
Alta löytyvät yhdistyksemme tapahtumat ja toiminnat. Tietoa tapahtumista saa jakaa eteenpäin. 
Mikäli tahdot poistua postituslistaltamme, laita sähköpostia osoitteeseen: toimisto@finfamiep.fi
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Vastuullisesti yhdessä
Olemme sitoutuneet toimimaan tartuntariskejä 
minimoiden, sitouduthan sinäkin. Lue toimin-
taohjeemme osoitteesta:
www.finfamiep.fi/ajankohtaista.

maksutonta keskusteluapua
Oletko huolissasi läheisesi 
mielenterveydestä ja omasta 
jaksamisestasi? 
Omaisneuvonta on sinua  
varten! 

Maksutonta keskusteluapua on saatavilla ajan-
varauksella: 
• tapaamisena toimistollamme 
• videoyhteydellä (Teams) 
• puhelimitse 

Varaa sinulle sopiva aika ajanvarauskalente-
rista: www.finfamiep.fi/varaa,  soita tai lähetä 
soittopyyntö teksti- tai WhatsApp –viestillä 
numeroon 040 410 2549. 
Tuija Ikola, psyk.sh., omaisneuvoja
(Vuosilomalla 23.8.-19.9.2021)

avoin chat mielenterveysomaisille

Avoimet chat -päivystykset 
mielenterveysomaisille keski-
viikkoisin klo 17-19 Tukinetissä 
myös kesän aikana (poikkeuk-
sena 7.7. ei chattia).
Tukinetin käyttö vaatii mak-

suttoman rekisteröitymisen käyttäjäksi. Chatin 
löydät osoitteesta: www.tukinet.net/teemat/
avoin-chat-mielenterveysomaisille-keskiviik-
koisin-klo-17-19/ryhmachatit/

Perheparkour -kurssi, seinäjoki

Tarjoamme yhteistyössä Life 
Circus Seinäjoen kanssa per-
heparkour-kurssin perheille, 
jossa jollain perheenjäsenellä 
on mielenterveyden haasteita 
ja 7-12-vuotiaita lapsia. Lapset 

osallistuvat yhdessä vanhemman/vanhempien 
kanssa! Kurssi on maksuton! 

Tunneilla harjoitellaan parkourin perusteita ja 
opetellaan soveltamaan niitä. Harjoitukset kes-
kittyvät peleihin, sekä leikkeihin joiden avulla 
tutustutaan parkouriin lajina. Perheparkour vah-
vistaa perheenjäsenten välistä positiivista vuoro-
vaikutusta!

Toiminnallinen vertaistukiryhmä sinulle mies, jon-
ka läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti. Ryh-
mään osallistuminen ei edellytä läheisen diagnoosia 
tai yhdistyksen jäsenyyttä. Omasta hyvinvoinnista 
on tärkeää pitää huolta, silloin jaksaa tukea toistakin. 
Vertaistuesta hyötyvät siis kaikki! Ryhmää ohjaa va-
paaehtoinen. Ryhmä toteutetaan pienryhmänä (max 
10 hlöä). Maksuton osallistujille! Ryhmä on osa Mie-
len hyväksi -toimintaa, jota koordinoi Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiri. Ryhmässä melotaan kajakil-
la, sähköpyöräillään, hikoillaan sulkapallon/sählyn 
parissa sekä kokeillaan avantosaunaa! Ryhmä käyn-
nistyy elokuussa.

boostia sporttaamalla -vertaistukiryhmä 
miehille, seinäjoki

k
aikkiin ryhmiin ilmoittautumiset  
toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 231 
9505 ellei toisin mainita. Lisätietoja 
toiminnasta www.finfamiep.fi

Oireileeko tai sairastaako puolisosi psyykkisesti? Ha-
luaisitko käsitellä omia tunteitasi vertaisten kesken?
Puolison psyykkinen sairaus vaikuttaa myös parisuh-
teeseen, perheeseen ja läheisiin. Miten sinä jaksat? 
Tule mukaan vertaistukiryhmään saamaan itsellesi 
tukea, kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiisi 
ja voimaantumaan vertaistuesta. Ohjaajana toimii va-
paaehtoiset ryhmänohjaajat. Ensimmäinen kokoon-
tuminen ke 8.9.2021 klo 17.30-19.

puro-vertaistukiryhmä, seinäjoki
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Vertaistukiryhmä on vanhemmille, joiden noin 
13-25-vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua.
Ryhmässä on mahdollista tavata toisia samas-
sa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada 
uusia voimavaroja omaan jaksamiseen. Osal-
listuminen ei vaadi nuoren hoitokontaktia tai 
diagnoosia, huoli riittää. Kokoontumisissa käsi-
tellään mm. vanhemman tunteita ja vuorovaiku-
tusta lapsen kanssa toipumisnäkökulmaa etsien.
Vertaistukiryhmä kokoontuu yhteensä 5 kertaa. 
Ryhmä kokoontuu suljettuna. Uusi ryhmä käyn-
nistyy elokuussa 2021.

löydä oma äänesi -laulutunnit, seinäjoki

Oireileeko tai sairastaako läheisesi psyykkisesti, 
ja haluaisit vahvistaa omaa toimijuuden ja pysty-
vyyden kokemusta laulun keinoin?

Tunneilla tutustutaan kehoon, hengitykseen ja 
omaan ääneen erilaisten vapauttavien ja äänen-
tuottoa helpottavien harjoitteiden kautta. Oma 
äänentuotto muodostuu keho- ja hengitysyhtey-
destä. Tunneilla ei vaadita aiempaa laulukoke-
musta, ja mukaan voi osallistua, vaikka kokisi, 
ettei omaa ollenkaan ”sävelkorvaa”. Ensimmäi-
nen tavoite onkin vapautua oman äänen pelosta 
laulamisessa! Tunneilla lauletaan itseä varten – 
sinulla on lupa omaan ääneesi ja virkistävään va-
paa-aikaan.

Ilmoittautumiset Kansalaisopiston kurssikalen-
terin kautta: www.opistopalvelut.fi/seinajoki/ 
Ilmoittautuminen alkaa 16.8. klo 16. Maksuton 
osallistujille, paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

virta -vertaistukiryhmä, seinäjoki

lempeää liikettä ja mielen hyvinvointia, 
alajärvi

Kannatko huolta läheisesi psyykkisestä oirei-
lusta, ja haluaisit pysähtyä omien tarpeidesi 
äärelle? Kehon kautta voidaan vaikuttaa myös 
mieleen – voimaannutaan lempeällä liikkeellä 
ja mielen hyvinvointiharjoituksilla. Ryhmässä 
luvassa kevyttä liikuntaa ilman välineitä ja läs-
näolon ja tietoisuuden harjoituksia. Yhteistyös-
sä järjestämässä Järvi-Pohjanmaan kansalaiso-
pisto. Ryhmä kokoontuu yhteensä 7 kertaa.

Opetuspaikka: Makasiini, liikuntatila, Sairaala-
tie 3, 62900 Alajärvi. Päivä ja kello: Ti: 18.00 – 
19.00. Syyslukukausi: 14.9.2021 – 9.11.2021
Ilmoittautuminen alkaa: 25.8.2021 12.30. Il-
moittaudu Kansalaisopiston kurssikalenterin 
kautta: www.opistopalvelut.fi/jarvipohjanmaa 
Maksuton osallistujille, paikat täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

käsillä tekemisen iloa, seinäjoki
Käsillä tekeminen on paitsi 
hauskaa, se myös stimuloi aivo-
ja, poistaa stressiä ja on hyväk-
si mielenterveydelle. Tule saa-
maan iloa käsillä tekemisestä ja 
kokemaan vertaisuutta. Yhteis-

31.8.
klo 16:45-20

työssä: Taito Etelä-Pohjanmaa ry, FinFami Ete-
lä-Pohjanmaa ry & Lakeuden Omaishoitajat ry

Tiistai 31.8.2021 klo 16:45-20 tehdään makra-
mee amppeli. Huom! Ilmoittautumiset viimeis-
tään 2 päivää ennen kokoontumista ohjaajalle! 
Osallistuja maksaa itse käyttämistään materiaa-
leista. Ohjaaja: Elise, 040 066 3525, seinajoki@
taitoep.net.

Oletko huolissasi läheisesi päihteidenkäytöstä? 
Tule vertaistukiryhmään keskustelemaan asias-
ta muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmä on kaikille avoin.Ryhmää ohjaa vapaa-
ehtoinen vertaisohjaaja. Syyskauden ensimmäi-
nen kokoontuminen  5.8.2021 klo 17-19.

vertaistukiryhmä päihteitä käyttävien 
läheisille, alajärvi

Miehistä vertaistukea toiminnallisuuden pa-
rissa. Yhteistyössä Järviseudun Omaishoitajat. 
Syyskauden ensimmäisessä kokoontumisessa  
keilataan 19.8. klo 11-12, minkä jälkeen ruokailu 
omakustanteisesti. Avoin kaikille, ilmoittautu-
miset ryhmänohjaajalle 2pv. ennen kokoontu-
mista 0500 367798 tai   ajo@japo.fi.

miesten voimaa järviseutu

Seuraa meitä somessa!

@finfamiep

Syyskauden vertaistapaamiset käynnistyvät elo-
kuussa: mennään Seinäjoen Keilahallille kei-
laamaan ja pelaamaan biljardia. Sään salliessa 
mahdollisuus myös minigolfiin. Yhteisen teke-
misen lisäksi ohjelmassa mukavaa ja rentoa yh-
dessäoloa. Osallistujille tarjolla pientä syötävää 
ja juotavaa. Vertaistapaamiset ovat osallistujille 
maksuttomia. Vertaistapaamisten päivämäärät 
ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja vertaistapaa-
misista löytyy kotisivuiltamme www.finfamiep.fi/
kunahra . Ilmoittautumaan pääset osoitteessa: ht-
tps://bit.ly/kunahrakeilahalliseinajoki . Voit myös 
ilmoittautua suoraan hanketyöntekijälle puhelimit-
se numeroon 0452680127 (WhatsApp)

nuorten vertaistapaamiset


