
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 toiminta-
ohjeemme osoitteesta:
www.finfamiep.fi/ajankohtaista.

Maksutonta keskustelutukea
Oletko huolissasi läheisesi mielen-
terveydestä ja kaipaisit tukea 
omaan jaksamiseesi? Ammatillista 
keskustelutukea on saatavilla.

Ajanvaraukset sähköisen ajanvarauksen kautta: 
www.finfamiep.fi/varaa. Voit myös soittaa tai 
laittaa soittopyynnön tekstiviestillä. 

Tuija Ikola, psyk. sairaanhoitaja, 
omaistyöntekijä/ puh. 040 410 2549

boostia sporttaamalla, seinäjoki
Toiminnallinen vertaistukiryhmä sinulle mies,
jonka läheinen oireilee tai sairastaa psyykkises-
ti. Ryhmään osallistuminen on ilmaista ja se ei
edellytä läheisen diagnoosia tai yhdistyksen jä-
senyyttä. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen:
31.8.2022 klo 17:30-19 frisbeegolf, Käpälikön 
rata, Kyrkösvuorentie 26. Ilmoittaudu mukaan 
syyskaudelle: toimisto@finfamiep.fi tai 
p. 045 2319505/ järjestöavustaja. 
Lisätietoja: www.finfamiep.fi

Olemme tavattavissa M-talolla tiistaisin klo 
12-15. Omaistoiminnan tila sijaitsee sisääntu-
loaulan yhteydessä, huoneesta löydät läheisille 
suunnattua materiaalia ympäri vuorokauden.

Toiminnallinen ryhmä naisille, joiden lähei-
nen oireilee psyykkisesti. Tule saamaan itsellesi 
vertaistukea, iloa liikunnasta ja luonnosta sekä 
voimavaroja arkeen. Ryhmä on avoin kaikille, 
eikä osallistumiseen tarvita jäsenyyttä tai lähei-
sen diagnoosia - huoli riittää. Ryhmä kokoontuu 
Kauhajoella 2022 ja on sinulle maksuton. Syk-
syn ensimmäinen kokoontuminen: 25.8.2022 
klo 17-19 Laavuretki Katikankanjonille. Ilmoit-
taudu mukaan syyskaudelle:
toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 2319505/
järjestöavustaja. Lisätietoja: www.finfamiep.fi

Hyvinvoinnin kipinä, kauhajoki

virta, seinäjoki
Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden 
13-25-vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua. 
Ryhmässä on mahdollista tavata toisia samassa  
elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada 
uusia voimavaroja omaan jaksamiseen. Osallis-
tuminen ei vaadi nuoren hoitokontaktia tai diag-
noosia, huoli riittää. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa 
suljettuna Seinäjoella. Ohjaajina vapaaehtoinen 
ja kokemusasiantuntija. Syksyn ensimmäinen 
kokoontuminen: 5.9.2022 klo 17:30-19.

Ilmoittaudu mukaan: toimisto@finfamiep.fi tai 
p. 045 2319505/järjestöavustaja. Lisätietoja: 
www.finfamiep.fi

Järjestömarkkinat, Kauhava 26.8. 
klo 14-18.

Olemme mukana hyväntekeväisyysgolfin ja 
Härmän kylpylän yhteydessä järjestettävillä 
järjestömarkkinoilla. Olet lämpimästi tervetul-
lut tapahtumaan!

infoa

Nuorten toiminta elokuu

8.8 klo 17:00 mennään SUP-lautailemaan!
Lähtö Seinäjoen pumppurannasta. Varaa mu-
kaan mukavat joustavat vaatteet, jotka voivat 
myös kastua. Tunnilla on mukana ohjaaja, joten 
aiempaa osaamista ei tarvita.

Ilmoittaudu mukaan Suville p. 045 2680127
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alajärven päihdeläheiset
Tule saamaan iloa käsillä tekemisestä ja koke-
maan vertaisuutta! Illat ovat avoimia kaikille 
omaishoitajille ja omaisille. Ke 31.8. Tehdään 
sisustuskori nahkapaperista ja/tai korkkikan-
kaata. Ilmoittautumiset viimeistään 2 päivää 
ennen kokoontumista. Osallistuja maksaa itse 
käyttämistään materiaaleista. 

Paikka: Kalevan navetta, Nyykoolinkatu  25.

Ilmoittaudu: Elise, 040 066 3525 tai
seinajoki@taitoep.net
Lisätietoja: www.finfamiep.fi

Käsillä tekemisen iloa- illat
Oletko huolissasi läheisesi päihteidenkäytös-
tä? Vertaistukiryhmästä sinun on mahdollista 
saada ymmärrystä, lohtua ja helpotusta sa-
massa tilanteessa olevilta ihmisiltä. Ryhmässä 
käydään keskusteluja siitä, millaisia haasteita, 
ajatuksia ja tunteita läheisen liiallinen päih-
dekäyttö tuo omaisen elämään ja miten omia 
voimavaroja voisi lisätä. Diagnoosia ei tarvita, 
huoli riittää. Ryhmä on kaikille avoin ja mak-
suton.

Ilmoittaudu: toimosto@finfamiep.fi tai 
p. 045 231 9505. Lisätietoja: www.finfamiep.fi


