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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT
Hej kära medlemmar,
Sympati skulle inte existera utan sina underbara medlemmar, det är klart. Men
har ni kommit att tänka på att nästan all vår mångsidiga verksamhet bygger på
frivilliga medlemsmedarbetares insatser?
Förr i världen var det för föreningar möjligt att betala en anspråkslös flitpeng,
men sedan några år tillbaka har detta inte längre varit tillåtet. Inte ett korvöre
får den volontära medarbetaren som lön. Jag har därför frågat några av våra
frivilliga vad det egentligen är som motiverar dem i deras arbete för andra
medlemmar. Det visade sig att många frivilliga upplever att de får ut någonting annat, kanske rentav värdefullare än pengar.
Många frivilliga säger att känslan att man kan vara till hjälp för andra är i sig
givande. En frivillig berättade att ”för mig är känslan att höra till någonstans
och att kunna göra nytta det viktigaste”. Andra volontärer poängterade att
”jag har helt enkelt roligt själv, jag får själv nya idéer och utvecklas”, ”det är
mitt sätt att göra en insats i samhället och jag vill göra frivilligarbete för finlandssvenskar”, ”jag vet att jag gör en viktig insats för behövande människor
och det är ett sätt att föra vidare min yrkeskunskap och livserfarenhet efter att
jag blivit pensionerad”.
På Sympati har vi duktiga frivilliga så allt är väl i sin ordning? Jo, under våren
nog, men för att sommarens och höstens programutbud skall kunna fortsätta
som förr, behövs nya krafter.
Jag tillönskar er alla en fin vårvinter!
Anne
(på vintersemester 18-21.4)
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ORDFÖRANDES SPALT
Hej igen alla Sympati-medlemmar!
När jag nu sitter och skriver dethär (på vändagen) ser jag ut genom mitt
fönster som vetter mot en skog. Solen skiner på granar, tallar och björkar som
visserligen inte har några blad och inte ens knoppar, men ändå ser ut att
njuta. Solen, min vän. Och naturens vän. Ljuset har kommit, som så gott som
allt levande behöver (finns faktiskt liv också på havsbottnen dit inget ljus når,
men då lyser djuren själva). Det blir snabbt ljusare, dag för dag. Brukar på
tisdagarna promenera vid femtiden på eftermiddagen från Kampen till
Mejlans och där märker man hur ljuset ökar, senast var det redan ganska ljust
under promenaden. Snabbt ljust i februari och snabbt mörkt i augusti, men
kanske inte tänka på det ännu...
Jag kan inte nog predika motionens betydelse för det psykiska välbefinnandet!
Var några dagar utan det sedvanliga gymmandet och mina promenader och
märkte genast en oro och olust som inte kändes så bekväm. Hittade helt
enkelt inte tiden för att sköta om min hälsa. Men det får inte vara så, man
måste hitta tid för att sköta om sig. Vi har ju nu dedär Motionseftermiddagarna en fredag i månaden dit man kan komma och endera simma
eller bowla och så slå två flugor i en smäll: man rör på sig och har dessutom
sällskap. Efteråt dricker vi kaffe/ te´ tillsammans.
Vi har mars´ och aprils program i dethär Medlemsbladet och maj och
sommarens program kommer i nästa. I medlemsforumet i slutet på mars
finslipar vi sommarens program, välkommen med. Vi kommer att ha
sommaronsdagarna då vi gör utflykter, går på museum osv... om du har idéer
så tag gärna kontakt, allt tas emot med tacksamhet.
Må bra och sköt om dig.
Kriss
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ILOLIIKKUJA-DAGEN

Onsdagen den 1.3 kl. 10:30-13 ordnar vi tillsammans med många andra
aktörer inom området psykisk hälsa (bl.a. EMY, Eskot, Helmi, Majakka,
Karvinen, Alvi, Helsingfors stad, Centralförbundet för mental hälsa) en
traditionell idrottsdag ”Iloliikkuja” i Britas Idrottspark. Då kan man idka
stavgång, testa en balansbana, pröva på stolyoga eller simma. Evenemanget är
gratis, men grillkorven kostar 1 € och soppan 1,50 €. Du kan antingen
komma direkt till Britas Idrottspark eller komma via Eriksgatan, vi startar
tillsammans kl. 10:00.

KAMRATDISKUSSION
Torsdagen den 9.3 kl. 13-15 får vi besök av Monica Halinen som är
psykiatrisk sjukskötare och psykoterapeut. Då har vi en s.k. kamratdiskussion
för alla dem som har haft eller lider av depression. Tillfället är även för
berörda anhöriga. Välkommen då till Eriksgatan 8 för att prata med andra
som har liknande erfarenheter. Det är fritt fram för deltagarna att koka kaffe
och te.
ATT STÄRKA SIN PSYKISKA HÄLSA
Du känner säkert till att det finns en hel del man själv kan göra för att öka sin
egen psykiska hälsa och sitt välmående. Men vad är egentligen psykisk hälsa
och vad allt är det som inverkar? Vad skall man ta i betraktande för att öka sin
livskontroll? Torsdagen den 20.4 och 4.5 kl. 13-15:30 kommer Nonni
Mäkikärki till oss för att berätta hur exempelvis kosten, sömnen samt sociala
relationer och nätverk kan stöda just dig. Nonni har i bagaget viktig
information och roliga grupparbeten. Mest får du ut av handledningen om du
deltar i båda tillfällena. Välkommen – vi bjuder på kaffe och hälsosamt
mellanmål!
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PYSSEL MED SIV
Bland sympatimedlemmar finns många händiga personer som gärna pysslar.
Det kommer att finnas två handledda tillfällen för detta nu i vår. Onsdagen
den 1.3 trär vi pärlhalsband och -armband och måndagen den 3.4 gör vi gula
tulpaner till påsken. Vi startar samma tid som Öppet Hus börjar, d.v.s. kl. 13.
Knåperi passar både herre och fru, så alla kan delta. Siv Björklöf lär oss steg
för steg. Ingen materialavgift!

KULLERVO PÅ NATIONALOPERAN
Monica Halinen har vänligen ordnat med en möjlighet att se verket Kullervo
som gratis förhandsvisning torsdagen den 27.4 kl. 11:00. Sångsolister är
Tommi Hakala och Lilli Paasikivi. Träff vid huvudingången kl. 10:30,
Helsingegatan 58, där lär finnas fåtöljer och bord. Föreställningen räcker 1
timme och 50 minuter, en paus ingår.
Observera att föreställningen inte lämpar sig för personer som är känsliga för ovanligt
starka ljuseffekter. Det finns 9 platser. Bindande anmälningar mejlas till Anne
(info@sympati.fi) senast tisdagen den 25.4. Det är absolut nödvändigt att
anmäla på förhand om man får förhinder så att personer på väntelistan
kommer med.
IN MEMORIAM
Efter julhelgen nåddes vi av ett sorgebudskap. Vår mångåriga medlem
Rakel Grönroos har avlidit vid en ålder av 97 år. Vi minns Rakel med värme.
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HITTA KNUTEN
Första Skriv ditt liv-boken är ute.
Varför skulle man skriva sitt liv?
Det finns många olika orsaker: man kanske vill berätta för
sina barn och barnbarn om det liv man har levt, man kanske
vill ta reda på vad det är som har gjort en till den människa man är idag, man
kanske vill konfrontera de svårigheter som har följt en sedan barndomen,
hitta sina knutar och knyta upp dem.
Varför skulle man läsa livsberättelser?
Jo, för att det är naturligt för människan att vara nyfiken på andra
människor. ”Det finns ingenting som intresserar en människa mer än en
annan människa,” sade redan den franska filosofen Blaise Pascal.
När projektet Skriv ditt liv startade inom Sympati rf för fem år sedan hade
ingen riktigt klart för sig vart det skulle leda. Vi hade en vag tanke om att ge
ut en bok. Många, många hinder låg i vår väg så det dröjde ända fram till nu
innan boken blev verklighet.
Nu är den klar. Den heter Hitta knuten och finns att få på Sympatis kansli. Vi
har delat ut den som present till alla dem som var med på Sympatis
vändagsfest och fortsätter att dela ut den till medlemmar så länge första
upplagan räcker. Utomstående kan köpa den för 20 euro. Om den ska skickas
i posten tillkommer porto. Beställningar sändes på adressen
viveca.stenius@pp2.inet.fi.
Den kommer också att finnas på nätet och på Universitetsbiblioteket.
Redaktionen, bestående av gruppledaren Viveca Stenius, väntar ivrigt på
kommentarer och förslag.
JAZZTERAPI
Tusen tack säger vi den 20.3 till vår egen, Jazz-Nina, alltså psykiatrisk
sjukskötare, psykoterapeut och konstterapeut Nina Sundberg, för alla dessa
sju år med inspirerande jazzterapi. Lycka till med studier och med att inhämta
nya, spännande intryck i Spanien! Vi kommer att sakna dig!
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KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Onsdagen den 26.4.2016 kl. 17:00-18:25 på Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21
B, Helsingfors. Mötesutrymmet heter ”Broidi” och finns i andra våningen.
Vi dricker först kaffe med tilltugg kl. 16:30 och börjar mötet 17:00 i mötesrummet.
Kom med för att få viktig information och för att kunna påverka!

Föredragningslistan:
§1. Mötet öppnas
§2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
§3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
§4. Föredragningslistan för mötet godkänns
§5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas /revisorernas
utlåtande presenteras
§6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till
styrelsen och andra ansvarsskyldiga
§7. Komplettering av styrelsen (eftersom en styrelsemedlem avgått under
mandatperioden)

VÄLKOMMEN

Styrelsen
Kopior av verksamhetsberättelsen och bokslutet finns på kansliet och finns
med på mötet. Om du vill ha dem redan på förhand, kontakta Anne så
skickar hon dem med posten.
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FRISKVÅRDSDAGEN TILL HOTELL HAIKO GÅRD & SPA
Välkommen med på sympatimedlemmarnas egen friskvårdsdag onsdagen den 24.5 på
Hotell Haiko Gård & Spa. Det blir en heldagsutflykt med tidig start kl. 8:50, tillbaks till
Helsingfors kommer vi ca kl. 16:15. Denna dag har vi inget Öppet Hus på Eriksgatan.
När och var? Vi samlas vid Mannerheimvägen utanför Kiasma (helt nära Mannerheims
staty) kl. 8:40 SENAST, bussen startar kl. 8:50.
För vem? För sympatimedlemmar som har betalat sin medlemsavgift senast i mars. 35
medlemmar ryms med. Vi har även en väntelista.
Hurdant program? Man kan välja mellan fyra olika behandlingar: Massage (12 medlemmar kan få), Express-behandling för ansiktet (11 medlemmar kan få), Indisk huvudmassage (4 medlemmar kan få), Uppfriskande massagebehandling för fötterna (4 medlemmar kan få) och Stressnackemassage (4 medlemmar kan få). Behandlingarna tar 35 minuter.
Vi har även tillgång till bastu och spa badavdelning, så ta simkostym med. På spa-avdelningen får du låna en lyxig badrock och en handduk. Dessutom leder Kriss avslappnande övningar och tänjningar i gymnastiksalen. Ta sköna gympakläder med om du vill
delta. Kanske vill vi göra uppfriskande promenader även, då lönar det sig att ha sköna
promenadskor på.
Hurdan tidtabell ... och får man mat? Visst får vi både välkomskaffe, salladslunchbuffe och specialkaffe på eftermiddagen, så här ser tidtabellen ut:
8:40
Samling vid Kiasma, bussen kommer dit
8:50
Bussen startar mot Borgå. Vi har en svenskspråkig chaufför. Det finns
WC i bussen
10:00-10:30 Ankomstkaffe med rågsmörgås
10:30-13:30 SPA & BEHANDLINGAR
11:30-12:30 Avslappnande övningar och tänjningar i gymnastiksalen med Kriss
13:30-14:30 Salladslunchbuffe i Spa Bistro
15:00
Bussen startar hemåt
16:15
Vi anländer till Kiasma
När är anmälningstiden? Anmälningstiden är fredag 7.4 kl. 9:00-12:00. Rita Lindroos
tar emot anmälningarna, ring då till kansliet, tfn. 045 863 7800. Rita berättar åt dig vad
behandlingarna innehåller och du får veta vilken tid exakt just din behandling äger rum.
Det lönar sig att lägga på luren om det tutar upptaget. Banda inte in anmälningar på
telefonsvararen, vi kan inte beakta dem. Kom i håg att annulera i tid om du får förhinder!
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HÄNDELSEKALENDER MARS 2017
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

1
Öppet Hus
med pyssel
kl. 13-16

2
Coachinggruppen
Kl. 13-15

3

4

5

7
Läs och
lyssna
Kl. 13-15

8
Öppet Hus
kl. 13-16
Dator- och
mobiltelefonstöd
kl. 14-16

9
Kamratdiskussion
Erfarenheter av
depression
kl. 13-15

10

11

12

13
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

14
Öppet Hus
Kl. 13-16

15
Öppet Hus
kl. 13-16

16
Coachinggruppen
kl. 13-15

17

18

19

20
Öppet Hus
kl. 13-16

21
Läs och
lyssna
kl. 13-15

22
Öppet Hus
kl. 13-16

23

24
25
Motionseftermiddag
kl. 14
Start från
Eriksg.
kl.13:15

26

28
Öppet Hus
Kl. 13-16

29
Öppet Hus
kl. 13-16

30
Coachinggruppen
kl. 13-15

31

6
Öppet Hus
kl. 13-16
Jazzterapigruppen
kl. 16-18

Skriv ditt liv
kl. 16-18

Jazzterapigruppen
kl. 16-18
27
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

Skriv ditt liv Medlemsforum
kl. 16-18
kl. 16-17
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HÄNDELSEKALENDER APRIL 2017
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

1

2

3
Öppet Hus
och
påskpyssel
kl. 13-16

4
Läs och
lyssna
kl. 13-15

5
Öppet Hus
kl. 13-16
Dator- och
mobiltelefonstöd
kl. 14-16

6

7
Anmälning
Till
Friskvårdsdag på
Hotell
Haiko Gård
& Spa

8

9

10
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

11
Öppet Hus
Kl. 13-16

12
Öppet Hus
kl. 13-16

13
Coachinggruppen
kl. 13-15

14
Långfredag

15

16

17
Annandag
Påsk

18
Läs och
Lyssna
kl. 13-15

19
Öppet Hus
kl. 13-16

20
Att stärka
sin psykiska
hälsa
kl. 13-15:30
Nonni
Mäkikärki
handleder

21
22
Motionseftermiddag
kl. 14
Start från
Eriksg.
kl.13:15

23

24
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

25
Öppet Hus
Kl. 13-16

26
Öppet Hus
kl. 13-16

27
28
Verket
Kullervo på
Nationaloperan
Kl. 11:00
Träff senast
kl. 10:30

Skriv ditt liv
kl. 16-18

Skriv ditt liv Vårmöte
kl. 16-18
kl. 17
Kaffeservering
kl. 16:30

29

30
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HJÄLPANDE TELEFONER
SOS landsomfattande kristelefon

01019 5202

Må-fre 9-06, lö 15-06, sö 15-22

Socialverket Helsingfors Stad
Krisjouren
Socialjouren

09 310 44 222
020 696 006

Båda öppna dygnet runt

S-info

09 310 44 000

Information om socialvårdstjänster vardagar kl.10-16

Folkhälsans samtalsjour

9800 151100

Vardagar kl. 15-20

Krisjouren för unga

045 341 0574

Må 9-11 telefonjour
Ti-to 9-12 besöks- och telefonjour för 12-29 åringar

Församlingarnas samtalstjänst

01019-0072

Varje kväll 20-24, även nät-, chat-, brevjour

Giftinformationscentralen

09 471977

Dygnet runt

Info om hälso- och sjukvårdstjänster

09 310 10023

Dygnet runt

Brottsofferjouren

0203 16116

Dygnet runt

AA – anonyma alkoholister
Telefonjour på finska kl. 9-21 dagligen
Telefonjour på svenska kl. 17-21 dagligen

09-750 200
045 184 4644

KRAN rf

050 313 9926

Stödtelefon för närstående till missbrukare
må och to 9-12, 13-16
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FRISKVÅRDSDAG PÅ
HOTELL HAIKO GÅRD & SPA
onsdagen den 24.5
Denna gång blir det en dagsutflykt med tidig start, men vi har
busstransport tur-retur.

På sidan 8 i detta Medlemsblad hittar du information om
program, tidtabeller, behandlingar, anmälningstider och vad
det lönar sig att packa ned. Priset är noll euro (0 €), men vi
förutsätter att medlemsavgiften är betald senast i mars.
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