
Alta löytyvät yhdistyksemme tapahtumat ja toiminnat. Tietoa tapahtumista saa jakaa eteenpäin. 
Mikäli tahdot poistua postituslistaltamme, laita sähköpostia osoitteeseen: toimisto@finfamiep.fi

kuukausitiedote 
Helmikuu 2023
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Vastuullisesti yhdessä
Olemme sitoutuneet toimimaan tartuntariskejä 
minimoiden, sitouduthan sinäkin.

keskustelutuki
Oletko huolissasi läheisesi mielen-
terveydestä ja kaipaisit tukea 
omaan jaksamiseesi? 
Maksutonta ammatillista keskus-
telutukea 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

Olemme tavattavissa M-talolla tiistaisin 
klo 12-15. Omaistoiminnan tila sijaitsee sisään-
tuloaulan yhteydessä, huoneesta löydät läheisil-
le suunnattua materiaalia ympäri vuorokauden. 
14.2. Olemme mukana Järjestöextriimissä, joten 
emme ole tavattavissa M-talolla tuolloin.

infoa

Hyvinvoinnin Kipinä
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 kokoon-
tuu Kauhajoella 2023 ja on sinulle maksuton. 
23.2. klo 18-19:30 Sisäliikunta, Sanssin Kult-
tuuritalo. Tätä kertaa varten ota mukaan viltti, 
makuualusta, tyyny ja lämmintä vaatetta lop-
purentoutukseen. Makuualustoja löytyy jonkin 
verran, mikäli sinulla ei ole omaa.  Ilmoittaudu 
mukaan:
toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 2319505/
järjestöavustaja. Lisätietoja: www.finfamiep.fi

Tule saamaan iloa käsillä tekemisestä ja koke-
maan vertaisuutta! Illat ovat avoimia kaikille 
omaishoitajille ja omaisille. Helmikuun ilta 
pidetään KE 20.2. Klo 16:45 - 20
Ilmoittautumiset viimeistään 2 päivää ennen 
kokoontumista. Osallistuja maksaa itse käyt-
tämistään materiaaleista. 

Paikka: Kalevan navetta, Nyykoolinkatu  25.

Ilmoittaudu: Elise, 0400 663 525 tai
seinajoki@taitoep.fi
Lisätietoja: www.finfamiep.fi

Käsillä tekemisen iloa- illat

alajärven päihdeläheiset
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.

Helmikuun kokoontuminen:
23.2.2023. klo 17-19
Alajärven seurakunnan kerhotila, 
Alvar Aallon tie 3, Alajärvi

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



Vertaistukiryhmä on vanhemmille, joiden noin 
13-25-vuotiaalla nuorella on psyykkistä  
oireilua.

Ryhmässä on mahdollista tavata toisia sa-
massa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja 
saada uusia voimavaroja omaan jaksamiseen. 
Osallistuminen ei vaadi nuoren hoitokontaktia 
tai diagnoosia, huoli riittää. Kokoontumisissa 
käsitellään mm. vanhemman tunteita ja vuoro-
vaikutusta lapsen kanssa  toipumisnäkökulmaa 
etsien.

Ensimmäinen tapaaminen: 
14.2.2023. Klo 17:30 - 19:00
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toimisto, 
Huhtalantie 2, 3.krs, Seinäjoki

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 231 9505.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan lapsesi 
iän sisällön kohdentamista varten.
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MIESTEN VOIMAA
Hei sinä mies, joka kannat huolta omaisesta tai 
läheisestä!
Kaipaatko pientä hengähdystaukoa omaistilan-
teesta, virkistystä, uusia kokemuksia, vertaistu-
kea? Tule mukaan miehiseen toimintaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tapaamisiin vii-
meistään pari päivää ennen tapaamista:
Martti Kuusiniemi p. 0400  672926 tai 
martti.kuusiniemi@gmail.com.

Kevätkauden 2023 kokoontumiset
• To 23.2. Ab Rani Plast Oy- tehdas, Teerijärvi
•Ti 7.3. Klo 17:00. Lakis Areena, Vimpeli.   
Jääkäri liikkeen esitelmä.
•To 20.4. klo 11.00 Pitsaa ja puhetta.  
Järviseudun Omaishoitajat toimisto.
•To 18.5. Kitron Stadion. Superpesis ottelu 
Alajärvi – Hyvinkää.
•To 15.6. Päiväreissu Härmän kylpylään, uinti 
ja Buffet. Omavastuu 10€/henkilö.

Boostia SPorttaamalla

VIRTA – RYHMÄ VANHEMMILLE, JOIDEN NUORI 
OIREILEE PSYYKKISESTI

Toiminnallinen vertaistukiryhmä sinulle mies,
jonka läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti.
Ryhmään osallistuminen on ilmaista ja se ei
edellytä läheisen diagnoosia tai yhdistyksen
jäsenyyttä. 

Kevätkauden 2023 ohjelma:
HUOM! Alustava, päivämäärät ja aktiviteetit 
saattavat vielä muuttua.

To 16.2. klo 17-19 Laavuretki 
To 16.3. klo 17-18:30 Kokoontuminen FinFamilla 
To 13.4. klo 17/18 eteenpäin, Sulkapalloa, M-Talo. 
To 11.5. klo 17-18:30 Frisbeegolf, Kyrkkäri 
Jalkapallo ottelu 6/2023

Ryhmän tavoitteena on edistää sinun hyvinvoin-
tiasi ja vahvistaa omia voimavarojasi. Vertaistuki 
tuo mahdollisuuden jakaa omia tunteita, ajatuksia 
ja kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien 
miesten kanssa!

Ilmoittautumiset: toimisto@finfamiep.fi 
tai p. 045 2319505/ järjestöavustaja.  
Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Kauhajoen Työikäisten Ryhmä
Oireileeko läheisesi psyykkisesti? 
Oletko työikäinen?
Haluaisitko jakaa huoliasi ja saada
uusia näkökulmia tilanteeseesi ihmisiltä, jotka
ymmärtävät tilannettasi? Tule mukaan 
Kauhajoella järjestettävään vertaistuelliseen 
ryhmään työikäisille mielenterveysomaisille.

Ilmoittautumiset ryhmään:
toimisto@finfamiep.fi tai p. 045 231 9505
Paikka: Walkers-nuorisokahvilan takkahuone,
Topeeka 40, Kauhajoki
Ryhmänohjaajina toimivat vapaaehtoinen ja 
kokemusasiantuntija.
Helmikuun kokoontuminen
klo 17-18.30 6.3.2023.


