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Kontoret i Vasa

Kontoret är öppet enligt överenskommelse. Ring och kom
överens om tid med någon av de anställda.
Kyrkoesplanaden 31, 65100 Vasa
06-312 0105 info
Leena Pakkanen, verksamhetsledare
044 2000 742
Marja Österberg, finskspråkig anhörigrådgivare
044 0334 280
Christina Sjöström, svenskspråkig anhörigrådgivare 044 2000 733
Anna Håkans , ungdomskoordinator
Sonja Ahola, projektarbetare inom
ungdomsverksamheten

044 9777 335
044 2393 815

Kontoret i Karleby

Kontoret öppet enligt överenskommelse. Ring och kom
överens om tid med någon av de anställda.
Karlebygatan 21, 67100 Karleby
Minna Pellinen, anhörigrådgivare
044 7634 100
Katrin Björklund, anhörigrådgivare och koordinator 044 7634 101
info@finfamipohjanmaa.fi
fornamn.efternamn@finfamipohjanmaa.fi
www.finfamipohjanmaa.fi
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Verksamhetsledarens spalt
Hej alla!
Det känns som om vi har en lång vinter bakom oss, men att vi är på väg mot våren
och sommaren. Hoppas vi kan förverkliga allt som vi har planerat, trots koronan.
Vi har haft förändringar i föreningen, som kom fram redan i förra
verksamhetskalendern. Eva for till nya utmaningar och som ny anhörigrådgivare fick vi
Christina Sjöström, vars presentation ni även hittar här.
Största förändringen är säkert det nya Välfärdsområdet, som började vid årsskiftet. Vi
försöker hålla oss uppdaterade gällande alla förändringar och hoppas på att vi kommer
att få välfungerande tjänster, efter att allt börjar klarna och startsvårigheterna har
överkommits.
Vår förening är med i arbetsgruppen Österbottens föreningar i SOTE och Österbottens
organisationsdelegation. Där försöker vi påverka och öka samarbetet mellan
Österbottens välfärdsområde och föreningarna.
Kom ihåg att våra anhörigrådgivare finns här för er och ger er stöd. Man behöver inte
vara ensam med sina tankar. Du kan boka tid till anhörigrådgivning via telefon, via
hemsidan, eller elektroniskt via denna länk https://bit.ly/omaisneuvontavaraus
Anhörigrådgivningen är avgiftsfri.
Några av oss är även utbildade i metoden Föra barnen på tal, och kan erbjuda hjälp
och stöd för föräldrar med psykisk ohälsa. Genom metoden stöder man barnen och
familjens vardag.
Jag hoppas att vi får en varm vår och sommar och att vi träffas via
olika evenemang.
Med vänlig hälsning,
Leena Pakkanen
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Ny anhörigrådgivare i vasa
Hej!
Mitt namn är Christina Sjöström och jag har kommit till FinFami i Vasa som
svenskspråkig anhörigrådgivare. Ursprungligen tog jag kontakt med FinFami då jag
sökte efter en organisation där jag kunde jobba som frivillig vid sidan om mina
studier. Jag förstod snabbt att föreningen har ett viktigt syfte och tyckte att
verksamheten lät jätteintressant.
Jag är hemma från Esbo, men har bott i Storbritannien under hela mitt vuxenliv. I
Storbritannien studerade jag, doktorerade inom psykoanalys och jobbade som
psykologisk terapeut och yogainstruktör. Jag trivdes, men saknade min familj och
den vackra finska naturen. På våren 2021 beslöt jag mig för att flytta tillbaka till
Finland. Jag har en holistisk förståelse för hälsa och välmående och hoppas att jag
får vara med och främja det genom mitt arbete på FinFami.
Några av er har jag redan träffat och jag hoppas få träffa många fler i nära framtid!
Varma hälsningar, Christina Sjöström

VVhkjhkjh

‘Det enda vi kan välja är hur vi skall handla under den tid vi har fått oss tilldelad.’
- Gandalf, J. R. R Tolkien
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UngdomsverksamhetENS hälsningar
Ungdomsverksamhetens vår har varit farfylld. Vi har ordnat workshops i snabb takt.
Under vårterminen har vi också hunnit påbörja nya samarbeten. I början av året
började vi erbjuda dejourtider för skolor. Nu under våren har vi dejourerat på tre
finskspråkiga skolor. Dejoureringen har resulterat i fler möten med ungdomar och
stöd på plats.
Vi har också hunnit besöka Vasa stads, Cafe Kultsa två gånger där vi haft program
för ungdomar. Under våren har vi också påbörjat ett samarbete med Navigatorn i
Österbotten, som erbjuder ungdomar stöd med låg tröskel.
Vi har fått en ny praktikant under våren. Madeleine påbörjade sin praktik i slutet av
mars och kommer att vara med i verksamheten tills vårterminens slut. Under sin
praktiktid hos oss får Madeleine vara med och planera och förverkliga verksamhet i
skolorna. Vi har ännu några tillfällen inspikade, men efter det blir det sommarpaus i
skolsamarbetet och vi fokuserar på att planera verksamheten till hösten.
Vänliga hälsningar,
Anna Håkans, Ungdomskoordinator
Sonja Ahola, Projektarbetare inom ungdomsverksamheten

TikTok: finfaminuorisotoiminta
SnapChat: finfaminuoriso
Instagram: finfami_nuorisotoiminta / finfami_pohjanmaa
Facebook: FinFami Österbotten rf
WhatsApp: 044 9777 335 (Anna), 044 2393 815 (Sonja)
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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. Anhöriga kan prata
om svåra saker tillsammans med FinFamis personal.
Målsättningen med anhörigrådgivningen är ge stöd när en 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.
Anhörigrådgivning kan ske på plats, via telefonsamtal eller via videosamtal.
Anhörigrådgivningen är gratis.

Anhörigrådgivning med tidsbeställning i Vasa och Karleby
Ta kontakt så träffas vi eller rings enligt överenskommelse.
I Vasa finns kontoret på Kyrkoesplanaden 31
Christina Sjöström
Marja Österberg

044 2000 733 (svenskspråkig anhörigrådgivare)
044 0334 280 (finskspråkig anhörigrådgivning)

I Karleby finns kontoret på Karlebygatan 21
Katrin Björklund
044 7634 101 (svenskspråkig anhörigrådgivning)
Minna Pellinen
044 7634 100 (finskspråkig anhörigrådgivning)

Det går också bra att boka tid för anhörigrådgivning elektroniskt via vår
hemsida www.finfamiosterbotten.fi eller bit.ly/omaisneuvontavaraus
I Jakobstad bokas utrymmen för anhörigrådgivning en gång i månaden. Övriga dagar
kan arrangeras enligt överenskommelse. Om du vill boka anhörigrådgivning i
Jakobstad, kontakta Katrin direkt. Preliminära datum är: 17.8 och 14.9.
Anhörigrådgivaren i Vasa erbjuder anhörigrådgivning i området KorsholmKristinestad. Om du inte har möjlighet att ta dig till vårt kontor, så kan vi komma
överens om något annat ställe att träffas på.
Ungdomsverksamheten erbjuder anhörigrådgivning via SnapChat och Instagram:
SnapChat: finfaminuoriso
Instagram: finfami_nuorisotoiminta
Psykiatrins dejourerande sjukskötare
Psykiatrins dejourerande sjukskötare 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. 06 213 2009.
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Stödgruppsverksamhet
FinFami Österbottens samtalsgrupper erbjuder kamratstöd och information. I dem
har man möjlighet att träffa andra som är i en liknande livssituation.
Gruppverksamheten ger anhöriga nya krafter och problemlösningsmodeller - den
anhöriga behöver inte orka ensam. Grupperna är pålitliga och trygga, har
tystnadsplikt och stödjer med att orka i vardagen. Deltagandet är avgiftsfritt
och grupperna är öppna för alla anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Svenskspråkiga grupper
Anhörigrådgivaren i Vasa ansvarar för de svenskspråkiga grupperna i
Vasanejden och söderut. Katrin Björklund ansvarar för grupperna i JakobstadKarleby området. Hör av er om det finns intresse för att starta en grupp
någonstans.

Svenskspråkig grupp i Vasa
Som ledare för gruppen fungerar anhörigrådgivaren i Vasa, Christina Sjöström.
Gruppen träffas vanligtvis andra måndagen i månaden i FinFamis utrymmen i Vasa
kl. 17.30-19. Ulrika Fagernäs, lösningsfokuserad terapeut fortsätter som ledare i
gruppen. Vi träffas 6.6 och är sedan på paus för sommaren. Höstens första träff är
12.9. Ta kontakt med Christina om du vill komma med,
044 2000 733 eller christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi

Samtalsgruppen i Jakobstad

Samtalsgruppen i Jakobstad är en öppen samtalsgrupp vilket betyder att nya kan
komma med när som helst. Under träffarna diskuterar vi saker som är aktuella för
deltagarna. Om vi har tid´gör vi också olika övningar, som utvecklar förmågan för
att hantera vardagen. Samtalsgruppen samlas en onsdag i månaden kl.17 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
Höstens preliminära datum är: onsdag 17.8 och onsdag 14.9

Nätgrupp för svenskspråkiga i hela landet
Den svenskspråkiga nätgruppen träffas en gång i månaden via Teams på tisdagar
kl. 18.30-20. Som ledare i gruppen fungerar anhörigrådgivarna Katrin Björklund och
Christina Sjöström. Kontakta en av dem om du vill komma med i gruppen.
Gruppen är på paus från juni till augusti. Nästa träff blir 6.9

Ninni-gruppen i Jakobstad
Samtalsgruppen i Jakobstad är en samtalsgrupp, vilket betyder att nya kan komma
med när som helst. Under träffarna diskuterar vi saker som är aktuella för
deltagarna. Om vi har tid gör vi också olika övningar, som utvecklar förmågan för
att hantera vardagen. Samtalsgruppen samlas en onsdag i månaden kl.17 vid
Kanalesplanaden 19 B 13. Meddela om du kommer med i gruppen på förhand till
Katrin tel. 044 7634 101 eller katrin.bjorklund@finfamipohjanmaa.fi
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Hör mig chat
Varannan torsdag jämna veckor kl.18-20 ordnas hör mig chatten via Snapchat.
Chatten är tänkt för unga anhöriga, så de kan ställa frågor och diskutera sina känslor
med en trygg vuxen. I chatten svarar föreningens utbildade frivilliga. Unga får sina
svar i chatten genom att lägga till föreningens ungdomsverksamhets konto
@finfaminuoriso som vän på Snapchat, sedan är det bara att skicka ett meddelade
så svarar någon av våra frivilliga. Vid frågor kontakta Katrin Björklund eller Anna
Håkans.

Anhörigcaféer

Anhörigcafé ordnas både i Vasa och Karleby. Då är det möjligt att träffa
föreningens personal och andra anhöriga under lediga former. Vi bjuder på kaffe
och te.

Karacafé i Vasa
Vid Karacafé är det endast män som träffas. Vi bjuder in gäster enligt behov och
önskemål. Karacafé är tvåspråkigt. Tanken är att alla ska kunna prata sitt eget
modersmål.
Ta kontakt om du vill komma med. info@finfamipohjanmaa.fi eller 044 2000 733.
Träffarna är på onsdag 8.6., 3.8. och 14.9. Observera ny tid kl. 16-17.30.

Kvällsanhörigcafé i Vasa

Kvällscafé för anhöriga hålls en gång i månaden på onsdagar kl. 16.30-18.30 och är
vanligtvis tvåspråkigt. Nästa café är 17.8 då vi spelar minigolf tillsammans. Vi träffas
kl. 16.30 i Vasklot, Botnia Minigolf på Uddnäsvägen. Självandelen är €4/person.
Anmälningar senast 15.8 till info@finfamipohjanmaa.fi eller Marja 044 0334 280.
Den 28.9 kommer caféet att gå på svenska med temat ”Prat om pengar”. Psykisk
ohälsa kan också få ekonomiska konsekvenser och det kan kännas svårt att få
information och stöd om personlig ekonomi. Vid den här hybridtillställningen får vi
besök av representanter från olika finansiella institutioner, som indrivning och
utsökningsverket. Gästerna är på distans. Du kan delta på distans, eller på kontoret
(kameran på vår sida är avstängd). Det slutliga programmet är inte fastställt, men
gästerna närvarar för att svara på frågor och ge information om personlig ekonomi
och svårigheter. Du kan skicka frågor på förhand i samband med din anmälning.
Under kvällen nämns inte ditt namn i samband med din fråga. Anmälningslänken är
https://link.webropol.com/ep/pratompengar

Anhörigcafé i Karleby
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, ibland medverkar även inbjudna gäster.
Mera information fås av Katrin 044 7634 101
Datum för anhörigcafé är: 1.6, 15.6 (Sommar picknick vid Sandskata), 29.6, 10.8, 24.8,
7.9 och 21.9

bb
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föreläsningar och
utbildningstillfällen
Kurs i Psykiska Första hjälpen 1
Psykiska första hjälpen 1 handlar om att lära sig mer om psykisk hälsa och hur man tar
hand om sig själv. Teman som tas upp under kursen är: vad är psykisk hälsa?,
känslokompentens, livets många kriser, människorelationer och växelverkan, och
livshantering. I kursen ingår 14 närvarotimmar för att få intyg på avklarad kurs.
Materialkostnaderna är 30€ per deltagare.
Kursen ordnas vid kontoret i Vasa lördag 3.9 kl. 10-16.30, torsdag 8.9 och torsdag 15.9 kl.
17-20. Tiderna kan ändras enligt gruppens behov.
Anmälan via länken https://webropol.com/ep/psykiskaforstahjalp1

Föreläsning om medberoende onsdag 7.9
Den här föreläsningen är den sista i en serie på tre och arrangeras i samarbete med
Mielle ry. Att vara medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som
lever nära t.ex en missbrukare, eller en person med annat destruktivt, eller
problematisk beteende. En del lär sig detta tillstånd redan som barn, medan andra
har lärt sig det senare i livet. Som föreläsare vid tillfället är handledare för
gruppverksamheten och Ninni verksamheten vid USM r.f, Lina Ulfsdotter och som
erfarenhetsexpert är Michaela Lampinen. Föreläsningen är via Teams kl. 15-17.
Anmälningslänken är https://link.webropol.com/ep/medberoende

Erfarenhetsexpertsutbildning i Vasa
Som erfarenhetsexpert får du bearbeta dina erfarenheter av att vara anhörig till en
person med psykisk ohälsa och du får en möjlighet till att forma dem till kunskap.
Som erfarenhetsexpert kan du hjälpa andra anhöriga, professionella och andra
människor att få en djupare förståelse för upplevelsen av att vara anhörig. Efter
utbildningen kan du dela dina erfarenheter genom att föreläsa, delta i
paneldiskussioner, vara gäst i olika grupper och vara en röst för anhöriga på sociala
medier eller andra forum.
Utbildningen består av 50 timmar närundervisning och utbildningen uppfyller de
nationella kriterierna för en erfarenhetsexpertsutbildning. Det blir 6 träffar under
hösten och resten på våren. Höstens datum är 19.9, 3.10, 24.10, 7.11, 21.11 och 12.12
Preliminärt är kursen från kl. 17-20.30. Den sker vid kontoret i Vasa.
Anmälan senast 11.9 via länken: https://webropol.com/ep/erfarenhetsexpert2022
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ABC-kurs för anhöriga i Vörå
ABC-kurs för anhöriga är en kurs som hjälper dig att förstå dina egna känslor, ger
dig verktyg för att hantera kris och kunskap om hur vårdsystemet fungerar. Du får
också kamratstöd av andra som är i liknande situation som du själv. Kursen består
av tre träffar. Vid varje träff får deltagarna information och får bearbeta och diskutera
olika ämnen med hjälp av övningar. Vid behov kan en representant från vårdens
sida medverka på en av träffarna.
Kursen samlas vid Vörå kommungård, Vöråvägen 18, 20.9, 27.9 och 4.10 kl. 17-19.
Anmälan via länken: https://webropol.com/ep/ABCvora senast 16.9.
För mera information kontakta Katrin eller Christina.

När du oroar dig för en
närståndes psykiska
välmående

Den anhörigas
minneslista:

När du känner dig
belastad, eller oroad över
situationen

När är det bra
att själv söka
hjälp?

När du känner dig ensam
och inte vet vem du
skulle kunna tala med
När du känner behov för
att bearbeta dina känslor

1
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Rekreation
Vasa sommarpicknick på Skräddargrund onsdag 15.6
Vi samlas för sommarpicknick från kl. 16-19 på Skräddargrund, som är ”ön” framför
Vasa fängelse. Där bjuder föreningen på tilltugg och vi spelar spel och har det
allmänt kul tillsammans. Om du har ett spel du tycker skulle passa får du gärna
hämta med det!
Anmälningar senast 13.6 till info@finfamipohjanmaa.fi, eller 044 0334 280 (Marja)

Karleby sommarpicknick vid Sandskata onsdag 15.6
Från och med kl.16 har vi sommarpicknick vid Sandskata. Föreningen bjuder på
något smått sött och salt att äta. Anmälan till Katrin 044 7634 101 senast måndag
13.6. Kom och spendera en sommareftermiddag i gott sällskap!

Teaterutflykt till Oravais sommarteaterpremiär onsdag 6.7
Vi träffas på Tesses Café kl. 16 och äter middag tillsammans. Middagsalternativen
är helstekt grisfilé med gräddsås och mos, eller ugnsforell i gräddsås med mos.
Adressen är Karlebyvägen 2063, 66580 Kuni. Efter det åker vi vidare till Oravais
sommarteater.
Årets produktion på Oravais är Populärmusik från
Vittula. Boken Populärmusik från Vittula är
skriven av Mikael Niemi och belönades med
Augustpriset år 2000. Dramatiseringen är av Erik
Norberg och bearbetningen och regin av
Alexandra Mangs.
Pjäsen börjar kl. 19
Bindande anmälningar senast söndag 5.6 via
länken
https://link.webropol.com/ep/sommarteater22
Tillfället är öppet för medlemmar och
självandelen är €30. Vi använder egen transport.
Ta kontakt med Christina om du behöver skjuts.

Foto: Ove Lillas

Telefonnummer 044 2000 733, eller
christina.sjostrom@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.
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Rekreationsdag vid Fäboda lördag 13.8
Kom och spendera en dag vid vackra havsnära Fäboda lördag 13.8. Dagen inleds
med möjlighet att bekanta sig med naturstigen och med ledda
avslappningsövningar i naturen. Under övningarna använder vi våra olika sinnen
för att hitta närvaro och skapa sinnesfrid. Efter det äter vi lunch tillsammans och
sedan stannar vi upp med temadiskussioner. Innan avfärd finns det även möjlighet
att bekanta sig fritt med området. Det finns också möjlighet att simma vid
stranden, så ifall du vill göra det ta med simkläder och handduk.
Vi startar mot Fäboda från Vasa stadshus med buss kl. 9 och med gemensam
skjuts från Karlebys kontor kl. 9.30. Bussen startar tillbaka mot Vasa kl. 14.30.
Evenemanget är tvåspråkigt.
Lunch alternativ vid Fäboda:
Biff med franskpotatis
Lax med husets potatissallad
Veganskt alternativ
Dagens egen andel är 12€ och ifall man kommer med bussen därtill 10€.
Anmälan senast 8.8 https://link.webropol.com/ep/Faboda2022

Frivilligverksamhetens höststart torsdag 18.8
Välkommen med på en kväll där vi blickar framåt mot hösten och funderar på hur
vi kan utveckla frivilligverksamheten. Vi bjuder också på avslappnat program och
på tilltugg och spenderar tid tillsammans. Kvällen är öppen för alla frivilliga,
erfarenhetsexperter och förtroendevalda. Vi samlas kl. 17 i caféet på Österbottens
Föreningar, Korsholmsesplanaden 44 i Vasa.
Anmälningar till Katrin senast 15.8. Meddela också om du är intresserad av
samåkning från Karleby nejden.

Tack-kväll för frivilliga torsdag 1.9
Den traditionsenliga tack-kvällen för frivilliga ordnas på Villa Elba i Karleby med
början kl. 17. På programmet står allsång, lotteri och andra aktiviteter. Föreningen
bjuder på tilltugg.
Anmälningar till Katrin senast 25.8. Välkommen med!
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övriga ärenden
Ifall du använder e-post och inte ännu meddelat oss, gör det snarast så når vi dig
snabbt, billigt och miljövänligt!
Meddela Marja Österberg 044 0334 280 eller
info@finfamipohjanmaa.fi
Kontoren i Vasa och Karleby är stängda 4-31.7.2022

KOM IHÅG
ATT DU ÄR
VIKTIG

OBS! Verksamhetskalenderns andra sida är på finska. Vi
ordnar evenemang på svenska och finska, men allt
program är riktat till alla medlemmar.
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Vasa med omnejd 6/2022- 9/2022
Vecka

Tid

Evenemang

Plats

mån 6.6

17.30-19

Samtalsgruppen i Vasa

Kontoret i Vasa

ons 8.6

16-17.30

Karacafé

Kontoret i Vasa

16-19

Sommarpicknick

Skräddarudden

16 ->

Middag och sommarteater

Träff i Tesses café

Kontoren stängda

Vasa och Karleby

16-17.30

Karacafé

Kontoret i Vasa

lö 13.8

9-16

Utflykt till Fäboda, Jakobstad

Fäboda. Buss från Vasa

ons 17.8

16.30 ->

Anhörigcafé, Minigolf

Botnia Minigolf, Vasklot

10-16.30

Kurs i psykiska Första hjälpen

Kontoret i Vasa

ti 6.9

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 7.9

15-17

Föreläsning om medberoende

Teams

to 8.9

17-20

Kurs i psykiska Första hjälpen

Kontoret i Vasa

mån 12.9 17.30-19

Samtalsgruppen i Vasa

Kontoret i Vasa

ti 13.9

18.30-20

Peer support group

Online

ons 14.9

16-17.30

Karacafé

Kontoret i Vasa

to 15.9

17-20

Kurs i psykiska Första hjälpen

Kontoret i Vasa

Erfarenhetsexpertsutbildning

Kontoret i Vasa

Anhörigcafé, ”På tal om pengar”

Kontoret i Vasa

23

24
ons 15.6
27
ons 6.7
27-30
31
ons 3.8
32

35
lör 3.9
36

37

38
mån 19.9 17-20.30
39
ons 28.9

16.30-18.30
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karleby med omnejd 6/2022-9/2022
Vecka

Tid

Evenemang

Plats

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

16-17.30

Ninni-gruppen i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

16->

Sommarpicknick

Sandskata i Karleby

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

16->

Middag och sommarteater

Träff i Tesses café

Kontoren stängda

Vasa och Karleby

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

22
ons 1.6
23
to 9.6
24
ons 15.6
26
ons 29.6
27
ons 6.7
27-30
ons 10.8

16-18

lö 13.8

9.30-15.30 Rekreationsdag vid Fäboda

Fäboda. Start från Karleby

33
ons 17.8

13-16.30

Anhörigrådgivning i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

ons 17.8

17-19

Samtalsgruppen i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

to 18.8

17->

Frivilligverksamhetens höststart

Korsholmsesplanaden 44,
Vasa

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

17->

Tack-kväll för frivilliga

Villa Elba

ti 6.9

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 7.9

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

17-19

Samtalsgruppen i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

ti 20.9

17-19

ABC-kurs i Vörå

Vörå kommungård

ons 21.9

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

17-19

ABC-kurs i Vörå

Vörå kommungård

34
ons 24.8
35
to 1.9
36

37
ons 14.9
38

39
ti 27.9
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Diary of activities
2/2022
When one recovers
Many lives brighten
You are not alone

finfamiosterbotten.fi

Support in english
When someone in the family experiences mental ill health, it can affect the whole
family. Relatives may be worried, feel down, and need to process considerable
changes to their everyday lives.
FinFami offers services in English for relatives in the form of individual counselling,
and a support group. The services are open to anyone who has a family member
with diagnosed, or undiagnosed mental ill health, or issues related to substance use.
Counselling and support groups are a place to turn to for information about mental
illness and for emotional help and support.

Counselling
Counselling appointments can be booked via https://bit.ly/omaisneuvontavaraus or
by contacting the relative’s counsellor in Vaasa, Christina Sjöström. Christina is a
Finnish national who lived in the UK for many years. She is a psychodynamic
counsellor accredited with the British Association for Counselling and Psychotherapy
(MBACP) and holds a PhD in Psychoanalytic Studies.
Counselling is free of charge. It can be arranged on location in Vaasa, over the phone,
or by video call.

Peer support group

Group members are invited to share their thoughts and feelings of mental ill health
within the family. Together we create a safe environment in which to process our
experiences and provide support for each other. Members agree to keep all group
content confidential. The group is facilitated by Christina and meets monthly online
on a Tuesday evening 18.30-20.00. It is free of charge. The next meeting is scheduled
for the 13th of September.
The form for signing up to the group can be found here, https://link.webropol.com/
ep/peersupport2022 For more information, please get in touch.
Christina Sjöström (English speaking relative’s counsellor) 044 2000 733
christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi

