärven Itäkylä.
◊ Joulukuu: Ruokailu ja kauden päätös.

Ilmoittautumiset: Aimo Joensuu, p. 0500 367798 tai ajo@japo.fi

Miesten ryhmä
Paikka: FinFamin toimitilat, os. Huhtalantie 2, 3.krs., 60220 Seinäjoki
Kokoontumiset: keskiviikkoisin 28.8., 25.9., 30.10. ja 27.11. klo 13.

Vertaistukea verkossa?

Verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan kehittäminen (VETO) -projekti kehittää uuden-
laisia tuen ja kohtaamisen muotoja. Uusilla 
digitaalisilla palveluilla pyritään monipuo-
listamaan palveluvalikoimaa ja lisäämään 
tavoitettavuutta. Projektia hallinnoi FinFa-
mi Uusimaa ry kehittäen verkkopalveluja 
koko FinFami-perheen käyttöön. Lue lisää 
www.finfamiuusimaa.fi/veto

Tulossa vertaistukiryhmä epävakaiden läheisille syksyllä 2019. 
Kokoontumiset Seinäjoella FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n tiloissa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
teija.matalamaki@finfamiep.fi tai p. 050 338 0845.

Ryhmät ovat luottamuksellisia. 

Osallistujat antoivat ryhmän 

luottamuksellisuudelle arvosanan 3,8 / 4 (2018).

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 26.9., 24.10., 21.11. ja 12.12. klo 18-21
Ilmoittautumiset: Ohjaajalle viimeistään 2 päivää ennen kokoontumista.
Ohjaaja: Elise Rajamäki, p. 0400 663 525 
Osallistumismaksu: 8 €/ilta + materiaalimaksu. Kahvitarjoilu. 

tutustu www.tukinet.net

mukana myös finfami
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Liikkumalla parempi mieli

Liikunnallisiin 
vertaistukiryhmiin  

osallistuneista 100% koki 
henkisen kuormituksensa 

lievittyneen ryhmän fyysisen 
harjoittelun ansiosta.

 ƛ Kannatko huolta läheisesi  
 mielenterveydestä tai 
 päihteidenkäytöstä? 

 ƛ Oletko työikäinen? 

 ƛ Haluaisitko saada 
 liikkumisesta iloa?

JOS vastasit kaikkiin kyllä,  
niin tämä lahja on Sinulle!

Järjestäjänä: FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

OHJAAJINA: Kuortaneen urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelijat

ALOITUSPAIKKA: Kuortaneen urheiluopiston liikuntahotelli LS1 (2 krs, luentosali 1).  
  Kaikki kokoontumiskerrat toteutuvat Kuortaneen Urheiluopiston läheisyydessä. 

AIKA:   tiistaina 20.8.2019 klo 17.30-19.00. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 30 min  
  FinFamiin ja ryhmäläisiin tutustuminen. Liikuntalajina kirkkovenesoutu. 

  Loput kokoontumiset ti 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10. ja 8.10. klo 17.30-18.30. 
  Ryhmäläiset saavat itse valita liikuntalajit!

Ryhmään otetaan enintään kymmenen osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  
TOIVOTTAVASTI kiinnostuit ja haluat tämän lahjan! Otathan yhteyttä: 050 338 0845 tai 
teija.matalamaki@finfamiep.fi

Ryhmät ovat luottamuksellisia. 

Osallistujat antoivat ryhmän 

luottamuksellisuudelle arvosanan 3,8 / 4 (2018).
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vertaistukiryhmät terveyttä edistämässä

Toiminnallisissa ryhmissä ollaan oltu mm. kei-
laamassa, vesijumpassa, kalastamassa, pesä-
pallo-ottelussa, yritysvierailulla, golfaamassa, 
museovierailulla ja suolahuoneessa. Tärkeää on 
tehdä sellaisia asioita, jotka vähentävät stressiä 
ja voimaannuttavat. Vertaistukiryhmästä saa 
tukea, toivoa, iloa ja niiden avulla edistetään 
omaisten terveyttä. 

Ryhmien lisäksi FinFami Etelä-Pohjanmaa ry 
toteutti vuonna 2018 erilaisia omaisille suun-
nattuja tapahtumia yhteensä 19, joissa oli mu-
kana kaikkiaan 569 osallistujaa.  

Rohkaisen lämpimästi mukaan vertaistukiryh-
mätoimintaan, kenenkään ei tarvitse jaksaa yk-
sin ja omasta terveydestä tulee pitää huolta.

Teksti:  
Henna Mikkilä,  
sairaanhoitajaopiskelija SeAmk

Kun yksi sairastuu, se vaikuttaa vääjäämättä 
myös hänen läheisiinsä. Huoli läheisestä voi 
herättää monenlaisia tunteita, myös voimat-
tomuutta, joten läheisen on tärkeää huolehtia 
omasta terveydestä ja jaksamisesta. Jopa 46% 
mielenterveysomaisista on vaarassa sairastua 
itse.

Itse olen saanut valtavasti voimaa vertaistuesta 
silloin, kun elämässä on tapahtunut tai meneil-
lään vaikeita asioita. Olen kokenut, että puhu-
minen vertaisen kanssa on ollut äärimmäisen 
voimaannuttavaa ja on auttanut minua jaksa-
maan yli vaikeiden aikojen.  Yhdistyksen vertais-
tukiryhmien avulla edistetään mielenterveys- ja 
päihdeomaisten terveyttä ja ryhmistä saatu ver-
taistuki auttaa jaksamaan arjessa. Vertaistuki-
ryhmissä on mahdollisuus osallistua puhumalla 
tai vain kuuntelemalla muita.  

Tutustuessani FinFami ry vertaistukiryhmätoi-
mintaan, esille nousi päällimmäisenä vertais-
tuen tärkeys ja se, miten voimaannuttavana on 
koettu kokemuksien jakaminen yhdessä saman-
laisessa tilanteessa olevien kanssa. Tapaamisis-
sa saa luottamuksella puhua ikävistä ja onnis-
tumisen hetkistä vertaisten kanssa. Puhuminen 
auttaa ja lisää voimavaroja. 

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran 
kuukaudessa ja toiminta on koko maakunnan 
kattavaa. Vertaistukiryhmien vetäjinä toimii 12 
vapaaehtoista, joista monella on omakohtaisia 
mielenterveys- tai päihdeomaisen kokemuksia. 
Ryhmissä on toisinaan mukana myös  FinFa-
min työntekijä. 

Olen kokenut, että puhuminen vertaisen 
kanssa on ollut äärimmäisen voimaannut-
tavaa ja on auttanut minua jaksamaan yli 

vaikeiden aikojen.    “
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Edunvalvonta

Järjestimme eduskuntavaalien alla Hyvän 
mielen keskustelupaneelin Seinäjoen Api-
la-kirjastossa 7.4.2019. Keskustelupaneeliin 
osallistuivat kansanedustajaehdokkaat (kuvas-
sa vasemmalta oikealle) Kimmo Rantanen 
(kd.), Henna Salo (vihr.), Noora Knaapi-
la (vas.), Eetu Lehtola (sd.), Paula Risikko 
(kok.), Kati Ojaniemi (kesk.), Piia Kattelus 
(kp.) ja Erkki Valtamäki (ps.). Alustajana toi-
mi keskusliitto FinFami ry:n toiminnanjohtaja 
Pia Hytönen.

Taklaa stigma -kampanja 
poistaa mielenterveysongel-
mien aiheuttamaa stigmaa: 
sen aiheuttamaa häpeän tun-
netta, joka johtaa mielen-
terveysongelmia kokeneen 
osallisuuden heikkenemiseen 
sekä mielenterveysongelmiin 
liittyviä ennakkoluuloja, jot-

ka vaikuttavat osallistumisen mahdollisuuteen.

Taklaa stigma -kampanja on toteutettu yhteistyössä 
Mielenterveyden keskusliiton, Mielenterveysomaisten 
keskusliitto – FinFamin, Kokoa ry:n, Taiteen Sulatta-
mon ja Kukunorin kanssa. 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:llä  on edunvalvonnallinen vastuu toimia mielenterveysomaistyön  
asiantuntijana ja järjestövaikuttajana. Asiantuntijuutemme perustuu läheisten kokemuksiin,  
ammatilliseen osaamiseen sekä yhteistyöhön. Tehtävän toteuttamiseksi tarjoamme mielenterveys-
omaisille ja muille sidosryhmillemme tietoa, tukea ja toivoa.

Paneelissa käytiin keskustelua positiivisen mie-
lenterveyden edistämisestä. Mielenterveyttä voi 
ja kannattaa jokaisen tukea - meillä jokaisella on 
mielenterveys. 

Panelistit rohkaisivat itseään ja meitä kaikkia 
katsomaan peiliin, nostamaan ongelmia esiin, 
puuttumaan niihin ja tarkastelemaan omia asen-
teita mielenterveysongelmia ja niitä kohdannei-
ta kohtaan. Panelistit tunnistivat työelämässä 
siviiliammattinsa mielentervettä kuormittavat 
tekijät ja tarjosivat vertaistukea toisilleen hekti-
sen kampanjoinnin keskellä. 

Suomi on maailman onnellisin maa, mutta ovat-
ko sen asukkaat onnellisia? Huolta herätti myös 
se, että jo lapset ja nuoret uupuvat koulussa ja 
voivat huonosti. Hyvinvoinnin lääkkeitä, joita 
voimme kaikki tarjota ovat mm. ymmärrys, yh-
teisöllisyys ja välittäminen. Voisiko Seinäjoki 
olla myös mielenavaruuden pääkaupunki?

”Meistä jokainen voi tehdä paljon, kun emme 
sulje silmiämme”, kiteytti Pia Hytönen.

Mitä voin tehdä?
Tieto vähentää ennakkoluuloja ja poistaa 
stigmaa. Jaa tietoa ja hae tietoa mielen-
terveyden ongelmista ja kokemuksista-

si. Herätä keskustelua sosiaalisessa mediassa 
#taklaastigma #ihminenensin.

Allekirjoita Terapiatakuu -kansalaisaloite 
(www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3890) 
20.8.2019 mennessä. Ehdotettu lakimuu-

tos perusterveydenhuoltoon sisältyvien mielen-
terveyspalvelujen terapiatakuusta takaa kaikille 
nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai 
muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäi-
sen terveyskeskuskäynnin jälkeen.  
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nuorten toiminta

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry  
nuoret 

@finfamiepnuoret

seuraa meitä somessa!

Rohkeus. Siihen sanaan kiteytyy nuorten 
toiminnan ydin. Aloitin työt syksyllä 2018 
nuorten omaistyöntekijänä. Kuluneen 
vuoden aikana olen kohdannut monta 
kymmentä nuorta; toisten kanssa jutel-
lut pintapuolisemmin, toisten syvemmin. 
Jokaisessa kohtaamisessa on tiivistynyt 
rohkeus.

Tulla kuulluksi itselle kipeän huolen 
kanssa voi samalla vaatia paljon nuorel-

ta: uskallusta luottaa, etsiä apua tai ylipäätään päättää puhua, näyttää mahdollisesti oma haavoit-
tuvuus ja jakaa huoli läheisestä. Kaikkeen siihen tarvitaan valtava määrä rohkeutta, itsensä likoon 
laittamista, jopa epämukavuusalueelle astumista. Työssäni olen pyrkinyt olemaan tuon rohkeuden 
arvoinen.

Rohkeus ei ole sitä, ettei pelkää. Se on asioiden tekemistä pelosta huolimatta. Epävarmuuden sie-
tämistä ja luottamista siihen, että elämä kantaa. Kykyä ottaa apua vastaan. Rohkeakin puhuu itsel-
leen kannustavasti tsempaten: Sinä pystyt kyllä, asiat selviävät kyllä. 

Ja sitä, että voi ottaa rinnalle kulkijaksi toisen ihmisen, joka muistuttaa: Sinä olet tärkeä. Sinulla on  
väliä. Kiitos yhdessä kuljetuista askeleista.

Piia Kangastupa, Nuorten omaistyöntekijä

#freesifiilis

Jonne Tiili on FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:l-
lä kesätöissä tubettajana. Hän kokeilee erilaisia 
aktiviteetteja Seinäjoella, Ilmajoella ja Jalasjär-
vellä. Aktiviteetit edistävät positiivista mielen-
terveyttä. Jonne on ideoinut aiheiksi mm. luon-
to tekee gutaa, buustia sporttaamalla, luomisen 
ilo, uuden kokeilu, eläimet ja rentoutuminen. 
Kokeiluista Jonne pitää vlogia.

”Videoiden kuvaaminen oli todella opettavainen 
kokemus. Oli huikeata huomata, miten paljon 
aktiviteetteja Etelä-Pohjanmaan alueelta löytyy. 
Lisäksi viikon mittaiset kuvaukset veivät minut 
välillä myös epämukavuusalueelleni, ja löysin 
uudenlaisia tapoja huolehtia myös omasta mie-
lenterveydestäni”, Jonne kertoo.

Tutustuttuaan erilaisiin aktiviteetteihin Jonne 
koostaa niistä matkaoppaan nuorille verkkoon.  
Liity seuraamaan Jonnen matkaa Youtube-tililtä  
(https://urly.fi/1fiJ), yhdistyksen nuorten Face-
book- ja Instagram-sivuilta.

Skannaa puhelimellasi 
QR-koodi ja pääset suoraan 
vlogiin!
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OMAISEN TARINA - ota apua vastaan

läpi. Hiljainen, herkkä älykkö, sellainen hän on. 

Jokin muuttui. Poikani ei enää kyennyt mene-
mään luennoille. Sain selville, että entiset kave-
rit olivat jättäneet hänet porukan ulkopuolelle ja 
alkaneet pilkata. 

Poikani sairastui vakavaan masennukseen, ah-
distui ja muutti takaisin kotiin. Otin yhteyttä 
lääkäriin ja sitä kautta psykiatriin, joka onnek-
si kävi kotona psyk.hoitajan kanssa. Diagnoosi: 
psykoottinen masennus. Nyt hoitaja käy täällä 
kotona viikoittain. 

Sanoin vaimolleni, että 
hänkin hakisi keskus-
teluapua, koska hätä ja 
ahdistus on meillä mo-
lemmilla kova niin pojan 
kuin koko elämäntilan-
teen takia. Hain itsekin 
apua FinFamista ja vielä 
psyk.sairaanhoitajalta. 

Mielestäni juuri puolueeton keskusteluyhteys 
on tärkeää, koska ”hyviä” neuvoja tulee joka 
puolelta. Ne voivat kyllä rikkoa aviopuolisoiden 
välit.

FinFami E-P ry:stä saamani keskusteluapu on 
ollut tärkeä, koska koin olevani ongelmien kans-
sa yksin jopa omassa perheessäni. Sain ystäväl-
listä ja asiantuntevaa suhtautumista asioihini, 
mikä tuntui aluksi oudolta, koska sellaista en 
ollut oikeastaan aikaisemmin kokenut. Olin op-
pinut elämään ikään kuin ” lyönnin” varjossa. 

Opin huomaamaan, etten ihan kaikkeen ole syy-
pää. 

Sain suoraa apua ilman turhaa byrokratiaa, jota 
ihminen kammoksuu. Itsetunto vahvistui kes-
kustelujen kautta ja sen kautta myös voimat toi-
mia paremmin läheisen hyväksi.

Teksti: Nimetön omainen

Olemme aivan tavallinen perhe, jossa vanhem-
mat rakastavat lapsiaan.

Sairauseläkkeelle jäätyäni muutimme vieraalle 
paikkakunnalle, jossa piti aloittaa elämä puh-
taalta pöydältä. Oli ollut monia haasteita usealle 
eri elämänalueella. Vaimo halusi kotiseudulleen 
sukulaisiaan lähelle. Ajattelin siellä kaikkien 
olevan tyytyväisiä.

Kun nuorimmat lapset aloittivat koulunsa, hei-
tä alettiin kiusata jo eri murteen vuoksi. Toinen 
poika ei uskaltanut kulkea bussimatkoja yläas-
teelle. Hänelle piti ostaa mopo. Soitin kouluun, 
mutta mikään ei muuttunut. Opettajakin kuu-
lemma häntä kilttiä poikaa puhutteli rumasti ja 
oppilaat saivat siitä lisää vettä myllyynsä.

Vanhin poika pahoinpideltiin baarissa ja tytär 
pahoinpideltiin bileissä. Hän jätti ostamansa ta-
lon, muutti kauas toiseen kaupunkiin, menetti 
täysin elämänhallintansa, luottotietonsa ja alko-
holisoitui. 

Yritimme häntä auttaa taloudellisesti, mutta 
jouduimme itsekin ahdinkoon. Kehotimme ty-
tärtä hakemaan ulkopuolista apua; ei hän hä-
peältään kyennyt. 

Tytär yritti monta kertaa itsemurhaa ja lähdim-
me kerrankin yöllä vesisateessa ajamaan 400 
km teho-osastolle häntä katsomaan. Onneksi 
selvisi. Vieläkin puhelimen pirinä nostaa sydä-
men kurkkuun.

Nuorin poikamme kävi lukion ja armeijan ja 
pääsi yliopistoon. Hän näytti klaaraavan kaiken 

Itsetunto  
vahvistui  

keskustelujen  
kautta.
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VAPAAEHTOISET JA KOKEMUSTOIMIJAT

Meillä vapaaehtoisena et jää yksin!  Aurinkoinen vapaaehtoiskoordinaattori Teija Matalamäki on apunasi ja tukenasi.

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähte-
vää, tasa-arvoista toisen ihmisen tukemista ja 
auttamista elämän eri tilanteissa. 

Vapaaehtoisuuden perustana on toimiminen 
palkatta hyvän asian puolesta ihmiseltä ihmisil-
le. Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat 
iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaeh-
toistoiminnan kautta. 

Noudatamme Yhdessä enemmän -mielenterve-
ysomaistyön 2020 strategiaa (FinFami Keskus-
liitto).

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjestää toiminta-alueellaan asuville kokemusasiantun-tijakoulutusta.
Lisätietoja: http://www.epshp.fi/1/ajankohtais-ta/voimaa_arkeen_-kurssitoiminta/kokemus-asiantuntijat/kokemusasiantuntija-koulutus

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

KOKEMUSTOIMINTA
Kokemustoiminnassa kokemustieto on 
jalostettu työvälineeksi. Kokemustoimi-
jaksi ryhtyminen edellyttää oman koke-
muksen lisäksi tehtävään kouluttautu-
mista.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan 
kokemusasiantuntijakoulutuksen käy-
nyttä henkilöä, jolla on omakohtaista 
kokemusta mielenterveys- ja päihdeon-
gelmista, joko niistä itse kärsivänä, niis-
tä toipuneena, palveluita käyttäneenä, 
omaisena tai läheisenä. 

Kokemusasiantuntija toimii palveluiden 
suunnittelussa, kehittämisessä ja arvi-
oinnissa, vertaistoimijana tai kokemus-
kouluttajana.

Myös FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n 
toiminnassa on mukana omaisia, jot-
ka ovat käyneet kokemusasiantuntija-
koulutuksen.

Ryhmätapaturmavakuutus

Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoille on ryhmäta-

paturmavakuutus tilanteisiin, joissa olet “kökäs-

sä“ yhdistyksen valtuuttamana vapaaehtoisen 

roolissa. Retkille ym. yhdistyksen tapahtumiin 

osallistujat: Suosittelemme teitä itse huolehti-

maan siitä, että vapaa-ajan tapaturmavakuutuk-

senne ovat kunnossa!
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FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n joukkue pelasi 
loistavasti panostaen peliin vähintään 110 %. 
Joukkuen kokoonpanoon kuuluivat aluetyönte-
kijä-kapteeni Teija sekä vapaaehtoiset Annuk-
ka, Sarika, Mervi, Marita, Teija, Jesse, 
Marko ja Sakke. FinFanit Piia ja Pirjo huo-
lehtivat äänekkäästä kannustuksesta. 

Otteluissa nähtiin upeita venymisiä, loistavia 
maaleja sekä kaikista tärkeintä – yhteispeliä ja 
toisten tsemppaamista. 

Huolimatta huikeasta peli-ilosta jäimme tällä 
kertaa alkulohkoon. Jälkipeleissä ilmoittaudut-
tiin jo revanssiin seuraavalle vuodelle, sillä käve-
lyfutisturnauksesta suunnitellaan jokavuotista  
tapahtumaa.

vapaaehtoisena saa #sopivastisykettä

Vapaaehtoistehtävien kirjo on laaja. Yhdistyk-
sessämme saat iloa vapaaehtoistoiminnasta 
oman kiinnostuksesi mukaan.

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri ja 
SJK järjestivät yhteistyössä OmaSp Stadionilla 
Kävelyfutisturnauksen 12.6.2019. Turnauksella 
haluttiin kiinnittää huomiota mielen hyvinvoin-
nin tärkeyteen sekä vähentää mielenterveyden 
häiriöihin liittyvää häpeää. Mielenterveyden-
häiriöt eivät ole este hyvälle elämälle.

Kävelyfutis on kuin jalkapalloa, mutta sitä pe-
lataan pienemmällä kentällä kuudella kenttäpe-
laajalla ja maalivahdilla. Yksikään juoksuaskel ei 
ole sallittu ja fyysinen kontakti on kielletty. Laji 
sopii aivan kaikille, sillä se tasoittaa mukavasti 
pelaajien fyysisiä ja taidollisia ominaisuuksia. 

Turnauksessa olikin mukana kaikenikäisiä ja 
eritasoisia pelaajia. Mukana oli pelaamassa 
SJK:n henkilökunta, Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri, Seinäjoen Pelastusasema, 
Järjestötalo, Attendo Seinäjoen Aalto, 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry, Valio, Ko-
kemusasiantuntijat ja Mad Viking Fin-
land Beard Club. 
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tapahtumat ja virkistys

ILONAN PÄIVÄ 2019

Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää eli 
Ilonan päivää vietetään 9.10. 

Päivän tarkoituksena on herättää julkista keskustelua 
mielenterveysomaisten asemasta, arjesta ja mielenterveysongelmiin liittyvistä ennakkoluuloista.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry osallistuu Ilonan päivän juhlintaan 9.10.2019. 
Seuraa ilmoitteluamme www.finfamiep.fi!

Mielenterveysmessut kokoaa eri kansalais- ja ammatti-
ryhmät vuosittaiseen suurtapahtumaan Helsingin Kult-
tuuritalolle. Messut tarjoavat monipuolisen näyttelyn, 
ammattilaisseminaareja, mielen hyvinvointiin liittyviä 
yleisöluentoja sekä elämanmakuisia kokemuspuheenvuo-
roja.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry ja Kokemus- ja vertaistoimijat 
ry järjestävät yhteiskyydityksen 18.-19.11. Seinäjoelta, mikä-
li retkelle saadaan riittävästi osallistujia. Kyytiin voi nousta 
myös matkan varrelta! 

Matkan hinta 48€ / hlö sis. bussikyydityksen, tutustumis-
käynnin mielenterveysyhdistys Helmissä sekä sisäänpääsyn 

ja Keynote –luennon valtakunnallisten mielenterveysmes-
sujen ensimmäisenä päivänä.Luennon pitää liikuntalää-

ketieteen erikoislääkäri, kirjailija Pippa Laukka.

Osallistujat huolehtivat itse majoituksestaan – saat 
lisätietoja ja tarkemmat aikataulut ilmoittautumisten 
yhteydessä. Lisätietoja messutapahtumasta 
www.mtkl.fi/mielenterveysmessut/

Kiinnostaako mielenterveyden messu- ja  
tutustumismatka Helsinkiin?

Sitovat ilmoittautumiset 14.8. mennessä toimisto@finfamiep.fi tai p. 050 348 3676 
Retken toteutuessa laskutus ilmoittautumisten perusteella.

Mahdollisesta peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille 15.8. jälkeen.

Toimi nopeasti 
ja ilmoittaudu 

mukaan, jotta retki
toteutuu!
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Yhteistyöhankkeemme toteuttavat

Aseman Krannissa tapahtuu
Järjestäjä: Kortteleihin kulttuuria -hanke, Muistiyhdistys
Paikka: Aseman Kranni, Valtionkatu 1, Seinäjoki 
Kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia kahvikupin äärellä. 
• pe 30.8. klo 14-15 Täysin palkein - avataan äänet syksyyn  
 yhteislaulutilaisuudessa
• pe 27.9. klo 13-14.30 Lyödään laudalta - pelataan yhdessä lautapelejä rennolla otteella
• pe 25.10. klo 13-14.30 Taiteilijavierailu - tule tapaamaan runoilija Arto Juurakkoa
• pe 22.11. klo 13-14.30 Joulukortteja tuntemattomille ystäville - tehdään yhdessä joulukortteja ja  
 ilahdutetaan tuntemattomia ystäviä
• pe 18.12. klo 14-16 Kauneimmat joululaulut ja glögihetki

Koko perheelle suunnattu Iloonen iltapäivä 
Järjestäjä: Meidän erityinen perhe -hanke, Lakeuden omaishoitajat ry
Paikka: Voimavaratila Toiska, Palonkuja 9, Koskenkorva, Ilmajoki
Aika: la 7.9. klo 12-16 
Lisätietoja: www.lakeudenomaishoitajat.fi/meidan-erityinen-perhe-hanke

hyvän mielen lounas

Aika:   la 30.11.2019 klo 12:30-15
Paikka:   Hotelli Fooninki, 
  Kaarretie 4, Seinäjoki

Lämpimästi tervetuloa FinFami Etelä-Pohjan-
maa ry:n toimintavuoden 2019 päättäjäisiin.

Aloitamme ruokailulla klo 12:30, jonka jälkeen 
tutkija Sari Jurvansuu MIPA tutkimusohjel-
masta kertoo alustavia tuloksia ja havaintoja 
omaisten hyvinvointikyselystä. Psst. Olethan jo 
vastannut?! (kts. 21).

Kaikkien lounaalle osallistujien kesken arvon-
ta. Pääpalkintona Kenwood MG700 lihamylly. 

Hinnat: 
Aikuiset 15€/hlö, eläkeläiset 13€/hlö, lapset 
4-12v 9 €/hlö. Maksu omatoimisesti paikan 
päällä.

 
Ilmoittautumiset 
15.11. mennessä 

toimisto@finfamiep.fi 
tai p. 045 231 9505.
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Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, 
joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti 
haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

koulutukset ja luennot

Aika: ke 18.9.2019 klo 13:30-16:00 ja 17:30-20:00 (koulutusten sisältö sama)
Paikka: Huhtalantie 2, Seinäjoki (Elinkeinotalo 3.krs, FinFami E-P:n tiloissa) 

Rahahuolet puheeksi -koulutus on suunnattu työssään tai vapaaehtoistyössään ihmisiä kohtaavil-
le FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n sekä FinFami Pohjanmaa ry:n ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 
Maksuton koulutus tarjoaa perustietoa velkaantumiseen liittyvistä asioista sekä valmiuksia ottaa 
raha-asiat puheeksi. 

Noin joka kymmenennellä suomalaisella on vaikeuksia oman talouden kanssa jossain elämänvai-
heessa. Talousvaikeuksien puheeksi ottaminen koetaan vaikeaksi ja niihin liittyy usein häpeää.  
Puhuminen kuitenkin helpottaa oloa ja voi antaa rohkeutta avun hakemiseen. Parhaassa tapaukses-
sa raha-asioiden puheeksi ottaminen ehkäisee isompiin ongelmiin joutumista. 

Järjestöjen vapaaehtoiset ja ammattilaiset voivat olla tärkeässä roolissa 
rohkaisemassa ihmisiä puhumaan talousvaikeuksista ja hakemaan niihin apua.

Takuusäätiö järjestää koulutuksen yhteistyössä FinFami Etelä-Pohjanmaa 
ry:n kanssa. Kouluttajana toimii Taina Rajanen Takuusäätiöstä.
Tarjolla on myös pientä purtavaa.

Ilmoittautuminen pe 13.9. mennessä: 
toimisto@finfamiep.fi tai p. 050 338 0845

Rahahuolet puheeksi

vapaaehtoisuudesta voimaa -koulutus
Koulutus on kaikille avointa ja maksutonta. Koulutuksessa rajattu osallistujamäärä. 

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 vapaaeh-
toisena. Illoissa kahvitarjoilu.

Koulutusillat:
I osa ke 23.10. klo 17-20 Pelisäännöt
II osa ke 30.10. klo 17-20 Kohtaaminen
III osa ke 6.11. klo 17-20 Minä vapaaehtoisena
Paikka: Perhetalo Kivirikko, Puskantie 36c, Seinäjoki
Ilmoittautuminen: 16.10.2019 mennessä Järjestötalolle johanna.west@jtalo.fi, p. 040 605 7266
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OVET – valmennus mielenterveysomaisille® 

MIKÄ? 
Mielenterveysomaisille suunnattu virkistys-/koulutusviikon-
loppu. Ovet-valmennus tukee omaishoitajuutta ja läheisen 
jaksamista arjessa. 

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. omaishoita-
juuden tunnistaminen, arjen haastavat tilanteet, omaisen 
voimavarat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. 

KENELLE? 
Ovet-valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka kantavat 
huolta sairastuneesta läheisestään ja auttavat läheistään. Si-
nun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen osallistuaksesi 
valmennukseen.

AIKA:   25.-27.10.2019
PAIKKA:  Härmän kylpylä 
  Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
HINTA:   50€/hlö

Sisältää koulutuksen, majoituksen kahden hengen huoneissa 
täysihoidolla (yhden hengen huoneesta lisämaksu). Lisäksi 
sauna- ja allasosaston ja kuntosalin käytön sekä sisäänpää-
syn orkesteritansseihin perjantaina ja lauantaina.

HAKeminen
Valmennukseen haetaan erillisellä lomakkeella 11.10. 
mennessä. Valmennukseen otetaan 16 osallistujaa. 

Hakulomakkeita ja lisätietoja: 

Teija Matalamäki  050 338 0845 
tai teija.matalamaki@finfamiep.fi

Minna Pellinen 044 763 4100 
tai minna.pellinen@finfamipohjanmaa.fi

JÄRJESTÄJÄT: 
Valmennus järjestetään 

yhteistyössä 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry, 

FinFami Pohjanmaa ry, 
Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 

ja Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry 
kanssa.



20

recovery -toipumisorientaatio

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Mielenterveyden  
keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tavoitteena on Recovery-orientaation käsitteel-
listäminen ja soveltaminen suomalaisiin mie-
lenterveyspalveluihin.

FinFamin tavoitteena on edistää mielenterveys-
omaisten osallisuutta kehittämistyössä ja lisätä 
läheisten ja perheen huomioimista palveluissa. 

Recovery Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymässä tavoitteena on Recovery-ajattelun kä-
sitteellistäminen ja soveltaminen psykiatrian 
toiminta-alueen tuottamiin palveluihin sekä 
palveluprosessien vaikutusten arviointi. Palve-
luprosessien kehittämisessä kiinnitetään eri-
tyistä huomiota palveluiden käyttäjien osalli-
suuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin. 

Kehittämistyössä huomioidaan yhteistyö perus-
tason palveluiden tuottajien ja kolmannen sek-
torin toimijoiden kanssa. 

Kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen 
sekä moniammatilliseen osaamiseen perustuvi-
en työmuotojen kehittäminen ja saavutettavien 
ja joustavien palvelukokonaisuuksien raken-
taminen niiden avulla ovat yhtenä keskeisenä 
tavoitteena sairaanhoitopiirissä. FinFami Ete-
lä-Pohjanmaa ry on mukana yhteistyössä. 

Recovery, eli toipumisorientaatio on saamassa 
jalansijaa myös suomalaisessa mielenterveys-
työssä. 

Käyttöönotto on erityisesti psykiatrisessa sai-
raalahoidossa kuitenkin osoittautunut haasteel-
liseksi. Henkilöstön kouluttamisella ja erilaisten 
teknologioiden käytöllä on ollut edistävä vaiku-
tus.

FinFami Keskusliitto on mukana Recovery 
-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa 
-hankkeessa, jossa kehitetään toipumisorientaa-
tioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalve-
luihin.  Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa, 
järjestetään koulutuksia ja kehitetään palveluja 
kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. 

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministe-
riö, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suo-
men rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä hallin-
noi Lapin yliopisto. Muita osatoteuttajia ovat 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 

Toipumisorientaatiosta on vähitellen tullut keskeinen viitekehys mielenterveyspalveluiden tuotta-
miseen ja järjestämiseen monissa maissa.  Se on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painot-
tuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Tavoitteena 
on, että henkilökohtainen toipumisprosessi johtaa tyydytystä tuovaan ja toiveikkaaseen elämään 
psyykkisen sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta.

FinFamin tavoitteena on edistää mielenter-
veysomaisten osallisuutta kehittämistyössä 
ja lisätä läheisten ja perheen huomioimista 

palveluissa. “
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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

Nuorille omaisille 
kohdennettu työ
045 231 9505
nuoret@finfamiep.fi

Tulossa myös Omaisten hyvinvointitutkimus syksyllä 2019! 
Recovery -toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa –hanke kerää omaisten näkemyksiä ja ko-
kemuksia sähköisellä kyselyllä. Kysely avautuu 1.9. ja vastauksia kerätään 31.12.19 asti. Linkki kyse-
lyyn tulee syksyllä FinFamin kotisivuille.

Lisätietoja kyselystä antaa FinFamin osahankkeen työntekijä Minna Kallunki p. 045 800  4903, 
minna.kallunki@finfami.fi. Hanketta hallinnoi Lapin yliopisto.

Tutkimus omaisten hyvinvoinnista – kerro kokemuksistasi!
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0) tehdään omaisten hyvinvointia 
koskeva kyselytutkimus. Olet tutkimuksen kohderyhmää, jos läheiselläsi on mielenterveys- tai päih-
deongelma, jonka vuoksi tarvitset apua ja tukea itsellesi tai läheisellesi. Tutkimus tuottaa arvokasta 
tietoa omaisten elämäntilanteista ja niiden haasteista sekä tavoista, joilla heidän hyvinvointiaan 
voidaan tukea. Vastauksesi kyselyyn on erittäin tärkeä! 

Voit vastata kyselyyn täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/3F75B2E967ED0763

Lisätietoja tutkimuksesta antavat tutkija Sari Jurvansuu (sari.jurvansuu@a-klinikka.fi, p. 046 921 
0804) ja Noora Nieminen (noora.nieminen@finfamiep.fi, p. 050 348 3676).

Huom! Mikäli et pääse vastaamaan näihin kyselyihin sähköisesti, järjestämme sinulle mahdolli-
suuden tulla vastaamaan FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toimistolle. Ota yhteyttä p. 050 348 3676.                   
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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. 
Kannattajajäseneksi voi liittyä niin yritykset, yhdistykset kuin yksityishenkilötkin.

Kannattajajäsenenä tuette 
mielenterveysomaisten eduksi tehtävää työtä 

Etelä-Pohjanmaalla. 

Kannattajajäsenyys vuodelle 2019 
hinta 200€

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

tahdon liittyä 
KANNATtajaJÄSEneksi

hallitus@finfamiep.fi.
lisätietoja 

p. 050 348 3676
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Hallinnon kokousaikataulu 2019
                

ti 13.8. Hallituksen kokous                    
ti 30.10. Hallituksen kokous                 
ke 11.12.Hallituksen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous ti 6.8. klo 17:30
klo 16:00 opastettu museokierros, kokouskahvit

Ilmoittaudu 29.7. mennessä hallitus@finfamiep.fi
 Paikka: Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapua.

Kokous kutsutaan koolle yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous ti 30.10. klo 18:00
Kauhajoella, SotkaPirtillä os. Sotkantie 180. 

Järviseutu
Joensuu Aimo, varapuheenjohtaja
Hotakainen Susanna
Aninko-Rajala Ulla

Kuusiokunnat
Takala Tanja
Pohjola Raija

Puheenjohtaja
Luukaslammi Katja
p. 046 8512107

Seinäjoen seutu
Autio Tarja
Hakamaa Julia

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n hallituksen jäsenet 2019

Härmänmaa
Mäki-Fossi Satu
Palomäki Maija-Liisa

Suupohja
Loukko Mirja

Jäsenedut
• Saat jäsentiedotteen kaksi kertaa vuodessa
• Saat Labyrintti-lehden neljä kertaa vuodessa
• Sinulla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja voit halutessasi tehdä   
 aloitteita toiminnan kehittämiseksi. 

Huolehdithan jäsenmaksusi eräpäivään mennessä, jotta jäsenyytesi pysyy voimassa.

ALAHÄRMÄN OSUUSPANKKI
FI75 4740 1020 0438 29

TILISIIRTO
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
Huhtalantie 2., 3.krs.
60220 Seinäjoki

Henkilöjäsenmaksu     15 €/henkilö/vuosi
Perhejäsenyys                 20€/perhe/vuosi
Ainaisjäsenyys               100 €

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Maksaja

Allekirjoitus________________________________ Viitenro 4996

Tililtä
nro.

Eräpvä 31.8.2019

OTA yhteyttähallitus@finfamiep.fi



24 Seuraava jäsentiedote ilmestyy helmikuussa 2020.

Kun tulee tyyni ilta
ota vastaan ja sano kiitos

miettimättä huomisen myrskyjä

Sillä kyllä ranta on ennenkin
työntänyt tunkeilevat laineensa takaisin

ja vahva sydän pitää pintansa
ailahtelevaisessakin aallokossa

Kesken - Elina Salminen

“

“


