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044-2000 742
044-0334 280
044-2000 733
044-9777 335
044-2393 815

Kontoret i Karleby
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Verksamhetsledarens spalt
Hej alla!
Jag hoppas att julen och nyåret har gått bra. Fjolåret var mycket speciellt. Mycket
var nytt, och vi fick lära oss nya sätt att jobba. Verksamheten flyttades på distans och
vi blev tvugna att avboka många tillställningar. Förhoppningsvis kan vi använda oss
av de nya arbetssätten också i fortsättningen, såsom distansmöten och nya säkra
sätt att träffas.
För tillfället följer vi med corona situationen och följer restriktionerna. Vi träffas i
grupper på högst tio personer, använder munskydd och håller avstånd. P.g.a. starka
rekommendationer för att använda munskydd så har vi för tillfället ingen servering
på våra sammankomster. Vi vill beakta säkerheten i första hand så att vi ens kan
ordna någon form av verksamhet och så vi inte behöver avboka all verksamhet.
Personalen arbetar fortsättningsvis delvis på distans. Anhörigrådgivning kan ordnas
även via telefon eller på distans.
Teatern har vi redan flyttat några gånger, vi hoppas på att vi på våren kan gå på
föreställningen och äta tillsammans. På samma gång skulle vi få skåla, för föreningen
som fyller 30 år nu på våren!
Med glädje kan vi åtminstone konstatera att STEA föreslår att vår finansiering för
detta år hålls på samma nivå som i fjol. Vi fick också finansiering för projektet Platsen
är ledig. Det innebär att vi i höst kommer att anställa en ung projektarbetare, under
30-år, för ett år.
Anna Håkans har återvänt till oss, Tanja är hennes vikarie ännu till slutet av januari.
I år är det kommunalval på kommande. FinFami har valt tre målsättningar som man
borde främja i kommunerna.
1.Alla som insjuknat psykiskt ska garanteras en vårdkontakt,
hos vilken de närstående blir hörda och hela familjen beaktas.
2. Barn som är anhöriga och unga omsorgsgivare ska identifieras, bli bekräftade
och få stöd.
3. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa har rätt till flexibilitet i arbetslivet.
Kom ihåg att påverka din egen kommuns angelägenheter och att rösta på en
kandidat som främjer de anhörigas situation.
Jag hoppas att detta år blir ännu bättre än det förra! Så att vi kunde träffas ansikte
mot ansikte och att alla hålls friska.
Jag önskar er alla en god fortsättning på det nya året!
Med vänlig hälsning,
Leena Pakkanen
verksamhetsledare
3

UngdomsverksamhetENS hälsningar
Hösten gick förbi i en snabb takt och gav flera fina möten med ungdomar. Det
gläder oss att vi har fått erfarenhet av att dra workshops på distans i olika skolor,
men även att vi på traditionellt vis kunnat vara på plats i några skolor för att dra
workshops i klassrummen.
Nu blickar vi framåt mot en intressant och givande vår men mycket varierande
program! Vårvintern är fylld med olika workshops i våra samarbetsskolor och
senare under våren kommer vi att få ta del av bland annat dramaworkshops i två
skolor. Vi erbjuder ännu 5 olika paket om psykiskt välmående åt högstadieskolor
inom Österbotten och vi är tacksamma för att intresset för paketen har varit lika
stort även detta år även om covid-19 gjort att vi fått vara mera flexibla med
förvekligandet av verksamheten.
Den anhörigrådgivning som vi ger via vår SnapChat har verkligen tagit fart under
hösten och via TikTok har flera ungdomar hittat oss och tagit kontakt. Vi är glada
för att vi har en direkt länk till ungdomarna och att flera ungdomar vågar ta
kontakt för stöd och rådgivning.
I januari kommer Anna Håkans tillbaka och fortsätter som ungdomskoordinator
medan Lovisa Till fortsätter som projektarbetare. Med oss har vi även två duktiga
socionomstuderande, vilket är värdefullt.
Jag tackar så hjärtligt för min tid här på FinFami, det har varit så givande och roligt
att arbeta här och jag kommer att sakna det!

Vi vill önska alla en härlig vår. Ta hand om er!
Vänliga hälsningar,
Tanja Jakobsson, Ungdomskoordinator
Lovisa Till, Projektarbetare inom ungdomsverksamheten

TikTok: finfaminuorisotoiminta
SnapChat: finfaminuoriso
Instagram: finfami_nuorisotoiminta / finfami_pohjanmaa
Facebook: FinFami Österbotten rf
WhatsApp: 044 9777 335 (Tanja/Anna), 044 2393 815 (Lovisa)
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Anhörigas stöd och rådgivning
Anhörigrådgivning

När en närstående insjuknar är det ofta en kris för anhöriga också. Insjuknandet
väcker olika känslor: rädsla, skuld, sorg, ångest och hjälplöshet. Den berörda
anhöriga kan prata om svåra saker tillsammans med Finfamis personal.
Målsättningen med anhörigrådgivningen är att stödja, när den närstående
insjuknar psykiskt. I sådana situationer finns det en risk att den anhöriga
överbelastas och därför behöver hen stöd. Boka tid om du vill prata,
anhörigrådgivningen är gratis.
I Vasa finns vi på kontoret på Kyrkoesplanaden 31
Ta kontakt så träffas vi enligt överenskommelse.
Leena Pakkanen
Marja Österberg
Eva Hanses

044-2000 742
044- 0334 280
044-2000 733 (svenskspråkig anhörigrådgivare)

Ungdomsverksamheten erbjuder anhörigrådgivning via SnapChat och
Instagram.
SnapChat: finfaminuoriso
Instagram: finfami_nuorisotoiminta
Anhörigrådgivning med tidsbeställning i Karleby, Karlebygatan 21, källarvåningen.
Minna Pellinen
Katrin Björklund

044 7634 100 (finskspråkig anhörigrådgivning)
044 7634 101 (svenskspråkig anhörigrådgivning)

Anhörigkoordinator Katrin Björklund erbjuder individuella samtal i området
Karleby-Oravais. Ifall du inte har möjlighet att ta dig till vårt kontor i Karleby kan
vi komma överens om något annat ställe att träffas på. Ta frimodigt kontakt!
Anhörigrådgivning i samarbete med SÖAF vid Psykosociala enheten i Närpes
enligt behov, Närpesvägen 4. För tidsbokning kontakta
eva.hanses@finfamipohjanmaa.fi tel. 044- 2000 733 eller
fredrika.sourander@soaf.fi tel. 045-121 9173. Du kan också fråga din egen
vårdkontakt i Närpes.
Möjlighet till anhörigrådgivning finns också i Yttermalax, Länsmansvägen 5 A3.
Kontakta anhörigrådgivare Eva Hanses för tidsbokning.
Psykiatrins dejourerande sjukskötare vid Vasa centralsjukhus finns på samjouren
dygnet runt.
Har du frågor om mentalvård? Dejourande sjukskötaren svarar dygnet runt på dina
frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De
dejourerande sjukskötarna svarar på
tel. 06 2132009 (lokalsamtalsavgift).

5

Stödgruppsverksamhet
FinFami Österbottens samtalsgrupper erbjuder information och stöd och i dem
har man möjlighet att träffa andra som är i liknande livssituation.
Gruppverksamheten ger anhöriga nya krafter och problemlösningsmodeller- den
anhöriga behöver inte orka ensam. Grupperna är pålitliga och trygga, har
tystnadsplikt och de stöder i att orka med vardagen. Verksamheten är avgiftsfri
och öppen för alla medlemmar.

Svenskspråkiga grupper:

Anhörigrådgivare Eva Hanses ansvarar för de svenskspråkiga grupperna i
Vasanejden och söderut, så hör av er om intresse finns att starta en grupp
någonstans (tel. 044-2000 733).

Malax-Petalax gruppen
Gruppen i Malax håller paus, men meddela gärna om intresse finns att starta upp
på nytt!

Svenskspråkig grupp i Vasa
Ledare Eva Hanses 044-2000 733. Meddela innan du kommer med första
gången! Plats meddelas innan träffarna. Under våren kommer Ulrika Fagernäs,
som studerar till terapeut i lösningsfokuserad terapi, att vara med under träffarna.
Vårens datum: Måndagar 18.1, 8.2, 1.3, 29.3, 19.4 och 17.5. kl. 17:30- 19:30.

Samtalsgruppen i Jakobstad
Samtalsgruppen i Jakobstad är en öppen samtalsgrupp, vilket betyder att nya kan
komma med när som helst. Under träffarna diskuterar vi för deltagarna aktuella
saker samt om intresse och tid finns försöker vi hitta nya sätt att hantera vardagen
med hjälp av olika övningar. Samtalsgruppen samlas en onsdag i månaden kl.
17.00 vid Kanalesplanaden 19 B 13. Meddela ifall du kommer med i gruppen på
förhand till Katrin (tel. 044 7634 101) eller katrin.bjorklund@finfamipohjanmaa.fi
Vårens datum är: 17.2, 17.3, 28.4 och 26.5.

Nätgrupp för svenskspråkiga anhöriga i hela landet
Nytt för i vår är en nätgrupp i samarbete med Svenska Österbottens
anhörigförening SÖAF. Gruppen ordnas via zoom kl. 18-20 följande onsdagar:
24.2, 24.3, 21.4, 26.5 och 23.6.
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/natgruppforanhoriga
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Anhörigcafé
Anhörigcafé i Vasa, Kyrkoesplanaden 31
Karacafé
Karacafé betyder att det är endast män som träffas. Vi bjuder in gästtalare enligt
behov och önskemål. Karacaféer hålls enligt följande: 3.2, 3.3, 14.4 och 5.5, 15.3017.00. Den 3.3 kommer socialombudsmannen Katarina Norrgård vara med och
svara på frågor. Följ med sociala medier, vår hemsida och lokala pressen för att ha
koll på programmet vid de specifika tillfällena. (Tvåspråkigt).

Kvällsanhörigcafé
Kvällsanhörigcafé ordnas en gång i månaden på onsdagar kl. 16.30-18.30.
Onsdag 17.2 kl. 16.30-18.30
Vi får besök av en representant från Al-Anon och vi får veta mer om det stöd som
Al-Anon erbjuder närstående till missbrukare. Informationen är på finska.
Anmälningar senast 16.2 till Marja (044-0334280) eller info@finfamipohjanmaa.fi
Onsdag 17.3 kl. 16.30-18.30
Ansvarig handledare Eeva Hocksell från Vasa Settlementförening, som har
boende-enhet och dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa
(Kultanummi) kommer och berättar om boendet och dagverksamheten.
Anmälningar senast 16.3 till Marja (044-0334280) eller info@finfamipohjanmaa.fi
Onsdag 28.4 kl. 16.30-18.30
En gemensam utflykt till Molnträsket. Se nogrannare information under rubriken
Rekreation!

Anhörigcafé i Karleby, Karlebygatan 21, kontoret ligger i källarvåningen
Anhörigcafé i Karleby ordnas jämna veckors onsdagar kl.16-18 vid kontoret i
Karleby. Under anhörigcafé kan du komma och diskutera med anhörigrådgivarna
eller andra anhöriga i en avslappnad miljö. Mera information fås av Katrin (044
7634 101), på grund av endast ett begränsat antal deltagare kan delta ber vi er
meddela Katrin innan ni kommer.
Datum för anhörigcafé är: 10.2, 24.2, 10.3, 24.3, 7.4, 21.4, 5.5 och 19.5.

Hör Mig-Chatt torsdagar kl. 18-20.00 Varje Torsdag kl. 18-20.00 ordnas Hör Mig
chatten via SnapChat. Chatten är riktad till unga anhöriga och de kan ställa frågor
eller diskutera sina känslor och problem med en ung trygg vuxen. I chatten svarar
föreningen utbildade frivilliga. Vår ungdomsverksamhets SnapChat konto heter
@finfaminuoriso, adda oss på SnapChat så är det bara att börja chatta. Vid frågor
kontakta, Katrin Björklund, Anna Håkans eller Lovisa Till.
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Föreläsningar och utbildningstillfällen
Träffpunkten online - Marias historia 21.1 kl. 18-20
Maria Hagberg berättar sin historia under årets första Träffpunkten tillfälle. Hon
berättar om sina erfarenheter som anhörig till en missbrukare. Anmälan till
yvonne.nyberg@folkhalsan.fi, senast 20.1 .
Förleäsning kring självkskadande beteende - Orsaker bakom och vägar ur
beteendet med hjälp av dialektisk beteendeterapi (DBT) 16.2 kl. 18.30-20.30
Socionom (YH) och erfarenhetsexpert Kadi Lindman berättar om sina egna
erfarenheter. Elina Westerlund, klinisk sjukskötare vid VCS om fenomenet och
berättar om hur terapin är uppbyggd. Föreläsningen anordnas i samarbete med
Svenska Österbottens Anhörigförening och Vasa medborgarinstitut Alma och
sker online via zoom,
Anmälan: https://opistopalvelut.fi/vasa/course.php?l=sv&t=15090
Temakväll om resiliens på Algården i Jakobstad och online via Zoom
23.2 kl. 18-20
Vad är resiliens och hur kan vi stärka den? Anna Caldén kommer och föreläser
om ämnet. I slutet av föreläsningen finns det möjlighet att ställa frågor. Följ
med information om evenemanget ifall vi även kan ebjuda en liten grupp
deltagare att delta på plats! Föreläsningen ordnas som ett samarbete med
Psykosociala föreningen Contact r.f. Och Sams r.f.
Var: Algården, Alholmsgatan 13 eller via Zoom (länk till zoom evenemanget
skickas senare till anmälda). All anmälan sker via Lyyti senast 21.2 https://lyyti.in/
temkvall-om-resiliens
Obs! Beroende på coronaläget i Jakobstad kan deltagarantalet på plats variera,
mera information ges efterhand på sociala medier och hemsidan!
Familjedynamik: När en familjemedlem mår psykiskt dåligt 10.3 kl. 18-20
Föreläsning med verksamhetsledaren vid FinFami Nyland, och
psykoterapeuten, Leif Berg via Zoom. Hur reagerar familjen när en
familjemedlem insjuknar i psykisk ohälsa? Vilka bemästringsmodeller byggs
upp utan att man ens märker det? Hur tar man tag i att en familjemedlem är
sjuk och vad kan man se upp med i kommunikationen om sjukdomen i
familjen? Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens
Anhörigförening, FinFami Nyland och FinFami Österbotten.
Anmälning senast 8.3 via följande länk: https://www.lyyti.in/familjedynamik
Träffpunkten online: Erfarenhetsföreläsning om autismspekret 11.3 kl. 18-20
Rosanna färeläser om hur det har varit att växa upp i en småstad som en
person med funktionsvariation, och hur det idag påverkar hennes vardag att ha
autism. Håll utkik på sociala medier för en anmälningslänk, mera information
ges av Anna Håkans.
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Föreläsning om stresshantering och sömn 22.3 kl. 18.30-20
Friskvårdskonsult Johnny Granholm berättar om vad som händer i hjärnan och
kroppen vid stress, vad det är som skapar stress, varför vi reagerar olika på
stress och hur vi skall orka med vardagen i en föränderlig värld. Under tillfället
gås också igenom vad som händer i kroppen när vi sover, vad som händer i
kroppen om vi inte sover samt hur mycket vi behöver sova. Det tas även upp
tips om hur vi kan föräbttra vår sömnkvalitet. Under förleäsningen gås också
igenom övningar för att minska på stress, dessa övningar har Johnny sedan
2010 lärt ut till tusentals personer. Föreläsningen är ett samarbete mellan
Svenska Österbottens anhörigförening, FinFami, Kristinestads medborgarinstitut
och psykosociala föreningen Primula.
Anmälning görs till Kristinestads medborgarinstitut och föreläsningen hålls på
Kulturhuset Dux, Sjögatan 21, Kristinestad.
Hur stödja min familjemedlem? Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga
vuxna med psykisk ohälsa 31.3 kl. 18-20
Verksamhetsledaren för FinFami Nyland, psykoterapeut Leif Berg berättar om
hur man kan bemöta sin ungdom som mår psykiskt dåligt men också om hur
man kan beakta sitt eget mående som anhörig. När en anhörig insjuknar
psykiskt väcks många frågor, också om vad man vågar fråga och i vilket skede
man vågar diskutera vad med den insjuknade. Rehabiliteringen tar tid, och det
är utmanande för de anhöriga att förstå den psykiska funktionsnedsättningen
och hitta fungerande sätt att prata med den insjuknade om sin oro.
Temakvällen är ett samarbete med Svenska Österbottens
Anhörigförening, FinFami Nyland och FinFami Österbotten. Vi riktar oss till
föräldrar, inte professionella denna gång och under kvällen finns möjlighet att
diskutera och ställa frågor till Leif Berg. Max 20 deltagare och var och en
bestämmer själv hur aktivt man önskar delta i diskussionen. Anmälan via
följande länk: https://www.lyyti.in/temakvallforforaldrar31032021
ABC-kurs för anhöriga via Zoom
ABC-kursen är tänkt för anhöriga vars närståeende insjuknat för mindre än två
år sedan. Också de som varit anhöriga en längre tid är välkomna om de känner
ett behov av mera information och bearbetning i gruppform. En kurs där du får
information, verktyg och kamratstöd.
Kursen består av tre träffar med givna teman, som t.ex. Reaktioner hos de
anhöriga, vårdkedjan, socialskyddet, verktyg att klara av vardagen och tips om
hur den anhöriga skall ta hand om sig själv för att orka. Första träffen är den
13.4 kl. 17.30, de två andra träffarna ordnas 20.4 och 4.5. Länk till Zoom-mötena
skickar senast dagen innan träffen. Mera information fås av Eva Hanses och
Katrin Björklund
Anmälan senast 8.4 till https://www.lyyti.in/ABC2021
Föreläsning om panikångest 21.4 kl. 18-20
Socionom (YH) Nanette Westergård föreläser om fakta kring panikångest och hon
berättar också om sina egna erfarenheter av hur det är att leva med panikångest.
Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens anhörigförening
SÖAF och den ordnas via zoom. Följ med sociala media för anmälning.

9

Temakväll om ångesthantering på Algården i Jakobstad och online via Zoom
27.4 kl. 18-20
Hur kan man hantera ånget och hjälpa någon annan att hantera ångest? Linda
Fagerudd föreläser om detta under temakvällen! I samband med anmälan finns
det en möjlighet att på förhand ställa frågor som man vill få svar på under
föreläsningen. Följ med information närmare evenamanget ifall vi har en
möjlighet att låte en liten grupp delta i föreläsningen på plats.
Var: Algården, Alholmsgatan 13 eller online via Zoom
När: 27.4 kl. 18-20
All anmälan sker via Lyyti senast 25.4 (anmälan öppnar senast i början av april).
Anmälning via följande länk: https://lyyti.in/temakvall-om-angesthantering
Obs! Beroende på coronaläget i Jakobstad kan deltagarantalet på plats variera,
mera information ges efterhand på sociala medier och hemsidan!
Slutseminarium för erfarenhetsexperterna
Under hösten inleddes föreningens första utbildning för erfarenhetsexperter
och vi är glada att meddela att under våren kommer vi få ett gäng nya
erfarenhetsexperter! I något skede under våren kommer vi ordna ett
slutseminarium så följ med våra sociala medier eller hemsida ifall du är
intresserad att höra deras berättelser.

Rekreation
Föreningens fest för att fira det nya året
flyttas till torsdagen den 22.4 kl. 16.30-21.30 och består av god mat och
teaterbesök. Vi inleder kvällen med att äta vid restaurang Panorama kl.16.30
därefter förflyttar vi oss till Vasa stadsteater för att se musikalen The Sound of
Music kl. 19. Både i restaurangen och på teatern kan man garantera
säkerhetsavstånd för alla deltagare. Festens egen andel är 32€.
Bindande anmälningar, möjliga matallergier och menyval meddelas senast 1.4 till
044 0334 280/ info@finfamipohjanmaa.fi
Menyalternativ:
Meny 1.Förrätt: Räksmörgås. Huvudrätt: Stekt lax med hollandaise-sås, rostad
potatis & rotfrukter. Efterrätt: Maxmokaka, gammaldags vaniljglass och färska bär
med kaffe
eller
Meny 2. Förrätt: Soppa på rökt renkött. Huvudrätt: Oxbringa, rödvinssås, rostad
potatis & rotfrukter. Efterrrätt: Maxmokaka, gammaldags vaniljglass och färska bär
med kaffe
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Uppfriskande utfärd till Molnträsket 28.4
Vi samlas vid parkeringen kl.16.30 varifrån vi siktar mot den grillplats som
ligger ca en kilometer från parkeringen. Föreningen bjuder på korv, sallad
och sugrörssaft, om du vill njuta av kaffe/te så ta med det i en egen
termosflaska. Vi tar med engångsmuggar, mjölk och socker. Efter grillningen
blir det lite pausgymnastik och möjlighet att bekanta sig med den
uppvaknande naturen. Anmälan till Marja senast 26.4 till 044-0334 280/
info@finfamipohjanmaa.fi
Vi vill påminna våra medlemmar om bindande anmälan Ifall du blir tvungen
att avboka ditt deltagande efter att anmälningstiden gått ut, så betalar vi
endast hälften av självandelen tillbaka. Returneringen kräver sjukintyg. Detta
på grund av att många evenemang vi ordnar medför kostnader.
(Styrelsen 27.10.2011)

övriga ärenden
Föreningens styrelsemedlemmar för år 2021
Anita Ruutiainen, ordförande

Ordinariemedlemmar:
Bertlin Virpi
Blomqvist Sinikka
Karhu Aulikki
Niemi-Nikkola Pekka
Palomäki Virpi
Ranne Lea
Tast Johanna
Viljamaa Salme

Suppleanter:
Kujanpää Raija
Lambert Tarja
Niemi Pauliina
Utriainen Pia
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Medlemsavgift 2021
Som bilaga till medlemsinfon följer ett bankgiro för betalning av medlemsavgiften.

Medlemsförmåner:
- verksamhetskalender med post eller e-post 3 gånger i året.
- Respons-tidningen hemskickad 4 gånger i året
- du kan ifall du vill ta initiativ för att utveckla verksamheten. Du har rätt att delta i de
lagstadgade mötena som ordnas två gånger i året.
- du har rätt att delta i verksamheten föreningen ordnar.

Medlemsavgifter år 2021
- personmedlemskap 15 €/person/år
- familjemedlemskap 25 €/familj/år (i samma hushåll)
- organisationer 40 €/organisation/år

Skyldigheter för medlemmar
- skyldighet att betala föreningen stadgeenliga avgifter.
- skyldighet att inte skada föreningen med sitt förfarande
- skyldighet att utföra de uppdrag som man frivilligt har bundit sig till.

Obs! Viktigt!

Ifall du använder e-post och inte ännu meddelat oss så gör det snarast så når vi er
snabbt, billigt och miljövänligt! Meddela Marja 044-0334 280/ info@finfamipohjanmaa.fi

Till kännedom

Kom ihåg att följa med Vasabladet, ÖT och tidningen Syd-Österbotten. Följ också med
Facebook, Instagram och Twitter och ni hittar även senaste informationen på vår
förnyade hemsida www.finfamipohjanmaa.fi
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Vasa med omnejd 2-4/2021
Vecka

Kl.

Verksamhet, Evenemang/Grupp

Plats

5.
3.2

15.30-17

Karacafé

Österbottens föreningar eller
kontoret i Vasa

17.30-19.30

Svenska anhöriggruppen

Österbottens föreningar

18-20.00

Föreläsning om självskadebeteende

Arbis, Vasa

17.2

16.30-18.30

Kvällsanhörig café med Al-Anon som gäst
(information ges på finska)

Kontoret i Vasa

8.
23.2

18-20

Nätföreläsning om Resiliens

Via Zoom

9.
1.3

17.30-19.30

Svenska anhöriggruppen

3.3

15.30-17.30

Karacafé

Österbottens föreningar
eller kontoret i Vasa
Österbottens föreningar
eller kontoret i Vasa

10.
10.3

18-20

Nätföreläsning om Familjedynamik vid
psykisk ohälsa

Via Zoom

11.3

18-20

Träffpunkten online - Autismspekret

Via Zoom

12. .
22.3

18.30-20

Föreläsning om stresshantering

Bio Dux, Kristinestad

13.
29.3

17.30-19.30

Svenska anhöriggruppen

31.3

18-20

Temakväll med Leif Berg

Österbottens föreningar
Eller kontoret i Vasa
Via Zoom

15.
13.4

17.30-19.30

ABC-nätkurs 1/3

Via Zoom

14.4

15.30-17.00

Karacafé

Österbottens föreningar
eller kontoret i Vasa

16.
19.4

17.30-19.30

Svenska anhöriggruppen

20.4

17.30-19.30

ABC-nätkurs 2/3

Österbottens föreningar
eller kontoret i Vasa
Via Zoom

21.4

18-20.00

Föreläsning om panikångest

Via Zoom

22.4

16.30-21.30

Fest för att fira nya året

Vasa stadsteater och Panorama

17.
27.4

18-20

Temakväll om ångesthantering

Via Zoom

28.4

16.30-

Utflykt till Molnträsket

Molnträsket i Vasa

6.
8.2
7.
16.2
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karleby med omnejd 2-4/2021
Vecka

Kl.

Evenemang/Grupp

Plats

6.
10.2

16-18.00

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby,
Kanalesplanaden 19 B13
Psykosociala Förbundets
utrymmen

7.
17.2

17.00

Samtalsgrupp i Jakobstad

8.
23.2

18-20.00

Temakväll om Resiliens

24.2

16-18.00

Anhörigcafé i Karleby

Via Zoom/Algården om
möjligt
Kontoret i Karleby

10.
10.3

16-18.00

Anhörigcaé i Karleby

Kontoret i Karleby

11.
17.3

17.00

Samtalsgrupp i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B13
Psykosociala Förbundets
utrymmen

12.
24.3

16-18.00

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

Kurs för unga anhöriga (ansökan via
Psykosociala Förbundet)

Pikkusyöte

25-28.3
14.
7.4

16-18.00

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

15.
13.4

17.30

ABC-kurs för anhöriga 1/3

Via Zoom

14.4

17.00

Frivilligseminarium (finskspråkigt)

Karlebysalen & webbinarium

16.
20.4

17.30

ABC-kurs för anhöriga 2/3

Via Zoom

21.4

16-18.00

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

17.
27.4

18-20.00

Temakväll om ångesthantering

28.4

17.00

Samtalsgrupp i Jakobstad

Via Zoom/Algården om
möjligt
Kanalesplanaden 19 B13
Psykosociala Förbundets
Utrymmen

18.
4.5

17.30

ABC-kurs för anhöriga 3/3

Via Zoom
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