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

kuukausitiedote 
toukokuu 2022
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Vastuullisesti yhdessä
Olemme sitoutuneet toimimaan tartuntariskejä 
minimoiden, sitouduthan sinäkin. Lue toimin-
taohjeemme osoitteesta:
www.finfamiep.fi/ajankohtaista.

Maksutonta keskustelutukea
Oireileeko läheisesi psyykkisesti 
ja kaipaisit tukea omaan jaksami-
seesi? Ammatillista keskustelutu-
kea on saatavilla. Ajanvaraukset 
(tapaaminen, Teams -etäyhteys tai 

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

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

finfami e-p:n kevätkokous ja koko perheen 
tapahtumapäivä

14.5.2022 klo 14-17:30 
Isosaaren leirikeskus, Seinäjoki

Kaikille avoin koko perheen tapahtumapäivä 
Seinäjoella, Isosaaren leirikeskuksella 14.5.2022 
klo 14-17:30. Leirikeskuksen pihapiiristä löytyy 
unelmien luontorastit ja pihapelejä, kuten rima-
golf ym. puuhaa. Paikalla makkaratarjoilu!

Yhdistyksen jäsenet on kutsuttu keskuksen 
sisätiloihin klo 15, joilloin pidetään yhdistyksen 
kevätkokous.

Tarjoilujen vuoksi toivotaan alustavat ilmoittau-
tumiset 8.5.22 mennessä hallitus@finfamiep.fi

infoa:

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

Suunnittelemme syyskauden toimintaa! 
Voit esittää toiveita sähköpostitse: 
toimisto@finfamiep.fi

Löydät meidät Lähikset lähemmäs -
kylämessutapahtumasta 21.5.2022 
klo 10:00-15:00

Paikka: Ylistaron monipalvelukirjasto, 
Kaukolanraitti 5, Seinäjoki.

Järjestöt esittelevät toimintaansa, Draama-
purkin lastenesitys, taikurishow, palokunta 
esittäytyy ym. Ylistaron monipalvelu-
kirjastolla.

Seinäjoen mielenterveys- ja päihdepalvelui-
den asiakasraati järjestää 11.5.2022 klo 16-18 
tilaisuuden, jossa kerrotaan perustietoa arjen 
talousasioista, sen haasteista ja talouden hallin-
taan saatavilla olevasta tuesta.

Puheenvuorot:

-Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
-Anne Hietala, talous- ja velkaneuvoja, 
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
-Kaisa Rajaniemi, ennakoivan talousneuvonnan 
asiantuntija, Ulosottolaitos

Laita päivämäärä ylös ja tule mukaan! 
Tilaisuus on avoin kaikille.

Paikka: Seinäjoen kaupunginkirjasto, 
Jaaksi-sali.

Taloushallinnan tilaisuus -kun rahat eivät 
riitä, mitä sitten?
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Haetaan järjestöavustajaa!

Haemme järjestöavustajaa yhdistyksen yleis-
hyödyllisiin työtehtäviin määräaikaiseen työ-
suhteeseen (12kk) STEA:n Paikka auki
-avustuksella. Työntekijän tulee olla ennen 
työsuhteen alkua alle 30-vuotias ja työelämän 
ulkopuolella eikä hänellä voi olla aiempaa 
Paikka auki -työsuhdetta.

Työhön kuuluu monipuolisia toimistotehtäviä 
ja viestintää, kuten yhdistyksen kotisivujen ja
sosiaalisen median päivittämistä, sähköpostei-
hin ja puhelimeen vastaamista, tiedotteiden
taittoa, esitteiden laatimista sekä mahdollisesti 
muiden graafisten materiaalien tekemistä.
Lisäksi työhön voi sisältyä muita vaihtelevia 
tehtäviä, kuten yhdistyksen esittelyä, tapah-
tumien järjestämistä sekä verkkopalveluiden 
käytön opastusta.

HAKUAIKA PÄÄTTYY: 16.5.2022
(haastattelut viikolla 23)
Työ alkaa 25.7.2022.
Työ on määräaikainen (12kk).
Työpaikan sijainti: Seinäjoki
Palkka: sosiaalialan järjestöjen TES

Hakemukset sähköpostilla:
marjo.takkunen@finfamiep.fi
Lisätiedot: marjo.takkunen@finfamiep.fi
tai puh.050 348 3676

Nuorten toiminta toukokuu
25.5. klo 16.30 Piknik ja pelejä 
Lakeuden puistossa

Ilmoittaudu mukaan Suville 0452680127

webinaari
Ymmärrystä Tunteisiin - Mentalisaatio-
kyky Omaisen Voimavarana ke 4.5.2022 
klo 16–18, verkko

Mentalisaatiolla tarkoitetaan yksilön kykyä 
pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja 
kokemusta. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa 
säätelemään omia tunnetiloja, luo vakaut-
ta ihmissuhteisiin ja edistää hyvää perheen 
sisäistä kommunikaatiota. Luennolla saat 
tietoa, käytännön esimerkkejä ja työkaluja 
sovellettavaksi arkeen mielenterveysomaisten 
ja omaishoitajien näkökulmasta.

Luennoitsijana verkkoluennolla on erikoisp-
sykologi PsL, psykoterapeutti Nina Pyykkö-
nen. Webinaari toteutetaan Zoom-videopal-
velussa, osallistumiseen tarvitset tietokoneen, 
tabletin tai älykännykän.

Ilmoittautumiset:
https://link.webropol.com/ep/mentalisaa-
tio22


