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syyskausi

Tietoa, tukea ja toivoa 
sinulle, jonka läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti.

Kun yksi sairastuu, monen 
maailma muuttuu.

www.finfamiep.fi

Kun yksi toipuu, monen 
elämä helpottuu.
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Sisältö

Me olemme läheisiä varten. Toimintamme on 
asiakkaalle maksutonta, eikä osallistumiseen 

vaadita jäsenyyttä.

Yhdistyksen jäsenyydestä löydät lisätietoa 
www.finfamiep.fi/jasenyys



toiminnanjohtajalta

jöille! Monesti puhutaan jokaisella pilvellä olevan 
hopeareunus. Tässä hetkessä ajattelen, että yhä mo-
nipuolisemmat tavat kohdata ja tukea läheisiä ovat 
se hopeareunus, jonka pandemiapilvet toivat yhdis-
tyksemme toimintaan.

Muutoksia yhdistykseen tuo myös jäsenrekisterim-
me päivittäminen uuteen järjestelmään. Tästä löytyy 
tarkemmin infoa tiedotteen loppupuolella. 

Olen kiitollinen siitä polusta, jonka olen saanut Fin-
Fami Etelä-Pohjanmaalla kulkea erilaisten roolien 
välillä, sillä joka kerta on avautunut uudenlaisia nä-
kökulmia. Ja näistä jokainen on yhtä lailla tärkeä. 
Meidän yhdistyksemme tarvitsee teistä jokaista – 
vapaaehtoisia, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, 
hallituksen jäseniä - ja ennen kaikkea teitä yhdistyk-
sen jäseniä. Ilman jäseniä, ei meillä olisi yhdistystä, 
jossa saamme antaa kukin oman panoksemme tär-
keän asian hyväksi!

Lopuksi haluan toivottaa teille jokaiselle rentoutta-
vaa kesää! Odotan innolla syyskautta ja toivottavasti 
tapaamme yhteisen toiminnan merkeissä. Vinkkinä 
esimerkiksi yhdistyksen syyskokous, jonka ajankoh-
ta löytyy tiedotteesta – olette lämpimästi tervetullei-
ta mukaan ja teidän jäsenten äänellä on suuri mer-
kitys!

Julia Hakamaa

Kesäinen tervehdys kaikille! Olen saanut aloittaa 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n uutena toiminnan-
johtajana 6.6.2022. Vaikka työnkuva ja näkökulma 
on täysin uusi, on itselle kyseessä myös paluu takai-
sin juurille. 

Vuonna 2017 tutustuin yhdistykseen ensimmäisen 
kerran, kun vastavalmistuneena aloitin työt nuor-
ten omaistyöntekijänä ja järjestöavustajana yhdis-
tyksessä. Työkuviot kuljettivat tuolloin eteenpäin, 
mutta nopeasti löysin uuden paikan yhdistyksen 
toiminnassa, kun pääsin mukaan yhdistyksen hal-
litukseen. Hallitustyöskentelyn ansiosta sain jatkaa 
työtä vapaaehtoispohjalta itselle tärkeäksi muodos-
tuneiden arvojen ja läheisten hyvinvointia edistävän 
toiminnan parissa.

Muutos on ollut kuvaava sana viime vuosina, kun 
puhutaan laajemmin yhteiskunnasta, mutta kosket-
tanut todennäköisesti myös meidän jokaisen omaa 
arkea. Muutos on jatkuvaa liikettä ympärillämme 
ja joskus se voi olla pelottavaa, ahdistavaa, haikeaa. 
Vasta usein jälkeenpäin huomaa, että ennen kaik-
kea se on kuitenkin tarpeellista, innostavaa ja antaa 
meille jotain uutta. Viime vuosi oli yhdistyksemme 
20-vuotisjuhlavuosi ja pitkät perinteet luovat tär-
keän pohjan toiminnalle. Onnekseni voin sanoa, 
että meillä on yhdistys, joka kehittyy jatkuvasti ja 
pystyy vastaamaan ympärillä olevaan muutokseen. 
Suuri kiitos siitä kuuluu jokaiselle toiminnassa mu-
kana olleelle, niin vapaaehtoisille kuin työnteki- 3

5 hauskaa faktaa minusta:

1. Olen Marvelin supersankari-  
 elokuvien - ja sarjojen suuri fani!

2. Jos voisin, eläisin pelkällä 
 suklaalla.

3. Teen kaikesta listoja – ostoslista, 
 pakkauslista, to do -lista…

4. En pidä tuoreista mansikoista.

5. Olen koiraihminen.



Kaipaatko keskustelutukea?

Oletko huolissasi läheisesi mielenterveydestä?  

Sinun ei tarvitse jäädä huolien kanssa yksin, amma-
tillista keskustelutukea on saatavilla.  

Perheenjäsenen tai ystävän psyykkinen oireilu / sai-
raus vaikuttaa aina tavalla tai toisella myös sairastu-
neen läheisiin. Keskustelutuen tavoitteena on tukea 
läheisen jaksamista sekä löytää mahdollisia vaihto-
ehtoja ja ratkaisukeinoja arjen haasteisiin. Asioista 
puhuminen voi myös huojentaa mieltä ja selkeyttää 
omaa tilannetta.  

Voit valita tapaamisen toimistollamme, puhelun tai 
Teams -etäyhteyden.

Ajanvaraukset: 

* sähköinen ajanvaraus: www.finfamiep.fi/varaa  

* puhelimitse 040 410 2549 / psyk. sairaanhoitaja 

* voit myös jättää soittopyynnön tekstiviestillä, 
WhatsAppilla tai sähköpostilla.

Keskustelutuki on maksutonta ja 
luottamuksellista.  

Yhteystietoja ja keskusteluja ei tallenneta 
Kantaan tai muihin tietojärjestelmiin.  

Tuija Ikola,  

psyk. sairaanhoitaja AMK, omaistyöntekijä 

p. 040 410 2549,  

tuija.ikola@finfamiep.fi 
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“Ei niin pientä ongelmaa tai suurta huolen
 aihetta, ettetkö voisi tulla juttelemaan.”
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Minä annan itselleni luvan.  

Minulla on lupa tuntea itseni myös heikoksi ja 
väsyneeksi.  

Minulla on lupa pyytää ja saada apua.  

Minulla on lupa muuttua.  

Minulla on lupa sanoa ei.  

Minulla on lupa jämäköityä.  

Minulla on lupa olla oma itseni.  

Minulla on lupa tuntea.  

Minulla on lupa kokea iloa.  

Minulla on lupa nauttia arjen pienistä asioista.

(Hyvinvoinnin ABC-harjoituskirja omaiselle)
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vertaistuki

Kaikki ryhmämme ovat suunnattuja henkilöille, joi-
den läheinen oireilee psyykkisesti. Läheisellä ei tar-
vitse olla diagnoosia. Osallistuaksesi sinun ei tarvitse 
olla yhdistyksen jäsen. Ryhmät ovat luottamukselli-
sia ja niissä sitoudutaan yhteisesti sovittuihin peli-
sääntöihin. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta. 
Katso ryhmien tarkemmat tiedot ja kokoontumisajat 
nettisivuiltamme: www.finfamiep.fi/vertaistuki

Löydät itsellesi vertaistukea myös verkosta: 
www.finfami.fi/verkkoryhmat

PERHEPARKOUR -KURSSI, SEINÄJOKI 

Nyt on lupa temppuilla! Liikunnallinen perhe-
parkour tarjoaa mahdollisuuden oppia perusliik-
keitä, yhdessä toimimista, motorisia taitoja sekä 
mukavia onnistumisen hetkiä! 

Yhdessä toimiminen, onnistumiset ja jaetut elä-
mykset kehittävät perheenjäsenten välisiä suh-
teita: Vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen 
ovat olennainen osa perheparkourtunteja. Per-
heparkour kehittää myös kehonhallintaa, koor-
dinaatiokykyä ja tasapainoa. Taitovaatimuksia ei 
ole, vaan jokainen saa osallistua oman kyvyn mu-
kaan, tavoitteena on pitää hauskaa yhdessä! 

Tarjoamme yhteistyössä Sirkus Muudin kanssa 
perheparkourpäiviä perheille, joissa jollain per-
heenjäsenellä on mielenterveyden haasteita ja 
7-12-vuotiaita lapsia. 

Lapset osallistuvat yhdessä huoltajan/huoltajien-
sa kanssa. Viiden kerran ohjattu perheparkour 
-kurssi on osallistujille täysin maksuton! Mukaan 

mahtuu 20 henkilöä. 

Virta, Seinäjoki

Vertaistuki ryhmä vanhemmille, joiden 
13-25-vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua. 
Ryhmässä on mahdollista kohdata toisia samassa 
elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada 
uusia voimavaroja omaan jaksamiseen. 

Kokoontumisissa käsitellään mm. vanhemman 
tunteita ja voimavaroja toipumisnäkökulmaa et-
sien. Ryhmä kokoontuu yhteensä viisi kertaa ja 
ryhmänohjaajina toimii vapaaehtoinen sekä ko-
kemusasiantuntija. 

Boostia sporttaamalla, Seinäjoki  

Omasta hyvinvoinnista on tärkeä pitää huolta, 
silloin jaksaa tukea myös toista. Miehille suun-
nattu vertaistuellinen ja toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu syyskaudella viisi kertaa. Ohjelmassa 
on mm. Äijäjoogaa, hohtokeilausta sekä elämys-
reitti laavulle.  

Ryhmä toteutetaan pienryhmänä (max. 10 osal-
listujaa) ja ryhmää on ohjaamassa vapaaehtoinen 
ja kokemusasiantuntija. Tämä on osallistujille 
täysin maksutonta! Ryhmä on osa Mielen hyväksi 
-kurssitoimintaa. 

Pitkään kokoontuneet omaisryhmät 

Pitkän omaiskokemuksen omaavien ryhmissä on 
vuosien kokemus läheisenä elämisestä. Ryhmät 
kokoontuvat Kauhajoella/Kurikassa, Seinäjoella 
ja Vimpelissä. 

Mitä mies?

Tule mukaan!



Työikäisten vertaistukiryhmä, kauhajoki

Työikäisille läheisroolissa oleville henkilöil-
le suunnattu, keskusteluun pohjautuva ryhmä 
kokoontuu Kauhajoella kerran kuukaudessa. 
Ryhmä on avoin kaikille ja toivotamme teidät 
lämpimästi tervetulleeksi. Ryhmää ohjaa vapaa-
ehtoinen ja kokemusasiantuntija. 

Miesten voimaa, Järviseutu 

Miehille tarjolla pientä hengähdystaukoa omais-
tilanteesta, virkistystä, uusia kokemuksia ja ver-
taistukea miesten itsensä suunnittelemana.

Suunnittelukokoontuminen järjestetään helmi-
kuussa. Avoin kaikille miehille, ilmoittautumista 
edellytetään ryhmänohjaajalle viim. 2 päivää en-
nen kokoontumista. Yhteistyössä järjestämässä 
Järviseudun Omaishoitajat ry.

Päihteitä käyttävien läheiset, Alajärvi

Oletko huolissasi läheisesi päihteidenkäytöstä? 
Usein päihteidenkäyttöön liittyy samanaikaista 
psyykkistä oireilua ja nämä voivat herättää lähei-
sessä monenlaisia tunteita: Huolta, syyllisyyttä, 
pelkoa, häpeää… Vertaistukiryhmässä sinun on 
mahdollista saada ymmärrystä, lohtua ja helpo-
tusta samassa tilanteessa olevilta henkilöiltä. 

Ryhmässä keskustellaan läheisen liiallisen päih-
teidenkäytön tuomista haasteista, ajatuksista 
ja tunteista omaisen elämässä ja pyritään löytä-
mään voimavaroja lisääviä tekijöitä. Ryhmä on 
kaikille avoin, mutta edellyttää ilmoittautumista. 

Hyvinvoinnin kipinä, Kauhajoki

Hyvinvoinnin kipinä on toiminnallinen, naisille 
suunnattu vertaisryhmä, joka kokoontuu Kauha-
joella kerran kuukaudessa. Ryhmää ovat kanssam-
me järjestämässä Kauhajoen kaupunki ja Mielen 
hyväksi -kurssitoiminta. Tule mukaan saamaan 
ryhmästä itsellesi hyvinvointia, vertaistukea sekä 
iloisia hetkiä liikunnan ja luonnon parissa. 

Jokainen on tervetullut mukaan lämpimästi, aktii-
viliikkujasta liikunnan ilon löytämisestä haaveile-
vaan! Ohjelmassa syyskaudella on mm. laavuretki 
sekä sauna ja kylmävesiallas. Ryhmä on osallistu-
jille maksuton, paikkoja on rajoitettu määrä eli 
ilmoittaudu pian mukaan! 
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Tule saamaan 
voimavaroja
liikunnasta!



Onnistumisen tunne on kokonaisvaltainen tunne. 
Kokemus omasta pystyvyydestä, kyvykkyydestä ja 
taidokkuudesta nostaa itsemme hetkellisesti yläil-
moihin ihastelemaan saavutuksiamme. Onnistumi-
sen kokemukset edistävät epäilemättä mielen hy-
vinvointia, kohentaa itsetuntoa ja -luottamusta sekä 
tukee arjessa jaksamista. Onnistumisen kokemuksen 
voi saada mistä tahansa. Se voi olla pientä tai suurta, 
kertaluontoista tai toistuvaa, pitkällisen ponniste-
lun tulosta tai syntyä silmänräpäyksessä. Jokainen 
onnistuminen kuitenkin herättää mieleemme sa-
man tunnelman ja näiden vaaliminen muistoissa on 
merkittävää, huomaammehan herkemmin epäonnis-
tumisemme kuin onnistumiset. Miksi onnistumisen 
arvo olisi muka pienempi?

Onnistumista voivat tuottaa näkymättömät abstrak-
tit saavutukset tai konkreettiset nähtävät tuotokset, 
tunne on silti sama. Konkreettinen kokemus voi 
syntyä vaikka käsityön kautta. Itse oman mielikuvi-
tuksen mukaan suunniteltu tuotos valmistuu omissa 
käsissä kuin taianomaisesti valmiiksi työksi ja on 
voinut vaatia ponnisteluja tullakseen haluamaksem-
me. Olemme matkan aikana voineet epäillä omia 
kykyjämme ja taitojamme, mutta rohkealla otteella 
ja riittävällä kannustuksella olemme saaneet sin-
nikkyyttä jatkaa eteenpäin ja haastaa oman sisäisen 
haastajamme. -Minä onnistuin!

Onnistumisia

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry järjestää Lakeuden 
Omaishoitaja ry:n sekä Taito Etelä-Pohjanmaa ry:n 
kanssa syksyllä 2022 Käsillä tekemisen iloa -koko-
naisuuden, jossa omaisilla ja läheisillä on mahdolli-
suus ohjatusti päästä kokeilemaan erilaisia kädentai-
toja yhdessä porukalla. Aiempaa kokemusta sinulla 
ei tarvitse olla osallistuaksesi, jokainen on lämpi-
mästi tervetullut mukaan!

Muistatko, milloin viimeksi sinä olet kokenut onnis-
tumisen tunnetta? Tule kanssamme onnistumaan!
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KÄSILLÄ TEKEMISEN ILOA -ILLAT, SEINÄJOKI

Käsillä tekeminen on paitsi hauskaa, se myös 
stimuloi aivoja, poistaa stressiä ja on hyväksi 
mielenterveydelle. Tule saamaan iloa käsillä te-
kemisestä, maksat vain käyttämistäsi materiaa-
leista. Voit osallistua joko yhdelle tai useammalle 
kerralle. 

Yhteistyössä järjestämässä Taito Etelä-Pohjan-
maa ry, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry & Lakeu-
den Omaishoitajat ry. 

Tervetuloa mukaan
 onnistumaan!



Psyykkisesti sairastunut tai oirehtiva henkilö voi toi-
mia tahtomattaan poikkeavalla tavoin. Yleensä oi-
reilu kohdistuu läheisimpään ihmiseen eli parisuh-
teessa kumppaniin. Kumppanin sairastumisen tai 
oireilun myötä tilanne voi ajautua kuormittamaan 
sairastuneen kumppanin läheistä ja läheisen psyyk-
kinen sairastuminen kumppanin myötä on varsin 
yleistä. Tilanne voi olla vuosia -jopa vuosikymmeniä 
jatkunut eikä tilanteeseen olla koskaan saatu amma-
tillista apua tai vertaistukea, jolloin puoliso on voi-
nut täysin ehdollistua roolinsa, jossa vastuu on voi-
nut jakautua aiempaa epätasaisemmin ja parisuhde 
on voinut muovaantua enemmän hoivasuhteeksi. 
Huoli läheisestä on kuormittavaa sekä epätietoisuus 
ja ennalta-arvaamattomuus voivat saada läheisen 
olemaan jatkuvassa varoitustilassa, jolloin stressita-
sot pysyvät normaalia korkeampina. Jatkuva huoli 
ja stressi altistavat monenlaisille sairauksille sekä 
voivat alentaa elämän mielekkyyttä ja haastaa koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista. 

Tärkeää on muistaa, että psyykkisesti sairastunut 
henkilö ei koskaan valitse sairastumistaan sekä toi-
puminen tai tasapainon löytyminen voi olla jopa 
vuosia kestävä prosessi ja nämä eivät välttämättä 
tapahdu lineaarisesti -takapakit ovat hoidon kan-
nalta täysin normaali osa prosessia ja näissä tulee 
olla lempeä itseä sekä läheistä kohtaan. Sairaus ei 
kuitenkaan oikeuta vääränlaiseen vallankäyttöön tai 
rikkoa toisen ihmisen oikeutta koskemattomuuteen, 
vaikka impulsiivinen käyttäytyminen ja mielialojen 
nopeatempoinen vaihtelu voivat olla osa sairautta. 

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus 
ja näiden osa-alueiden ollessa tasapainossa, tulisi 
ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutua. 
Jokaisella yksilöllä eri osa-alueiden tarpeet ovat eri-
laiset, mutta sisällöt ovat samat: Ihminen tarvitsee 
psyykkistä hyvinvointia tukevia tekijöitä, ravintoa, 
lepoa, lämpöä, liikettä ja yhteisöä kiteytetysti. 
Hyvinvoivan parisuhteen kulmakivi on tasavertai-

nen ja toista kunnioittava vuorovaikutuksellisuus, 
jossa sen osapuolet voivat esittää omia tarpeitaan ja 
toiveita. Jokaisen osapuolen yksilölliset tarpeet tule-
vat huomioiduksi suhteessa muiden tarpeisiin, joka 
voi toisinaan vaatia joustavuutta ja kompromisseja. 

Hyvinvoiva parisuhde on merkittävä tekijä psyykki-
sen hyvinvoinnin toteutumisessa parisuhteessa elä-
ville henkilöille. -Vain hyvinvoiva kumppani voi toi-
mia tukena ja voimavarana kumppanin psyykkisen 
jaksamisen ja hyvinvoinnin ollessa koetuksella.
Puoliso -Me FinFami Etelä-Pohjanmaa ry haluam-
me olla tukenasi. Tarjoamme teille täysin maksuton-
ta ammatillista keskustelutukea sekä vertaistuellista 
ryhmätoimintaa. 

Kun yhteistä eloa värittää 
kumppanin psyykkinen oireilu
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LAUANTAITREFFIT 10.9.2022 KLO 12-15 

Pariskunnille suunnattu hyvinvointitapahtuma, 
joiden arjessa on psyykkistä oireilua tai huolta 
kumppanin psyykkisestä voinnista. 

Lauantaitreffien ohjelma ja paikka varmentuu 
myöhemmin, olette lämpimästi tervetulleita 
yhdessä kumppanin kanssa. Osallistuminen on 
teille maksutonta, eikä vaadi diagnoosia vaan 
huoli kumppanista riittää. Hyvinvointitapahtu-
ma järjestetään yhdessä Kokemus- ja 
vertaistoimijat ry – Olkkarin kanssa.
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VAPAAEHTOISTOIMINTA- ja tehtävät

Yhdistyksessämme kaikki vapaaehtoistoiminta on 
ammatillisesti ohjattua. Vapaaehtoistoiminta on 
räätälöity kokonaisuus vapaaehtoisen omien aika-
taulujen, jaksamisen ja mielenkiinnon mukaan, jos-
sa luodaan osallisuuden mahdollisuuksia: Saaden 
iloa ja jaksamista omaan elämään, yhteisöllisyyttä, 
auttamisen iloa ja uusia kokemuksia tarjoten samal-
la merkittävää tukea omalla panoksella yhdistyksen 
toiminnassa.

Yhdistyksemme vapaaehtoisena voi olla kuka tahan-
sa. Aina ennen vapaaehtoistoiminnan aloittamista, 
kartoitetaan yhdistyksemme työntekijän kanssa ta-
paamisella, että FinFamin tarjoama tuki ja koulutus 
vapaaehtoistoimijana toimimiselle on riittävää ja 
kattavaa. Kaikille vapaaehtoisille järjestetään virkis-
tyksellisiä tapahtumia sekä koulutuksellisia tapaa-
misia yhteisesti, ohjausta ja tukea tehtävään on tar-
jolla vastaamaan juuri jokaisen yksilöllistä tarvetta.

Vapaaehtoiseksi voit liittyä yhdistyksemme verkko-
sivujen kautta osoitteessa https://www.finfamiep.
fi/vapaaehtoistehtavat/ ja lisätietoja liittyen yhdis-
tyksemme toimintaan sekä vapaaehtoisuuteen saat 
aluetyöntekijältämme.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n tekeminen näkyväk-
si tapahtuu nykyään pitkälti sosiaalisen median eli 
somen välityksellä. Somelähettiläs on arvokkaassa 
asemassa viemässä ja välittämässä tietoa toiminnas-
tamme eteenpäin ihmisille somen välityksellä, teke-
mässä FinFamin toimintaa näkyväksi ja mahdollis-
tamassa toiminnan jatkuvuutta.

FinFamin avoin chat -toiminta mahdollistaa ano-
nyymin vertaistuen saamisen. Chatin aikana on aina 
yhdistyksen työntekijä tukena, ennen ja jälkeen cha-
tin käydään valmistavaa ja purkavaa keskustelua. 
Kannustava chattailija mahdollistaa kannustavalla 
myötäelämisellä vertaistuen toteutumisen. Kannus-
tavan chattailijan työkaluna toimii älypuhelin tai tie-
tokone, joten tehtävää varten tarvitset toisen näistä. 



11

Yhdistyksemme ryhmien keskeinen tarkoitus on 
tarjota vertaistukea ja tukea omaisten hyvinvointia. 
Ryhmistämme lähes kaikki on vapaaehtoisten ohjaa-
mia ja osassa vapaaehtoinen voi toimia työntekijän 
työparina. Osassa ryhmissä oma henkilökohtainen 
omaiskokemus on hyödyksi, mutta sitä ei edellytetä. 
Ryhmiä järjestetään ympäri Etelä-Pohjanmaata, osa 
ryhmistämme on toiminnallisia ja osa keskustelevia, 
jotka painottuvat teemoihin.

Tapahtumien ja tilaisuuksien seremoniamestarina 
paikallisagentti pääsee halutessaan osaksi tapah-
tumien järjestämistä ja toteutusta yhdistyksemme 
työntekijöiden kanssa tasavertaisena työparina. 
Paikallisena on mahdollista tietää ja tuntea alueen 
tarpeita, jolloin me voimme palvella koko Etelä-Poh-
janmaan aluetta. Paikallisagenttina voi tuottaa yh-
distyksellemme paikallistietoa palvelutarpeesta, 
osallistua tapahtumasuunnitteluun ja tapahtumiin, 
mainostaa tulevia tapahtumia sekä tavata ihmisiä 
tapahtumissa jakaen tietoa yhdistyksemme toimin-
nasta.

Tässä tehtävässä vain luovuus on rajana! Voit toteut-
taa itseäsi vapaasti vapaaehtoistoiminnan avulla ja 
samalla tuottaa ennennäkemätöntä materiaalia tai 
sisältöä yhdistyksellemme.

Tavoitteenamme on saada mahdollisimman moni 
tietoiseksi yhdistyksemme toiminnasta, tässä teh-
tävässä vapaaehtoinen toteuttaa sitä konkreettisesti 
esittelemällä yhdistystämme sekä tekemäämme toi-
mintaa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja messuilla yh-
dessä toisen vapaaehtoisen tai yhdistyksen työnteki-
jän kanssa. Esittelylle ei ole tarkkoja raameja, vaan 
tämä saa olla esittelijänsä itsensä näköinen toteutus 
joka sisältää kuitenkin oleellisen tiedon toiminnas-
tamme. 



Nuorten toiminta
kunahra-hanke

Kunahra-hankkeen järjestämät nuorten ryhmät
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Kunahra-hankkeen viimeinen vuosi on päässyt jo 
puoleen väliin. Kevääseen on mahtunut uusia toi-
mintoja ja tapahtumia. Syksyllä hankkeen toimintoi-
hin on tulossa muutoksia.

Nuorten vertaisryhmiä on järjestetty hankkeen en-
simmäisestä kesästä vuonna 2020 lähtien. Olemme 
järjestäneet lähes joka kuukausi kahdesti toiminnal-
lisia ja avoimia ryhmiä. Ryhmien haasteena on ol-
lut vallitseva tilanne ja välillä ryhmiä ollaan peruttu 
osallistujien puutteen vuoksi. 

Ryhmän koko on vaihdellut kahdesta yhteentoista 
osallistujaa. Toiminta ryhmissä on vaihtunut lähes 
joka kerta. Nuorilla on ollut aina mahdollisuus eh-
dottaa tekemistä ryhmälle. Nuorten kanssa olemme 
käyneet mm. ilma- ja hot joogassa, teatterissa, fris-
beegolfaamassa, metsäretkellä, keilaamassa, eloku-
vissa, piknikillä, pelailemassa, taidetyöpajassa ja 
taidenäyttelyssä. Ryhmien palautteissa korostuvat 
tekemisen mielekkyys, mielialan kohentuminen sekä 
kokemus kuulluksi ja huomioiduksi tulemisesta. 

Syksyllä hanketyöntekijän työpanos 
painottuu tulosten kokoamiseen ja 
raportointiin sekä esittelyyn. Ryhmiä jär-
jestetään nuorten ehdoilla entistä enem-
män ja ryhmät kokoontuvat ainoastaan 
nuorten toiveesta. 

Ryhmätoiveita ja ideoita otetaan vastaan 
hankkeen sometileillä ja tulevista ryh-
mistä tiedotetaan entiseen tapaan. 

”Kunahra on Etelä-Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa 
kehotusta välittää, huomioida ja reagoida”.

Toteutuneita ryhmä- 
kertoja hankkeelle on 

kahdessa vuodessa 
kerääntynyt yhteensä 28. 



FinFamit ovat aloittaneet toimimaan yhdessä 
asiantuntijavierailuilla Sekasin gaming -Discord 
palvelimella. Palvelin on tällä hetkellä Suomen 
suurin ammatillisesti moderoitu verkkoyhteisö 
nuorille, jossa käyttäjiä onkin arviolta noin 14 000. 
Vuoroittain vaihtuva FinFamin nuorten työntekijä 
on aloittamassa vertaiskeskustelua ja jakamassa 
tietoa kerran viikossa ryhmäkeskustelussa. Usea 
nuori on kommentoinut, että ei ole aiemmin tien-
nyt voivansa hakea apua läheistilanteeseen 
liittyen.

Kunahra-hankkeessa on ollut oma Discord palve-
lin vuodesta 2020 lähtien. Palvelimella on noin 40 
nuoren yhteisö ja se on toiminut hankkeen yhte-
nä viestintäkanavana. Kokemustemme pohjalta 
olemme yhdessä kehittäneet Varsinais-Suomen 
FinFamin Vertaistuki verkossa -hankkeelle palve-
linta, jonka toiminta kohdentuu laajemmin 
verkkoon valtakunnallisesti. 
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verkkotoiminta

vapaaehtoisuus

ammattilaisyhteistyö

Ammattilaisyhteistyö on ollut hankkeen alusta tär-
keä osa nuorten tukemista ja hankkeeseen nuoria 
onkin ohjautunut monien eri ammattilaisten kautta. 

Vapaaehtoistehtäviä nuorille on järjestetty ja kehitet-
ty osana hankkeen toimintaa. Vapaaehtoistehtävät 
ovat liittyneet Discordissa toimimiseen, mutta myös 
muunlaisia tehtäviä on toteutettu nuorten kiinnos-
tusten mukaan. Hankkeessa vapaaehtoisten nuorten 
kanssa tavattiin keväällä ruokailun ja keskustelun 
merkeissä. Näiden kokemusten ja ajatusten pohjal-
ta syksyllä on tarkoituksena jatkaa nuorten vapaa-
ehtoistyön kehitystä ja suunnittelua Etelä-Pohjan-
maalla, sekä yhteistyössä muiden FinFamien kanssa 
valtakunnallisesti. 

Hankkeessa on luotu vuonna 2020 Huoli puheek-
si -työkalu ammattilaisten käyttöön. Työkalun ta-
voitteena on ollut tukea ammattilaisia ottamaan 
nuoren läheistilanne ja siihen liittyvä huoli pu-
heeksi. Suunnitelmana on ollut päivittää työkalu 
vuonna 2022. 

Päivitystyötä suunnitellessa todettiin työkalulle 
olevan laajempi tarve ammattilaisten keskuudes-
sa. Hankkeessa on huomattu mielenterveyslähei-
nen -termin ja läheistilanteiden vaikutusten ole-
van osittain näkymättömissä tai kokonaan uutta 
tietoa ammattilaisten keskuudessa. Tämän vuoksi 
uudesta työkalusta tulee edellistään laajempi, si-
sältäen neljä osiota. Uusi työkalu avaa läheisti-
lannetta, kuvaa sen merkityksiä ja vaikutuksia 
nuoren elämään. Yksi osa sisältää apukysymyksiä 
ammattilaisten käyttöön ja viimeiseksi työkalu 
muistuttaa jokaisen nuoren huomioimisesta sekä 
ohjaa yhteystiedot FinFami EP:lle. 

Toivomme nuorten löytävän vertaistuen 
luo läheistilanteissa ja pyrimme luomaan 

toimintaa, joka jää käyttöön 
pitkälle tulevaisuuteen. 

huomaa minut -työkalu

Kevään aikana hankkeessa on tavoitettu reilut 100 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaista sekä ammat-
tiin opiskelevaa. 

Huhtikuussa Etiäppäin -hanke (Kokemusasiantun-
tijatoiminta osaksi kuntien peruspalveluita -hanke) 
järjesti tapahtuman M-talossa. Tapahtumassa 
hanketyöntekijä pääsi toiminnanjohtaja Marjon 
kanssa Duudsonien haastateltavaksi ja kertomaan 
yhdistyksen sekä hankkeen toiminnasta. Kyseinen 
toiminnanesittely onkin ollut hanketyöntekijälle 
jännittävin ja erityisin tähän mennessä toteutuneis-
ta esittelyistä.

Toukokuussa luotiin ja lähetettiin hankkeen loppu-
kysely ammattilaisille. Kyselyssä selvitettiin ammat-
tilaisten näkökulmasta hankkeen aikaansaannoksia. 
Tuloksia käytetään hankkeen loppuraportoinnissa, 
sekä tulevaisuuden työn suunnittelussa ja kehittä-
misessä.

Keväällä yhteistyö on jatkunut Seinäjoen Ohjaamos-
sa sekä nuorten tukipalvelu Pilarissa kuukausittai-
silla vierailuilla. Yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden, 
nuorisotilojen ja hankkeiden kanssa olemme jär-
jestäneet mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 
tapahtumia sekä olemme päässeet pitämään useita 
luentoja sekä toiminnan esittelyjä. Syksyllä jatkam-
me yhteistyötä entiseen tapaan.

Uusi Huomaa minut -työkalu tulee
jakoon syksyllä.



14

harjoittelussa kunahra 
-hankkeessa

Hey! I am Faidra, a social work student from Bel-
gium. This year I went on an exchange to Finland for 
my internship. One of the places where I could do 
my internship was at FinFami Etelä-Pohjanmaa ry. 
During my time here, I’ve done a lot for the project 
Kunahra.

My time at FinFami meant a lot to me. The most im-
portant thing I learned about FinFami and the pro-
ject was how important this type of work is. Before 
coming to Finland. I never thought or heard about 
impact on people close to someone with mental 
health problems. During my previous education and 
internships, the focus was lain on the person with 
mental problems. Never before did the focus point to 
the relatives or close ones. 

I had the opportunity to learn and do a lot of diffrent 
things. Like organizing the monthly activities. 

Another activity I did was, giving an informative lec-
ture to nursing students from Seamk. But one of my 
favorite things was going to Ohjaamo. I really liked 
the idea, that all the professionals gathered at one 
place. It makes asking for help so much easier as a 
young person, It also gives opportunities to meet 
colleagues from other organizations. For me this was 
the ideal place to get to know Seinäjoki in a profes-
sional way. 

Besides all the amazing things I got to experience. 
I also helped improving the ‘notice me’ tool, a tool 
for people how work with youth. It offers insides and 
support to take the step to ask.  It was amazing to 
be a part of the development stage. Brainstorming 
and interviewing other professionals were fun to do. 
I also felt empowered that I helped with the English 
version.  I am proud of the results we have achieved 
and I can’t wait to see it come true.

I am most grateful for the wonderful time I had here. 
Wherever I go I will spread the word and give rela-
tives and close relationships the deserved attention. 

Hanke sai keväällä mukaansa Belgiasta sosiaali-
työntekijäksi opiskelevan Faidran. 

Yhdessä vietetyt 8 viikkoa kuluivat vauhdilla. 
Kielierosta huolimatta yhteistyö sujui loistavasti 
ja hanke sai Faidralta uutta näkökulmaa toimin-
taan ja kehitystyöhön. 

Seuraavassa Faidra kertoo omin sanoin harjoitte-
lusta ja kokemuksistaan.

”Supporting and acknowledging close 
ones is very important always and 

everywhere.”
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Mielenterveysovet™ -valmennus
Ovet-valmennus tukee omaisroolin tunnistamista ja 
arjessa jaksamista. Valmennuksessa käsiteltäviä ai-
heita ovat mm. elämäntilanteeseen liittyvät tunteet, 
arjen haastavat tilanteet, voimavarat sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelut.

Mielenterveysomaisille räätälöityihin Mielenterve-
ysOVET™ -valmennuksiin ovat tervetulleita kaikki, 
jotka kantavat huolta psyykkisesti sairastuneesta 
läheisestään ja auttavat läheistään. FinFami Ete-
lä-Pohjanmaa ry ja Lakeuden omaishoitajat ry jär-
jestivät tällaisen valmennuksen ensimmäistä kertaa 
yhteistyössä M-talolla huhtikuussa 2022. Valmen-
nus sisälsi neljä kokoontumiskertaa, jotka ovat sisäl-
löltään melko tiiviitä ja informatiivisia.

Ensimmäisellä kokoontumisella avattiin ovia

Valmennuksen avauskerralla tutustuimme toi-
siimme ja mietimme yhdessä omais-/läheisti-
lanteen tunnusmerkkejä. Kahvitarjoilun jälkeen 
mietimme läheisroolia osana elämää ja kuulim-
me kokemusasiantuntijan puheenvuoron.

Toisella kerralla asiaa yhteiskunnan palveluista

Toisella kertaa perehdyimme palveluihin 
omaishoitoperheen tukena. Asiantuntijana mu-
kana oli Marianne Tammela Seinäjoen kaupun-
gin sosiaalipalveluista. Käsittelimme myös psy-
kiatrista hoitotahtoa, sekä omaisen ja läheisen 
erilaisia rooleja rajoineen. Tässä kerrassa oli rut-
kasti tietosisältöä, joten ensimmäisellä kerralla 
kurssilaisille jaetut materiaalikansiot tulivat tar-
peeseen.

Kolmas tapaaminen ja omat ovet

Kolmannella kerralla aloimmekin jo tuntea muita 
ryhmäläisiä ja tässä kohtaa oli antoisaa jakaa ko-
kemuksia ja ammentaa vertaisuudesta. Keskuste-
luiden aiheena olivat arjen haasteet, joiden hel-
pottamiseen etsimme yhdessä keinoja. Mietimme 
omia voimavarojamme ja vahvuuksiamme myös.

Ovet huomiseen

Viimeisellä, eli neljännellä kerralla suuntasimme 
katseita jo tulevaisuuteen. Tällä kertaa mietimme, 
mitä olimme näiden viikkojen aikana oppineet ja 
mukaan saatiin vielä infopakettia valmennuksen 
aikana esiinnousseista, esimerkiksi järjestöjen 
tarjoamista palveluista.

MielenterveysOVET™ -valmennus oli erittäin an-
toisa kokemus myös ryhmän vetäjille. Omaisyhdis-
tykset kokevat, että juuri tämän sisältöisellä val-
mennuksella on oma paikkansa järjestöjen muiden 
palveluiden rinnalla.

Tässä valmennuksessa osallistujat saavat 
tiiviissä paketissa paljon perustietoa, tu-
kea oman roolinsa ja hyvinvointinsa tun-
nistamiseen, sekä arvokkaan kokemuksen 
vertaisuudesta. Valmennus on suunnattu 
kaikille läheisensä psyykkisestä oireilus-
ta huolta kantaville, joten kynnys mukaan 
tulemiselle on matala.

Marjo Takkunen, FinFami E-P.

Valmennukselle onkin jo alustavasti kaavailtu jat-
koa, haaveissa olisi saada tästä yhteistyöstä joka 
vuosi toistuva kurssikokonaisuus.



Maakuntamme sosiaali- ja terveydenhuollon, 
sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. 
Tämä muutos on merkittävä myös järjestösekto-
rille ja meille yhtenä alueemme palveluverkostoa. 

Haastattelimme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen valtuuston puheenjohtajaa Paula Risikkoa 
tunnelmista suuren uudistuksen kynnyksellä.

haastattelussa paula risikko

16

Kiitos kysymästä. Ihan hyvää kuuluu. Perhe voi 
hyvin ja saan olla mielenkiintoisissa työtehtävis-
sä. Kiirettä tietty pitää, mutta kun on mielenkiin-
toista tehtävää, niin sitä ehtii ja jaksaa.

 Saan paljon voimia toisista ihmisistä. Aina oppii-
kin lisää, kun juttelee muiden kanssa. 

Ainakin se, että saadaan Etelä-Pohjanmaan hy-
vinvointialue nk ”pystyyn” ja vielä niin, että pal-
velut eivät heikkenisi, vaan jopa parantuisivat. 
Toki se vaatii vielä paljon työtä. ”Kriittiset koh-
dat” ovat rahan ja osaavan henkilöstön riittävyys. 
Henkilöstöstä on jo nyt pula joka puolella Suo-
mea. 

Tämä on suuri muutos myös maakuntamme sosi-
aali- ja terveysalan sekä pelastustoimen henkilös-
tölle. Myös heidän motivoinnista ja jaksamista on 
huolehdittava hyvin. 

Toki ymmärrän, ettei kaikki voi olla valmista 
1.1.2023, mutta perusasiat pitää olla. Tällä het-
kellä tehdään hyvinvointialuestrategiaa ja palve-
lustrategiaa hyvinvointialueelle. Niillä on suuri 
merkitys sille, millainen hyvinvointialue halutaan 
tehdä, ja millainen siitä muodostuu. 

Strategioita ja päätöksiä tehtäessä on huoleh-
dittava, että järjestöt ovat mukana hyvinvointi-
alueen toiminnassa monipuolisesti ja, että heillä 
on resursseja toimia.  

Myös johtaja- ja muiden vastuuhenkilöiden va-
linnalla on suuri merkitys siihen, miten onnistu-
taan. 

Millaisia odotuksia Sinulla valtuuston 
puheenjohtajana on tulevalle vuodelle?

Kyllä on. Minulla on paljon ystäviä FinFamin toi-
minnassa sekä toimihenkilöinä että yhdistyksen 
jäseninä. Tunnen järjestönne myös kansanedus-
tajan tehtävistä käsin. Meitä kansanedustajia pi-
detään liiton taholta hyvin informoituna.

Teette valtavan hyvää työtä niin valtakunnan ta-
solla, aluetasolla kuin paikallistasollakin. Niin 
moni ihminen on saanut avun juuri teidän osaa-
van ja ymmärtävän toimintanne ansioista.

Hei Paula! Mitä sinulle kuuluu?

Onko yhdistyksemme toiminta sinulle
tuttua entuudestaan?
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Millaisena näet mielenterveysomais-
yhdistyksen roolin ja merkityksen 
hyvinvointialueella?

Yhdistyksen roolin ja merkityksen näen erittäin 
tärkeänä. Yhdistykset tuottavat tietoa, edunval-
vontaa, palveluja, vertaistukea jne. jne. Yhdistyk-
set pystyvät järjestämään sitä mitä viranomaisor-
ganisaatiot eivät pysty kaikilta osin järjestämään.

Esimerkiksi vertaistuella on valtavan suuri merk-
itys omaisten ja läheisten hyvinvoinnille ja jak-
samiselle. Ja tietoa tarvitsevat kaikki, muun 
muassa sairastuneet ja heidän läheisensä, am-
mattihenkilöt, päättäjät, muut kansalaiset. 

Yhdistysten on oltava mukana ”palvelupolulla” ja 
siten koko hyvinvointialueen toiminnassa. Se on 
varmistettava nyt, kun alueita tehdään ja toimin- 
taa rakennetaan.

Millaisia ajatuksia sana tai käsite mielen-
terveysläheinen Sinussa herättää?

Mielenterveysläheinen herättää minussa suurta 
kunnioitusta ja nöyryyttää. Tiedän työ- ja elä-
mänkokemukseni kautta, että mielenterveyson-
gelmat aiheuttavat paljon kärsimystä ja huolta, 
ei ainostaan niistä kärsivälle ihmiselle itselleen, 
vaan myös hänen läheisilleen. Kunnioitan suu-
resti heitä kaikkia. 

Mitä mieltä olet psyykkisesti oireilevan 
läheisten asemasta yhteiskunnassa?

Asema ei ole helppo. Yksi syy ovat asenteet. 
Edelleen mielenterveysongelmiin liittyy ”stigma”, 
joka usein nostaa kynnystä hakea tai saada am-
mattitaitoista apua. Onneksi paljon on toki menty 
eteenpäin - kiitos myös järjestöjen toiminnan. 

Auttamisjärjestelmissä (palvelut, sosiaaliturva 
jne) pitäisi aina muistaa myös läheiset ja heidän 
auttaminen, ja heille avun järjestäminen. Lä-
heisten hyvinvointi ja jaksaminen auttaa myös 
mielenterveysongelmista kärsivää ihmistä kun-
toutumaan. Tämän em vuoksi alan henkilöstön 
koulutuksessa on asia huomioitava. Samoin asia 
pitää huomioida eri auttamisorganisaatioiden 
johtamisessa.  

Miten sinä pidät huolta itsestäsi ja 
hyvinvoinnistasi?

Perheen kanssa touhuaminen ihan arkisissa 
asioissa on hyvä keino ”tuulettaa” mieltä ja ke-
hoa. Ystäville on niin ikään suuri merkitys. Sa-
moin koiran kanssa lenkkeily ja lukeminen ovat 
voiman lähteitä. 

Yhdistyksemme tämän vuoden teema on 
Tulevaisuus ei ole valmis – lupa 
unelmoida. Mistä sinä unelmoit tänään?

Paljon on toki unelmia. Ihanaa olisi jos saisin olla 
perheeni kanssa vielä pitkään. Nähdä tyttären 
aikuistuvan, saada pitää oma äiti vielä kauan ja 
toki toivon terveyttä kaikille. 

Toivon myös, että voisin omalla toiminnallani 
auttaa sitä, että muun muassa sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelut olisivat entistäkin parempia 
tulevaisuudessa: että kaikki saisivat asiantun-
tevaa apua ajoissa, ja että kaikista pidettäisiin 
huolta silloin, kun ei itse kykene tai jaksa. 



HYPPY TUNTEMATTOMAAN 

Kolmas sektori – Mikä se oi-
kein on? Kolmas sektori eli 
tunnetummin järjestöt, sää-
tiöt ja yhdistykset tuottavat 
yhteiskunnassa palveluita 
voittoa tavoittelemattomina 
yleishyödyllisinä toimijoi-
na. Itselleni järjestösektori 
oli hyvin tuntematon käy-
tännössä, vaikka teoriassa 
tämän olemassaolon tiesin. 

Halusin nähdä uutta, kokea ja oppia opintojen 
aikana jotain ainutkertaista. Koen koulujen har-
joittelujen olleen ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
päästä näkemään ja kokemaan kaikkea sitä, mitä 
hyppäämällä työelämään en voisi kokea. Kannus-
tan ja haastankin opiskelijoita valtaamaan itsel-
leen täysin tuntemattomia alueita, voitte yllättää 
ensisijaisesti itsenne! 

Mielenterveyden haasteiden huomioiminen ko-
konaisvaltaisesti, ihmisen ympäristö huomioiden 
on nykyaikaista ja ennen kaikkea ehkäisevää mie-
lenterveystyötä. Etenkin meidän tulevien alan 
ammattilaisten ja jo työkentillä työskentelevien 
työntekijöiden tulisi huomioida kokonaisuuksia: 
Jos domino -pelissä yksi dominopala kaatuu toi-
sen päälle, syntyy ketjureaktio, jossa kaikki jonos-
sa olevat palaset kaatuvat vuoron perään edellisen 
palan osuessa niihin. Ketjureaktio katkeaa, mi-
käli välistä puuttuu yksi palanen tai ketjureaktio 
saavuttaa viimeisen palan, kun jokainen palanen 
on seurannut toistaan. Kokonaisuus muodostuu 
yksittäisistä palasista ja jokaisella palalla on oma 
tehtävänsä kokonaisuudessa. Mitä tapahtuu, jos 
yhtä kokonaisuuden palasta ei olla huomattu ja 
sujuvasti kulkeva ketju katkeaa kesken matkan? 
Huomaammehan jokaisen palan?
 
Kuka siis olen? Olen Nelli Mustasaari, kolman-
nen vuoden sosionomi (AMK) -opiskelija Seinä-
joen ammattikorkeakoulusta ja suoritin johta-
misen menetelmien -harjoittelujakson keväällä 
2022 silloisen toiminnanjohtaja Marjo Takkusen 
ohjauksessa. Harjoittelu oli minulle merkittä-
vä hyppy tuntemattomaan ja matka kohti omaa 
urasuunnittelua. Järjestömaailman vapaus antaa 
mahdollisuudet toteuttaa itseään ammatillisesti 
ja vain mielikuvitus on rajana. -Lopulta ohjau-
duin FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:lle aluetyönte-
kijän työtehtäviin täysin yllättäen ja tyytyväisem-
pi en voisi olla. -Uskalla siis unelmoida!
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23.6.2022

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Saat tämän tiedotteen, koska tietojasi löytyy yh-
distyksemme henkilötietorekistereistä. Voit olla 
yhä huoletta. Halusimme vain kertoa, että olem-
me tehneet parannuksia henkilötietojen käsitte-
lyä koskeviin käytäntöihimme.
Olemme ottaneet käyttöön keskusjärjestöm-
me FinFami ry:n kautta uuden Pipedrive-oh-
jelmiston, jonka myötä uusimme myös joitakin 
tietosuojakäytäntöjämme. Tulemme jatkossa 
keskittämään jäsenten, asiakkaiden, vapaaeh-
toistoimijoiden, muiden kohderyhmien, luotta-
mushenkilöiden sekä yhteistyökumppaneiden 
henkilötietojen käsittelyä uuteen järjestelmään.

Muutoksen tavoitteena on parantaa tietoturvaa ja 
-suojaa, tehostaa henkilötietojen käsittelyä sekä 
parantaa tarjoamiamme palveluita ja toimintaa. 
Haluamme siis tehdä entistä paremmin ja luotet-
tavammin sen, mitä olemme tähänkin asti 
tehneet.

Tiedote muutoksista henkilötietojen käsittelyssä 

Toteutettavilla muutoksilla ei ole vaikutuksia si-
nun oikeuksiisi, eikä sinun tarvitse tehdä mitään. 
Toivomme kuitenkin, että perehtyisit uuteen tie-
tosuojaselosteeseemme, jossa olemme tarkem-
min kertoneet, mitä tietoja sinusta mahdollisesti 
keräämme ja miten näitä tietoja turvallisesti kä-
sittelemme.

Tutustu tietosuojaselosteeseen nettisivullamme: 
www.finfamiep.fi 

Jos koet tarvetta lisätiedoille tai haluat päivittää 
tietojasi, olethan yhteydessä tietosuojaselostees-
sa mainittuun yhteyshenkilöömme, niin autam-
me sinua mielellämme.

Tietojesi luottamuksellinen käsittely on meille 
tärkeä periaate!

Ystävällisin terveisin

Julia Hakamaa, toiminnanjohtaja
 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Lauantaina 26.11.2022 klo 14 alkaen 
Yhdistyksen kauden päätösjuhla 
Elinkeinotalolla.

Päätösjuhlan jälkeen yhdistyksen 
syyskokous, joten varaathan ajan
kalenteristasi!

Lämpimästi tervetuloa!



Seuraa meitä somessa!
@finfamiep

Julia Hakamaa
Toiminnanjohtaja
Sosionomi AMK
p. 050 348 3676
julia.hakamaa@finfamiep.fi

Tuija Ikola
Omaistyöntekijä
Psyk. sairaanhoitaja AMK
p. 040 410 2549
tuija.ikola@finfamiep.fi

työntekijöiden 
yhteystiedot

www.finfamiep.fi

Kun yksi sairastuu, monen 
maailma muuttuu.

Kun yksi toipuu, monen 
elämä helpottuu.

Suvi Rantamäki
Hanketyöntekijä
Sosionomi AMK
p. 045 268 0127
suvi.rantamaki@finfamiep.fi

Piia Kangastupa
Aluetyöntekijä
Sosionomi AMK
p. 050 338 0845
piia.kangastupa@finfamiep.fi

Järjestöavustaja
p. 045 231 9505
toimisto@finfamiep.fi


