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1. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN 

Psykosociala föreningen Sympati r.f. är den enda psykosociala lokalföreningen i 
huvudstadsregionen som har svenska som arbetsspråk. Sympati är en innovativ och etablerad 
förening som strävar efter att på olika sätt främja psykisk hälsa, stöda dem som har psykiska 
hälsoproblem och arbeta för att förebygga problem på det individuella och samhälleliga planet. 
Sympati fungerar som intressebevakare och rådgivare samt samordnar och verkställer psykosocialt 
stöd som kompletterar den offentliga sektorns och andra aktörers utbud.  

Sympati är en aktiv förening. År 2014 har vi haft c 1300 besök i våra grupper och i annan egen 
verksamhet. Vi kontaktas regelbundet för konsultation i mentalhälsofrågor och särskilt radio och 
tv och tidningar har bett om intervjuer och fått kontakt med våra medlemmar via oss. Mycket av 
verksamheten har skett i samarbete med andra aktörer. Vi har fortsatt vårt samarbete med 
läroinrättningar som har socialt och mentalt arbete på sina läroplaner. Vi har deltagit i mässor där 
vi haft möjlighet att presentera vår verksamhet. Vår hemsida och vår Facebooksida är flitigt 
besökta.  

Föreningens medlemsantal steg under året 2014 till 237 vilket visar behovet av vår förening. Hög 
ålder och byte av hemort är de vanligaste orsakerna när medlemmar skriver ut sig. Vanligt är också 
att medlemmar slutar när de inte längre behöver föreningens tjänster.  

Föreningen är grundad 1985 och verkar i Helsingfors med omnejd. Sympati r.f. är medlem i 
Psykosociala Förbundet r.f. 

 

2. MEDLEMSMÖTEN OCH STYRELSEN 

Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls 19.3.2014 på Kampens servicecentral i Helsingfors. 
Kännetecknande för Sympati är att årsmötena är livliga tillställningar där medlemmarna aktivt 
deltar. 

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för år 2014, samt verksamhetsberättelsen 
och bokslutet för år 2013 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Föreningens nya stadgar godkändes 
utan ändringar och skickades till Patent- och register styrelsen. Till ordförande för styrelsen valdes 
Viveca Stenius och till ordinarie medlemmar Sigrid Sundell, Camilla Laxström, Beata 
Frankenhaeuser och Rose-Marie Kjellberg. Gunilla Ulfvens och Kriss Forss valdes till suppleanter. 
Till revisorer valdes Eva Bruun och Christian Räihä från firman Ernst & Young. 

Det konstituerande styrelsemötet 19.3.2014 valde Sigrid Sundell till viceordförande och Harriet 
Lökström-Seitsamo till kassör utanför styrelsen. Till arbetsutskottet valdes Viveca Stenius, Sigrid 
Sundell, Harriet Lökström-Seitsamo och Miivi Selin-Patel. Styrelsen höll 8 protokollförda 
styrelsemöten under året.  

Patent- och registerstyrelsen godkände föreningens nya stadgar i augusti och i samband med det 
bytte föreningen namn till Psykosociala föreningen Sympati rf (fd. Sympati psykosociala förening). 
Det första höstmötet hölls den 27.11.2014 på Kampens servicecentral. På höstmötet godkändes 
verksamhetsplanen och budgeten för år 2015 samt valdes Eva Bruun och Rabbe Nevalainen till 
revisorer. Till ordförande för styrelsen valdes Riitta Aarrevuo och till ordinarie medlemmar Sigrid 
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Sundell, Rose-Marie Kjellberg, Camilla Laxström, Gunilla Ulfvens, Kriss Forss och Beata 
Frankenhaeuser. Till suppleanter valdes Monica Hirn och Bruno Rönnqvist.  

Under konstituerande möte 27.11.2014 valdes Sigrid Sundell till viceordförande och Harriet 
Lökström-Seitsamo till kassör utanför styrelsen. Till arbetsutskottet valdes Riitta Aarrevuo, Sigrid 
Sundell, Harriet Lökström-Seitsamo och Miivi Selin-Patel. Den nya styrelsen höll 1 protokollfört 
möte under året.  

 

3. REPRESENTANTER I PSYKOSOCIALA FÖRBUNDETS STYRELSE OCH MEDLEMSMÖTEN 

Sympatis representant i Psykosociala förbundets styrelse var år 2014 Gunilla Ulfvens och som 
hennes suppleant Bruno Rönnqvist.  

På förbundets vårmöte representerades föreningen av Sigrid Sundell och Bruno Rönnqvist. I 
samband med sitt höstmöte ordnade förbundet ett 30-års jubileumsseminarium och festmiddag på 
Runsala spa 23–25.10.2014. Viveca Stenius, Kriss Forss, Sigrid Sundell, Bruno Rönnqvist och Monica 
Hirn utgjorde delegationen från Sympati. Dessutom deltog också personalen.  

 

4.  ANSTÄLLDA, KÖPTJÄNSTER OCH FUNKTIONÄRER 

Sympatis verksamhetsledare sedan november 2013 har varit Miivi Selin-Patel. Under 2014 har 
föreningen anställt en deltids verksamhetsassistent via NTM-centralens löneunderstöd, Harry 
Juselius, som ansvarat för Öppet Hus verksamheten.  

Bokföringstjänster köptes av EverClever. På hösten 2014 förnyades medlemsregistret och tjänsten 
köptes av Flomembers.  

Charlotte Nordenswan har tidvis arbetat som timanställd och delvis skött medlemsbladet och 
uppdateringen av hemsidan. Susanne Lång har snabbstädat på Eriksgatan (1h/vecka) under våren. 
En anställd städerska (2 x/månad) sköter städningen då det konstaterats att Sympati har så mycket 
verksamhet på Eriksgatan att ordentliga städningar är nödvändiga.  

Följande personer har fungerat som gruppledare för Sympati: Michaela Relander, Rose-Marie 
Kjellberg, Kriss Forss, Camilla Laxström, Mårten Lågas, Nina Sundberg, Fanny Hellström, Viveca 
Stenius och Sigrid Sundell. Verksamhetsledaren har också fungerat som gruppledare och lett 
datorgruppen. Gruppledarna har till stor del ansvarat för den omedelbara kontakten med 
medlemmarna och är en ovärderlig resurs för föreningen.  

Under året har vi haft flera aktiva volontärer som tillsammans med styrelsemedlemmarna aktivt 
ställt upp och hjälpt med det praktiska. Mycket hjälp har föreningen också haft av studeranden 
från Arcada, Prakticum och Axxell. Som praktikant har detta år fungerat Rosa Ekholm.  
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5. LOKALITETER  

Föreningens kansli finns på Eriksgatan 8. Läget är mycket centralt och ypperligt även om 
utrymmena börjar bli små med tanke på föreningens omfattande verksamhet och stigande 
medlemsantal. Föreningen hyr lokalen av Arbetets Vänner r.f. och i ett av arbetsrummen fungerar 
Psykosociala förbundets regionssekreterare som underhyresgäst. Under 2014 har Sympati aktivt 
fungerat med i projektet Lappvikens Källa, med målet att utvidga verksamheten och inta större 
utrymmen.  

Utöver Sympatis egen verksamhet har även Psykosociala förbundet haft möten och konferenser på 
Eriksgatan 8.  

Vid större evenemang och föreläsningar har föreningens utrymmen varit för små och då har 
Kampens servicecentral, Luckan och Johannes församling ställt sina utrymmen till förfogande för 
oss.  

 

6. VERKSAMHETEN  

Sympati har under året 2014 fungerat mycket aktivt och verkställt nästan all planerad verksamhet 
och påbörjat också helt nya grupper.  

Föreningen har fört statistik över deltagandet i verksamheten. Beklagligtvis är statistiken inte 
exakt då mycket görs i samarbete med andra aktörer, men detta problem har arbetats på under 
året.  

Gruppverksamhet är föreningens grund och vårt mål under 2014 var att erbjuda kvalitativ och 
varierande lågtröskel verksamhet. Grunden för denna verksamhet var Öppet hus, måndag-torsdag 
kl. 13-16. Under Öppet hus får medlemmarna delta i den mån de orkat. Under dagarna har 
medlemmarna spelat spel, lyssnat på musik och tittat på TV program som tangerar vårt område.  

Dessutom har Sympati ordnat verksamhet i form av flera olika grupper:  

Skaparglädje samlades varannan torsdag för 2 timmar under våren och under hösten två gånger 
för fyra timmar under ledning av Michaela Relander. Gruppen har fortsättningsvis varit populär.  

Sömnskolan, fortsatte under våren under ledning av Rose-Marie Kjellberg. På grund av bristande 
resurser har gruppen haft paus under hösten.  

Jazzgruppen har fortsatt under ledning av Nina Sundberg. Gruppen är fortsättningsvis populär och 
uppskattad av medlemmarna.  

Skriv ditt liv gruppen fortsatte under ledning av Viveca Stenius och har arbetat vidare med sitt 
utgivningsprojekt. 

Psykosgruppen, som fungerat som en diskussionsgrupp, inleddes hösten 2014 under ledning av 
Kriss Forss.  

Soppa med allsång ordnades första måndagen i månaden under ledning av Fanny Hellström. 
Gruppen är fortsättningsvis populär och Sympatikören har fortsatt under gruppen.  
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Sommaronsdagen fortsatte hela sommaren med bl.a. utflykter och museibesök. Då all vår 
verksamhet tar sommarpaus så fortsätter denna grupp varje onsdag.  

Prakticums stödpersonsgrupp inledde sin verksamhet 2013. Gruppen är en praktikgrupp där 
studerande från Prakticum ledde en försöksgrupp med medlemmar från Sympati.  

Dessutom deltog föreningen i flera enstaka evenemang och seminarier. Tillsammans med flera av 
de finska föreningarna i Helsingfors ordnade Sympati evenemanget Iloliikkuja två gånger och 
Aurora dagen en gång. Alla tre var lyckade evenemang.  

Den finlandssvenska kryssningen ordnades 2014 och en delegation från Sympati bestående av 
Viveca Stenius, Sigrid Sundell, Anneli Jousmaa, Nan Boije af Gennäs, Bruno Rönnqvist, Camilla Tylli 
och Miivi Selin-Patel var också på plats.  

Festliga evenemang har alltid haft en stor betydelse för föreningen och under året firades följande 
fester:  

 Vändagsfesten 

 Sommarfesten 

 Höstens högtidliga öppnande 

 Svenska dagen festen 

 Julglögg 

 Julfesten 

Traditionellt bjuder föreningen på ett teaterbesök per år och den 22.10.2014 for 20 Sympatiare för 
att se på pjäsen Kredit. Ett annat årligt återkommande evenemang som verkligen uppskattas är 
Friskvårdsdagen på Kaisankoti. Detta år ordnades dagen den 26.11.2014.  

Deltagande på mässor hör till viktiga delar av föreningens synlighet och marknadsföring. 
Tillsammans med svenska Valikkogruppen ordnade Sympati en mässa på Luckan 4.3. och på Arbis, 
1.10. Dessutom deltog föreningen på Mentalhälsomässan tillsammans med Psykosociala förbundet 
18–19.11.2014.  

 

7. SAMARBETE 

Psykosociala förbundet har som vår takorganisation varit en självklar samarbetspart. Förbundets 
rehabiliteringskurser och tidningen Respons är viktiga för våra medlemmar. Sympati har också 
aktivt skrivit artiklar och annars medverkat i tidningen. Matias Alderin och Viveca Stenius från 
Sympati är med i redaktionsrådet.  

Kontakten med skolor har fortsatt. Föreningens mål för detta samarbete är att få kontakt med 
ungdomar, påverka attityder till mentalhälsofrämjande arbete och att erbjuda svenska 
praktikplatser samt att föreningen blir erbjuden teoretiska aspekter på sin verksamhet.  

Samarbetet med SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder) Stödpersonsverksamheten 
har varit givande och intensiv. Dessutom deltar föreningen i Intressentnätverket, vilket 
administreras av Juridiskt Ombud.  
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Samarbetet med Helsingfors stads svenskspråkiga psykiatriska poliklinik och Svenska 
socialvårdsenheten har varit intensivt. Personalen på HNS svenskspråkiga avdelning 8 
rekommenderar ofta medlemskap i Sympati r.f. för sina patienter och många deltar i föreningens 
verksamhet redan under tiden de är inskrivna på sjukhuset. Detsamma gäller Aurora. 

Under 2014 har Sympati aktivt deltagit i projektet Lappvikens Källa. Det är ett samarbetsprojekt 
bland flera föreningar vars ändamål är att göra Lappviken till ett modernt och innovativt 
allmännyttigt centrum för välbefinnande som styrker och erbjuder delaktighet. 
Verksamhetsledaren har suttit i styrgruppen för projektet och föreningen har aktivt deltagit i 
evenemangen som ordnats. 

Evenemangen Iloliikkuja och Aurora dagen ordnas i samarbete med flera finskspråkiga 
psykosociala föreningar i Helsingfors. I samband med det har vårt samarbete med föreningen 
Majakka förstärkts. Under 2014 har deras medlemmar aktivt deltagit i Sympatis fester och våra 
medlemmar har deltagit i Majakkas utfärder. Dessutom innehar de en plats på Haga torg var 
Sympatis verksamhet också marknadsförs.  

 

8. INFORMATION  

Information till medlemmarna sker främst via Medlemsbladet som kommit ut 5 gånger år 2014, 
likaså via Hufvudstadsbladet en gång i veckan i Evenemax. Hemsidan, en allt viktigare 
informationskanal, förnyades under 2014. Veckomailet skickades ut varje fredag (utom 
semestertid) för att informera medlemmarna om veckoprogrammet. Facebooksidan och 
textmeddelanden utnyttjas också. Dessutom fungerade faceboook sidan också som en 
marknadsföringskanal. Tyvärr fick Mobiiliapu inte fortsatt finansiering så föreningen beslöt att 
inte betala för servicen de erbjöd.  

Under 2014 uppdaterade föreningen sitt medlemsregister till FloMembers. Registret erbjuder nya 
verktyg för föreningen och genom detta effektiveras administrationen.  

 

9. EKONOMI  

Föreningens största bidragsgivare är RAY, 53000 euro, vidare har föreningen fått 20 000 euro från 
Viola Ranins stiftelse, 6000 euro från Helsingfors stad och mindre summor från en rad andra 
stiftelser och fonder. 

Efter att flera år avslutat året med ett underskott kan föreningen första gången på länge konstatera 
att året avslutas med ett överskott.  

 

Styrelsen  

18.3.2015 


