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REKREATION
ÖVRIGA ÄRENDEN
in english
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
Ungdomsverksamhetens projektarbetare

044 9777 335
044 2393 815

Kontoret i Karleby

Kontoret är 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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Ordförandes hälsning
Kära medlemmar,
Sommaren börjar lida mot sitt slut, även om det har lovats värme för södra Finland
och vår region också har fått riktigt skönt och varmt väder. Förhoppningsvis har er
sommar löpt bra. Själv har jag främst varit på stugan och träffat släktningar, som också
har varit hos oss. Det har varit roligt då de har hälsat på - det är alltid roligt att träffa
också de bekanta och vänner som man ser mer sällan. Bäst märker man hur tiden går
då man ser hur deras barn växer.
Jag är glad över att vi kan erbjuda service på båda inhemska språken och att vi också
nu erbjuder anhörigrådgivning på engelska. Vår nya anhörigrådgivare Christina
Sjöström har varit verksam inom psykisk hälsa i England i flera år.
Vi erbjuder på varierat program under hösten och som tur får vi träffas ansikte mot
ansikte igen, även om det nätbaserade utbudet också fortsätter. Följ med
evenemangsutbudet i verksamhetskalendern och så försöker vi alla - enligt egna
krafter - delta i evenemang så att de inte måste inhiberas för att det finns för få
deltagare. Nästa vår kanske vi får tillräckligt många deltagare för att kunna arrangera
den förnyade Prospect skolningen för anhöriga. Vi fortsätter också med att erbjuda
ungdomsverksamhet genom olika skolbaserade paket och på sociala medier.
Ungdomsverksamheten ger unga personer information om psykisk hälsa och ger en
möjlighet att prata om sin egen oro.
Den här hösten är annorlunda i att välfärdsområdets beslut gör att de psykiatriska
tjänsterna kommer att flytta till centralsjukhusets utrymmen i det nya H-huset.
Förändringen är enorm och säkert också spännande för de insjuknade. Jag hoppas att
allting skall gå bra och att varje insjuknad person ska få hjälp så snabbt som möjligt.
Det bör också finnas tillräckligt med tjänster inom öppenvården för att möta alla
insjuknades behov. Utan tillräckliga tjänster hamnar vi anhöriga ta ansvar för den
insjuknades välmående, och det kan vara svårt då man har sitt eget jobb och egna
plikter. Jag tror att tjänsterna kommer att förbättras när allting är på plats och att vi
kommer att kunna vara nöjda med de tjänster som erbjuds.
Vi är i kontakt och jag önskar er en varm höst och en trevlig början på vintern.
Anita Ruutiainen
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UngdomsverksamhetENS hälsningar
Hösten är här igen, vilket betyder en del förändringar i ungdomsverksamheten.
Sonjas ettåriga arbetskontrakt via projektet Platsen är ledig är slut och Sonja söker
sig vidare. Nu söker vi en ny person till ungdomsverksamheten och jag hoppas att
vi har hittat en ny arbetstagare när du läser detta.
Trots att hösten inte är riktigt här ännu i skrivande stund, så har många skolor
redan anmält sitt intresse för våra paket om psykiskt välmående. Det har varit
givande att märka att antalet skolor har ökat för varje år som går.
Vi kommer återigen att få en hel del studeranden till vår ungdomsverksamhet och
jag väntar redan med spänning på hurudana människor jag får mig lära känna i
höst och hur de kan hjälpa oss att utveckla ungdomsverksamheten ännu mer.
Vi från ungdomsverksamheten önskar er en riktigt trevlig höst!
Vänliga hälsningar,
Anna Håkans, Ungdomskoordinator

TikTok: finfaminuorisotoiminta
SnapChat: finfaminuoriso
Instagram: finfami_nuorisotoiminta / finfami_pohjanmaa
Facebook: FinFami Österbotten rf
WhatsApp: 044 9777 335 (Anna),
044 2393 815 (Ungdomsverksamhetens projektarbetare)
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sonjas tack
Jag har nu varit Annas arbetspar här vid ungdomsverksamheten i ett år via
Platsen är ledig projektet. Året har innehållit mycket, det har varit roligt och
ibland har vi funderat så hårt över saker att det har gjort ont i huvudet. Jag har
också blivit väldigt bekant med mitt arbetspars ivriga utrop ”Sonja! Jag har en
idé!” som signalerade att så var det dags igen.
Jag har fått göra mycket nytt som jag inte ens visste att jag kunde göra och har
överraskat till och med mig själv många gånger. Jag har bland annat lärt mig
banda in och redigera podcasts, lärt mig använda nya chatplatformar och så har
vi påbörjat ny verksamhet i skolor. Min tanke om att jag vill arbeta med unga
personer och inom psykisk hälsa har bara blivit starkare. Arbetskollegorna har
varit underbara och det har alltid varit roligt att komma till jobbet, så jag har
faktiskt njutit av mitt arbete. Mitt arbetskontrakt genom projektet är nu avslutat
och det är tid för mig att vemodigt styra kosan mot nya utmaningar.
Tack för det här året!
Sonja Ahola
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Anhörigas stöd och rådgivning
Anhörigrådgivning
När en närstående insjuknar är det ofta en kris också för anhöriga. 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
Anhörigrådgivning i Jakobstad kan ordnas i Psykosociala Förbundets utrymmen
enligt överenskommelse. Kontakta Katrin direkt om du vill boka anhörigrådgivning i
Jakobstad.
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 och
lösningsfokuserade terapeuten Ulrika Fagernäs. Gruppen träffas en gång i
månaden på en måndag kväll från 17.30-19 i regel i FinFamis utrymmen i Vasa.
Höstens träffar är 10.10, 14.11 och 12.12. Vid årets sista träff går vi ut och äter. Första
träffen efter nyår är 9.1. Ta kontakt med Christina om du har några frågor eller vill
komma med, 044 2000 733 eller christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi

Grupp för anhöriga till personer med ätstörning

Gruppen fungerar enligt hybridformat. Deltagarna kan välja att delta på plats vid
kontoret i Vasa, eller på distans via Zoom. Som ledare i gruppen fungerar Christina
Sjöström och Susanna Eriksson-Nummela. Susanna har personlig erfarenhet av att
vara anhörig till en person som har upplevt ätstörningsproblematik. Kontakta
Christina om du vill komma med i gruppen. Träffarna är på onsdagar kl. 18-20 och
datumen är 5.10, 2.11, 30.11 och 11.1.

Samtalsgruppen i Jakobstad

Samtalsgruppen i Jakobstad är en öppen samtalsgrupp, vilket betyder att man 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 13.10 (OBS - undantagsvis torsdag), 9.11 och 7.12.
Vårens första träff blir 18.1.

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. Under
hösten träffas gruppen 11.10, 8.11 och 13.12. Första träffen efter nyår blir 10.1.
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Ninni-gruppen i Jakobstad
Ninni-gruppen i Jakobstad är till för alla unga anhöriga i åldern 13-24 år som lever i
familjer med psykisk ohälsa eller missbruk. Gruppen samlas kl. 17 en torsdag i
månaden: 27.10, 24.11, 15.12 och 12.1. Adressen är Kanalesplanaden 19 B 13. För mer
information kontakta Katrin.

Anhörigkaféer
Anhörigkafé 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.

Anhörigkafé i Vasa
Anhörigkaféet är på kontoret i Vasa och öppet för alla anhöriga. Onsdag 26.10 är
kaféet på finska med temat ”Rahahuolet puheeksi”. Se den finska delen av
verksamhetskalendern för information om tillställningen.

Anhörigkafé 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 och ibland medverkar även inbjudna
gäster. Mera information fås av Katrin 044 7634 101
Datum för anhörigcafé är 4.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12 (julspecial)

Karakafé i Vasa
Vid Karacafé är det endast manliga anhöriga som träffas. Vi bjuder in gäster enligt
behov och önskemål. Karakafé är tvåspråkigt och deltagarna får tala sitt eget
modersmål. Gruppen träffas på onsdagar kl. 16-17.30 vanligtvis på kontoret i Vasa.
Träffarna är 12.10, 9.11, 7.12 och 18.1. Ta kontakt om du vill komma med,
info@finfamipohjanmaa.fi eller 044 2000 733.
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föreläsningar och
utbildningstillfällen
Familjedynamik och psykisk hälsa när en ung person skadar sig själv
onsdag 12.10 kl. 18-20
Då en ung person i familjen använder självskadebeteende i ett försök att bearbeta
sina känslor och upplevelser, kan det kännas svårt för andra familjemedlemmar att
veta hur de kan tala om saken. I den här föreläsningen behandlar vi olika typer av
dynamik inom familjen. Vissa av dem är mer associerade med självskadebeteende
än andra är. Vi bekantar oss också med sätt på vilka familjemedlemmar kan tala om
självskadebeteende med den unga personen för att hjälpa och stödja hen.
Föreläsningen ordnas som hybrid på plats vid MI i Vasa och via Teams. Du kan
också delta på distans vid Algården i Jakobstad (kontakta Katrin för mera
information om att delta vid Algården).
Som föreläsare är Camilla Pitkänen, sjukskötare och familjeterapeut. Evenemanget
är kostnadsfritt och anmälan är via Alma: https://opistopalvelut.fi/vaasa/
course.php?l=sv&t=17477

Mentalhälsoveckan
Mentalhälsoveckan i Vasa
Årets evenemang planeras som bäst och information om föreläsare, tid och plats
kommer senare. Temat kommer att röra sig runt ungas digitala välmående.
Tillställningen är öppen för alla, men riktar sig främst till föräldrar. Vi har nöjet att
samarbeta med ett antal föreningar och tror evenemanget kommer att vara väldigt
informativt för alla, som känner att de önskar mer insikt i ungas användning av
digitala medier, och dess påverkan på välmående. Tillställningen går av stapeln en
vardagskväll vecka 47 (21-25.11). Följ med hemsidorna för uppdateringar och
anmälningsinformation.

Mentalhälsoveckan i Mellersta-Österbotten
Föreläsning i Kronoby 22.11 kl. 18. Mer information publicerar på hemsidan och
sociala medier. Mer information om evenemang i Karleby finns på finska.
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Temakväll om ätstörning 1.12 kl. 18-20
Under kvällen talar vi om hur en ätstörning påverkar familjen och hur man kan
få hjälp med ätstörningsproblematik. Som föreläsare fungerar Rasmus Isomaa,
som är verksamhetsledare för Fredrika kliniken, erfarenhetsexperten Michaela
Relander och anhörigarbetarna från Ätstörningsförbundet i Finland rf. Kvällen
har ett hybridformat. Du kan delta både på plats vid Algården, eller via nätet. Vid
Algården bjuds på enkel servering från kl. 17.30.
Anmälan senast 29.11 via länken: https://link.webropol.com/ep/temakvallatstorning

Du har rätt
Till egen tid
Och till
att vila

1
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Rekreation
Må bra veckoslut på Alskat 15-16.10.
Behöver du tid för dig själv?
Då det finns psykisk ohälsa inom familjen kan stressnivåerna vara höga och
vardagen oförutsägbar. Det blir svårt att hålla fast vid goda vanor och utmanande
att ta hand om sig själv.
Vid Må Bra veckoslutet erbjuder FinFami tillsammans med Vasa kyrkliga
samfällighet en chans för dig att koncentrera dig på dig själv – att blicka inåt,
skapa sinnesro och spendera meningsfull tid med andra i liknande livssituationer.
För att assistera dig erbjuder vi på en hel del aktiviteter, men du besluter själv vad
du deltar i.
Från FinFami närvarar anhörigrådgivaren Christina Sjöström, som tillämpar
kunskap från sin doktorsavhandling om C.G. Jung för att ge dig verktyg för kreativ
självreflektion. Christina leder också yoga-, andnings- och avslappningsövningar
(hon är utbildad yogalärare). Från Vasa kyrkliga samfällighet närvarar prästen och
familjerådgivaren Siv Jern, som leder morgonandakt (precis som alla andra
programpunkter är deltagandet i morgonandakten frivilligt). Som gästande
föreläsare har vi kortidsterapeut och yogalärare Ulrika Fagernäs som berättar om
vagusnerven och hur du kan hantera dina stressnivåer genom att reglera den.
Självandelen för deltagarna är €20 och i det ingår alla måltider och allt material.
Sista anmälningsdagen är fredag 30.9.
Veckoslutet arrangeras med understöd från Aktiastiftelsen i Vasa.
Anmälningslänken är https://link.webropol.com/ep/mabra22

Kryssning till Umeå lördag 29.10.

Föreningens årsfest 2022 är en kryssning ombord på Aurora Botnia, som ordnas i
samarbete med SÖAF r.f.
Båten avgår kl. 9 och vi börjar färden med en gemensam frukost. Efter det samlas
vi i fartygets mötesutrymmen där FinFamis ungdomsarbetare ordnar avslappnade
aktiviteter för trevlig samvaro.
I Umeå möts vi av en buss och du kan välja om du åker till Ikea eller till centrum.
Vi åker buss tillbaka till hamnen och på hemvägen får vi ta del av allt gott som
Skärgårdsbordet bjuder på. Efter middagen har du egen tid och kan ta dig en
sväng runt fartyget eller lyssna på musik av Tobias Granbacka Trio, som spelar
ombord. Vi anländer i Vasa kl. 22.
Föreningarna ordnar
busstransport till och från båten.
Bussen far får Karleby busstation
kl. 06.10. Den stannar vid Neste
Edsevö kl. 06.35, vid Tesses café
kl. 07.25 och vid Vasa stadshus kl.
07.45. Bussen stannar på samma
ställen på vägen hem.
Självandelen för årsfesten för
medlemmar är €60 och sista
anmälningsdagen är 7.10 via
länken: https://link.webropol.com/
ep/vuosijuhla22
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Julgröt onsdag 14.12.
Vi bjuder på julgröt, pepparkakor och allmänt julmys på kontoret i Vasa kl. 12–15.
Anmäl dig här https://link.webropol.com/ep/puurojuhla22 Evenemanget är
avgiftsfritt.

En kväll av sinnesfrid, balans och
reflektion onsdag 25.1.23
Med hjälp av ljus, dofter och musik
förvandlar vi FinFamis utrymmen i Vasa till
en oas av lugn och stillhet.
Vi tillämpar metoder från Ayurveda, en
holistisk indisk läkekonst, för att reflektera
över oss själva och identifiera vad vi
behöver för att vara i balans. Genom yogaoch andningsövningar skapar vi harmoni i
kropp och sinne. Vi avslutar med ett lätt och
näringsrikt kvällsmål och Ayurvediskt te.
Tillställningen är kl. 18-20 och är tvåspråkig
och avgiftsfri. Anmälningar senast måndag
23.1.23 via den här länken https://
link.webropol.com/ep/mielisinne
Om du har frågor kontakta Christina,
christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi eller
044 2000 733.

Vi vill påminna våra medlemmar om bindande anmälan
Ifall du blir tvungen att avboka ditt deltagande till ett avgiftsbelagt evenemang
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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övriga ärenden
Föreningens höstmöte hålls tisdag 25.10 kl. 19 på kontoret i Vasa, Kyrkoesplanaden
31. Anmäl dig via länken senast 20.10 https://link.webropol.com/ep/syyskokous2022
Kontoren i Vasa och Karleby är stängda från 24.12.22 till 1.1.22. Vi är öppna som
vanligt från måndag 2.1.23.
Om 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

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 10/2022- 1/2023
månad

Tid

Evenemang

Plats

ons 5.10.

18-20

Ätstörningsgruppen

Kontoret i Vasa och Zoom

mån 10.10.

17.30-19

Samtalsgruppen i Vasa

Kontoret i Vasa

ti 11.10.

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 12.10.

16-17.30

Karakafé

Kontoret i Vasa

ons 12.10

18-20

Föreläsning om Unga,
familjedynamik och psykisk
hälsa

MI Vasa och Teams

lör 15.10. sön 16.10.

9.30 ->

Må Bra veckoslut

Alskathemmet

ti 18.10.

18.30-20

Peer support group

Online

ti 25.10.

19 ->

Styrelsens höstmöte

Kontoret i Vasa

lör 29.10

~9-22

Föreningens årsfest: Kryssning

Aurora Botnia

ons 2.11.

18-20

Ätstörningsgruppen

Kontoret i Vasa och Zoom

ti 8.11.

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 9.11.

16-17.30

Karakafé

Kontoret i Vasa

mån 14.11.

17.30-19

Samtalsgruppen i Vasa

Kontoret i Vasa

ti 15.11.

18.30-20

Peer support group

Online

to 24.11.

18-20

Mentalhälsoveckan

TBA

ons 30.11.

18-20

Ätstörningsgruppen

Kontoret i Vasa

ons 7.12.

16-17.30

Karakafé

Kontoret i Vasa

mån 12.12

17.30->

Samtalsgruppen: Julmiddag

Restaurant i Vasa

ti 13.12

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 14.12

12-15

Julgröt

Kontoret i Vasa

Kontoren Stängda

Vasa och Karleby

Oktober

November

December

mån 26.12--> fre 30.12
mån 9.1

17.30-19

Samtalsgruppen i Vasa

Kontoret i Vasa

ti 10.1

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 11.1

18-20

Ätstörningsgruppen

Kontoret i Vasa och Zoom

ti 17.1

18.30-20

Peer support group

Online

ons 18.1

16-17.30

Karakafé

Kontoret i Vasa

ons 25.1

18-20

En kväll av sinnesfrid, balans
och reflektion

Kontoret i Vasa
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karleby med omnejd 10/2022-1/2023
månad

Tid

Evenemang

Plats

ons 4.10.

16-18

Anhörigkafé i Karleby

Kontoret i Karleby

ti 11.10.

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 12.10.

18-20

Föreläsning om Unga,
familjedynamik och psykisk hälsa

Via skärm vid Algården och i
Teams

to 13.10.

17-19

Samtalsgruppen i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

ons 18.10.

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

to 27.10.

17->

Ninni-gruppen

Kanalesplanaden 19 B 13

lör 29.10.

~9-22

Föreningens årsfest: Kryssning

Aurora Botnia

ons 2.11.

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

ti 8.11.

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

Teams

ons 9.11.

17-19

Samtalsgruppen i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

ons 16.11.

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

ti 22.11.

18 ->

Mentalhälsoveckan

Kronoby

to 24.11.

17->

Ninni-gruppen

Kanalesplanaden 19 B 13

ons 30.11.

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

to 1.12.

18-20

Temakväll om ätstörning

Algården, Jakobstad

ons 7.12.

17-19

Samtalsgruppen i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

ti 13.12.

18.30-20

Svenskspråkig nätgrupp

ons 14.12

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Teams
Kontoret i Karleby

to 15.12.

17->

Ninni-gruppen

Kanalesplanaden 19 B 13

mån 19.12-->

fre 30.12

Kontoren stängda

Vasa och Karleby

ons 11.1.

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

to 12.1.

17->

Ninni-gruppen

Kanalesplanaden 19 B 13

ons 18.1.

17-19

Samtalsgruppen i Jakobstad

Kanalesplanaden 19 B 13

ons 25.1.

16-18

Anhörigcafé i Karleby

Kontoret i Karleby

Oktober

November

December

Januari
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Diary of activities
3/2022
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 meetings are
scheduled for the 18th October, 15th November and 17th January.
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

