
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 mi-
nimoiden, sitouduthan sinäkin. Lue toimintaohjeem-
me osoitteesta:
www.finfamiep.fi/ajankohtaista.

Omaisneuvonta
Omaisneuvoja vuosilomalla 23.8-
19.9. Oletko huolissasi läheisesi 
mielenterveydestä ja omasta jak-
samisestasi? Omaisneuvonta on si-
nua varten! Maksutonta keskuste-
luapua on saatavilla ajanvarauksella 

joko tapaamisena toimistollamme, videoyhteydellä 
(Teams tai puhelimitse.) Varaa sinulle sopiva aika ajan-
varauskalenterista www.finfamiep.fi/varaa, soita tai lä-
hetä soittopyyntö teksti- tai WhatsApp –viestillä nume-
roon 040 410 2549. Tuija Ikola, omaisneuvoja,  psyk.sh.  
tuija.ikola@finfamiep.fi

Vertaistukiryhmä heille, joiden puoliso sairastaa tai 
oireilee psyykkisesti. Ryhmä on kaikille avoin, mutta 
edellyttää ilmoittautumista. Kokoontumiset kerran 
kuukaudessa, ensimmäinen kokoontuminen 8.9. klo 
17:30-19. Lisätietoja: www.finfamiep.fi/puro

Puro-vertaistukiryhmÄ, Seinäjoki

Nuorten vertaistapaamiset 15-24 vuotiaille
Tapaamiset ovat maksuttomia. 
Luvassa on elokuvan katsomis-
ta Matin-Tupa-elokuvateatterissa 
Ylistarossa, jonne kyyti järjestyy 
Seinäjoelta. Elokuvan jälkeen men-
nään ravintolaan ruokailemaan. 

Ilmoittautumaan pääset osoitteessa: https://bit.ly/elo-
kuvasyyskuu. Voit myös ilmiloittautua suoraan han-
ketyöntekijälle joko sähköisesti tai puhelimitse: suvi.
rantamaki@finfamiep.fi tai p. 0452680127. Lisätietoja 
vertaistapaamisista löytyy kotisivuiltamme www.finfa-
miep.fi/kunahra.

Vertaistukiryhmässä käsitellään vanhem-
man näkökulmasta lapsen sairastumista krii-
sinä, voimavaroja, tunnetaitoja (huolen hallin-
ta) sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimista.  
Osallistuminen ei vaadi nuoren diagnoosia tai hoito-
kontaktia, huoli riittää. Ryhmä kokoontuu suljettu-
na 5 kertaa. Ensimmäinen kokoontuminen 31.8. klo 
17:30-19 Seinäjoella. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
toimisto@finfamiep.fi

Virta-ryhmä vanhemmille, joiden 13-25v 
nuori oireilee psyykkisesti, Seinäjoki

työikäisten vertaistukiryhmä, kauhajoki
Vertaistukiryhmässä käsitellään omia kokemuksia 
ja tunteita läheisen sairastaessa psyykkisesti. Ryhmä 
on kaikille avoin, mutta edellyttää ilmoittautumista 
toimisto@finfamiep.fi Kokoontumiset kerran kuu-
kaudessa, ensimmäisen kokoontuminen 6.9. klo 17-
18:30.

Kannatko huolta läheisesi psyykkisestä oireilusta, ja 
haluaisit pysähtyä omien tarpeidesi äärelle? Kehon 
kautta voidaan vaikuttaa myös mieleen – voimaan-
nutaan lempeällä liikkeellä ja mielen hyvinvointihar-
joituksilla. Ryhmässä luvassa kevyttä liikuntaa ilman 
välineitä ja läsnäolon ja tietoisuuden harjoituksia. 
Maksuton osallistujille. Yhteistyössä järjestämässä 
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto. Ryhmä kokoon-
tuu yhteensä 7 kertaa. Ilmoittautumiset Järvi-Pohjan-
maan kansalaisopiston kurssikalenterin kautta, haku-
sanaksi kurssin nimi.

lempeää liikettä ja mielen hyvinvointia, 
alajärvi

Tarjoamme yhteistyössä LifeCircus Seinäjo-
en kanssa perheparkour-kurssin perheille, jos-
sa jollain perheenjäsenellä on mielenterveyden 
haasteita ja 7-12-vuotiaita lapsia. Lapset osallis-
tuvat yhdessä vanhemman/vanhempien kanssa! 
Kurssiin kuuluu viisi kokoontumiskertaa sunnun-
taisin klo 12-12:45 29.8.-26.9.! Kurssi on maksu-
ton. Lisätietoja: www.finfamiep.fi/perheparkour 
Ilmoittaudu nopeasti mukaan, paikkoja on rajallinen 
määrä! Ilmoittautumiset: toimisto@finfamiep.fi

perheparkour-kurssi, seinäjoki

15.9.
&

21.9.
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vertaistuki-ilta riippuvuuden kanssa kamp-
pailevien omaisille, seinäjoki

Vertaistuellinen tapaaminen kaikille 
henkilöille, joiden läheinen kamppai-
lee riippuvuuksien kanssa. Tilaisuu-
dessa tarjotaan tietoa riippuvuudesta 
ja omaisen roolista sairastuneen elä-
mässä. Tilaisuuden yhteydessä kar-

toitetaan tarvetta alueellisille maksuttomille vertais-
tukiryhmille. Yhteistyössä kanssamme järjestämässä 
Seinäjoen Päihdeklinikka (tuleva Riippuvuusklinikka). 
Ilmoittautumiset: toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 231 
9505/järjestöavustaja, Paikka: Elinkeinotalo, Huhta-
lantie 2, alakerran sali, Seinäjoki.

14.9.
klo 17:30

Käsillä tekeminen on paitsi hauskaa, se myös stimuloi 
aivoja, poistaa stressiä ja on hyväksi mielenterveydel-
le. Tule saamaan iloa käsillä tekemisestä ja kokemaan 
vertaisuutta. Illat ovat avoimia kaikille omaishoitajille 
ja omaisille. 
Yhteistyössä: Taito Etelä-Pohjanmaa ry, FinFami Ete-
lä-Pohjanmaa ry & Lakeuden Omaishoitajat ry.

28.9.2021 klo 16:45-20 Villalangan kakkuvärjäys. Il-
moittautumiset viimeistään 2 päivää ennen kokoon-
tumista ohjaajalle! Osallistuja maksaa itse käyttä-
mistään materiaaleista. Ohjaaja: Elise, 040 066 3525, 
seinajoki@taitoep.net

Käsillä tekemisen iloa-illat, seinäjoki

Oletko elänyt lapsena perheessä, jossa vanhemmalla 
on ollut mielenterveyden häiriö? Vaikuttaako koke-
mus nykypäivääsi? Miten hyväksyä kokemus osaksi 
itseä, mutta ei antaa sen määrittää itseään?
Tule etsimään voimavaroja ja keskustelemaan koke-
muksistasi vertaisten kanssa verkossa.
Ryhmä on suljettu ja toteutuu Tukinetissä. 4.10-15.11. 
Hae mukaan viimeistään 30.9. Tukinetin kautta. Jos 
tarvitset lisäohjeita Tukinetin käyttöön, ota yhteys 
toimisto@finfamiep.fi

Kukin viikko sisältää teemaan liittyvää tietoa, tehtä-
viä ja keskusteluseinän keskustelun. Tarkoituksena 
on, että jokainen ryhmän osallistuja kävisi tutustu-
massa materiaaleihin viikkojen mukaisessa järjestyk-
sessä. Ryhmä toteutuu anonyyminä, ja jokainen päät-
tää itse, minkä verran haluaa itsestään ja asioistaan 
jakaa. Ryhmä toteutuu suljettuna.

Ryhmässä käsitellään itsemyötätuntoa, vanhemman 
sairautta osana lapsuutta, omia rajoja, selviytymis-
keinoja, voimavaroja ja tehdään itselle hyvinvointi-
suunnitelma. Lisätietoja www.finfamiep.fi/vanhem-
man-varjosta

Vanhemman varjosta-verkkoryhmä

Oletko huolissasi läheisesi päihteidenkäytöstä? Tule 
vertaistukiryhmään keskustelemaan asiasta muiden 
samassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmä on kaikille 
avoin. Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen vertaisohjaaja. 
Kokoontumiset kuukausittain, syyskuun kokoontu-
minen 2.9. klo 17-19.  Ilmoittautumiset: toimisto@
finfamiep.fi

Vertaistukiryhmä päihteitä käyttävien 
läheisille, alajärvi

Webinaarissa paneudutaan omais-
ten toipumisprosessiin läheisen sai-
rastuessa, sekä avataan omaisten 
tuen ja avun tarpeita sairastuneen 
rinnallakulkijoina. Webinaarissa 
saat tietoa FinFamien keskeisistä 

näetkö minut? tukena omaisen toipumisen 
polulla-webinaari

8.10.
klo 10-12

tuenmuodoista sairastuneen läheisille. Kokemuspu-
heenvuoro avaa konkreettisesti käsitystä siitä, miten 
mielenterveysomaisena huomaa olevansa itsekin 
tuen tarpeessa, ja millainen tuki on ollut vaikuttavaa. 
Webinaari on suunnattu ammattilaisille, mutta on 
avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistumi-
nen on maksutonta. Ilmoittautuminen: www.bit.ly/
naetkominut 7.10. klo 8:00 mennessä.

Koulutusta vapaaehtoisille
 
Ryhmänohjaajien koulutus: Rentoutuminen 20.9. 
klo 17-18:30. Erityisesti ryhmänohjaajille suunnattu 
koulutus, jossa käydään läpi erilaisia keinoja rentou-
tumiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa ryhmän-
ohjaajille työkaluja vietäväksi ryhmään osallistujille. 
Kannustavan chattailijan koulutus 22.9.2021 klo 17-
19. Haluatko toimia kannustavana chattailijana mie-
lenterveysomaisille suunnatussa chatissa? Tukinetissä 
toteutuvassa chatissa kohtaat anonyymejä ihmisiä ja 
teet töitä yhdessä muun työtiimin kanssa. Koulutuk-
seen kuuluu erikseen sovittava ohjausharjoitteluaika. 
Koulutukseen osallistuminen ei sido sinua toimima-
maan kannustavana chattailijana. 

Koulutukset järjestetään Teams-videoyhteydellä ver-
kossa. Ilmoittautumiset viimeistään 3 päivää ennen 
toteutusta toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 231 9505.


