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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT
Hej kära medlemmar,
Här på Sympati var det i går tal om vilket djur man skulle vara – och varför –
om man vore ett djur! Har ni någon gång funderat på det?
Det visade sig faktiskt, att folk instinktivt genast visste svaret. ”Jag är definitivt en hund och inte vilken hund som helst, utan just precis en Corgi cardigan”. Motiveringen är att denna sympatimedlem vet att hen är snabb på att
slå larm om någonting känns fel eller inte går rätt till. Hen är även bra på att
valla, d.v.s. att samla ihop flocken. Hen blir också orolig om andra inte mår
bra, t.o.m. okända personer på gatan har fått hjälp av medlem Corgi.
En mycket snäll, aktiv, modig och social sympatimedlem kände omgående
igen sig som en Springer spaniel.
En annan sympatimedlem svarade med en aforism av Elmer Diktonius;
”Bara de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger”. Det är de vilda fåglarna som representerar livsidealet för denna medlem, man brukar ju också
höra uttrycket ”att flyga är att leva”.
I den animerade filmserien ”Sinnebilder” om psykisk ohälsa lät konstnär och
animerare Antonia Ringbom åtta personer som fått kämpa med bl.a. depression, bipolaritet, ångest eller psykos välja det djur som dessa identifierar sig
med. I dokumentärfilmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är
personens.
Filmerna är visuellt underbara. De är även starkt berörande då de ger oss alla
en insikt i hur trauman uppstår, hur vården fungerar och hur medmänniskor
reagerat på psykisk ohälsa – och hur de kunde reagera i stället.
Dessa filmer vill vi bjuda er på, välkommen på Kino Sympatis filmförevisning
torsdagen den 8.3, se närmare bakpärmen!
Jag tillönskar er alla en fin vår!
Anne
2

föreningen Sympati Psykosociala rf

ORDFÖRANDES SPALT
Kära Sympati-medlemmar!
Dethär är en avskedsspalt.
Har avgått som ordförande den 31.1.2018. Efter mycket funderande, många
om och men beslöt jag mig för att avgå. Det är så många grejor i mitt
privatliv som tar så mycket tankekraft att jag inte kan hålla på och samtidigt
vara ordförande.Min familj, mina vänner och jag själv. Dessutom är jag ju
aktiv på andra håll också. Dethär 1 1/2 åren har varit mycket givande, jag har
upptäckt helt nya sidor hos mig och tycker inte jag skött uppgiften helt dåligt.
Det har varit fint att vara i kontakt med så många mänskor och det tänker jag
fortsätta med. Jag håller ännu onsdagarnas Öppet hus och deltar också i
grupper efter förmåga.
Livet går vidare.
Johanna kommer att vara tillfällig ordförande i egenskap av vice- och sedan
på vårmötet ska det väljas en ny. intresserade kan vända sig till styrelsen som
har möte den 16.3.
Tack för allt.
Kriss

PS: Anne är på vintersemester efter Påsken, borta alltså 3-6.4.
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KAMRATDISKUSSION OM PSYKOS
Torsdagen den 15.3 kl. 13-15 ska vi ha en s.k. kamratdiskussion för alla dem
som har erfarenheter av psykos. Tillfället är även för berörda anhöriga.
Välkommen då till Eriksgatan 8 för att prata med andra som har liknande
erfarenheter. Kamratdiskussionen leds av Sigrid som är utbildad
erfarenhetsexpert.

ÅNGESTGRUPPEN
Ångest, vad kan man göra själv för att bemästra sin ångest? Finns det några
knep att ta till då man får känningarna?
I ångestgruppen som samlas den 8:e mars kl. 13-14:30 får du kamratstöd,
kunskap om ångest samt användbara verktyg då det gäller att förstå sig på och
bemästra ångest. Gruppen leds av vår tillfälliga ordförande Johanna, mag.
psykologi.

PÅSKPYSSEL MED SIV

Många utbrast spontant på förra pysseltillfället att det är så roligt här! Ledaren
Siv är verkligen trevlig och hon har så inspirerande och bra idéer. Dessutom
kan hon handleda så bra att alla deltagare lyckas med sina alster.
Siv har inventerat vårt förråd med pysselmaterial och det finns massor! Man
behöver dock inte nödvöndigtvis pyssla utan kan även ha med sig något slöjdeller handarbete. Mellan varven dricker vi alltid kaffe med tilltugg. Vi har
endast ett pysseltillfälle kvar i vår och det infaller i samband med Öppet Hus
måndagen den 19.3 så passa på då - temat är påskpyssel!
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SOCIO-PYKODRAMA
Lördagen den 17.3 kl. 12-17:30 vill vi erbjuda någonting som kanske några
av er prövat på, nämligen socio-psykodrama.
Socio-psykodrama är ett beprövat arbetssätt med vilken man kan få
hjälp med att bearbeta någonting man råkat ut för tidigare, exempelvis
en jobbig händelse. Eller kanske behöver man bearbeta någonting i
ens liv som är på kommande, exempelvis en flyttning eller en
separation, som man tycker att känns svårt att hantera.
Syftet med socio-psykodrama är att bearbeta sina egna känslor och att i grupp
lära sig att empatiskt förstå sig själv och andra då man lever sig in i andra
människors känslor och situationer. Ökad självkännedom, ökad förståelse för
människorelationer och bättre förmåga till problemlösning och förmåga att
uttrycka det man uppfattar, leder till att man har bättre förutsättningar att
klara av sin vardag och också förstå större sammanhang.
Socio-psykodramagruppen leds av Monica Halinen, som bl.a. är gestalt-, familje-, kris- och trauma psykoterapeut samt MBB terapeut. Monica kommer
att ha lätta och roliga uppvärmnings- och avslappningsövningar och trevlig
samvaro mellan varven. Deltagarna kommer att bjudas både på en varm
lunch i en närbelägen restaurang och kaffepaus med tilltugg på Eriksgatan 8.
I socio-psykodrama skall gruppen helst bestå av 5-10 personer. Gruppen skall
också kunna jobba ostört, därför har vi valt att hålla tillfället just på en lördag
här i Sympatis lokaliteter.
Efter påsken kommer gruppen att ha ett några timmar långt uppföljande
möte. Gruppen bestämmer själv lämpligt datum.
Pris 0 € för medlemmar som betalat sin medlemsavgift. Bindande anmälningar till Anne senast på tisdagen den 13.3 kl. 15:00. Glöm inte att berätta om du har någon matallergi.
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COACHING
Vill du lära känna dig själv bättre, få motivation och inspiration i vardagen
och reflektera över dina drömmar och önskemål tillsammans med andra
sympatimedlemmar?
Om ja, då är coachinggruppen just för dig, hälsar gruppens ledare Monica
Björkell-Ruhl. Coaching-gruppen är till för Sympatis medlemmar som önskar
stöda sin mentala och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen.
Vi gör praktiska och inspirerande övningar och pratar om vardagens glädjeoch sorgeämnen. Tillsammans är vi starka!
Vi har fyra tillfällen kvar i vår, nämligen torsdagen den 1.3, 22.3, 19.4 och
17.5. Välkommen med!

SKIVRÅDET
I mars träffas musikälskande sympatimedlemmar den 16.3 och i april 12.4.
Ledaren Rose-Marie Kjellberg bjuder på kaffe, musik och trevlig samvaro!
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KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Onsdagen den 25.4.2018 kl. 17:00-18:30 i SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.
Vårmötet försiggår i festsalen i andra våningen.
Vi dricker först kaffe med tilltugg kl. 16:30 och börjar mötet kl. 17:00.
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. Val av ny ordförande (eftersom hen avgått 31.1.2018) och komplettering av
styrelsen

VÄLKOMMEN

Styrelsen
Kopior av verksamhetsberättelsen och bokslutet finns på kansliet fr. o. m.
18.4 och finns med på mötet. Om du vill ha dem redan på förhand, kontakta
Anne så skickar hon dem med posten. OBSERVERA ny plats för mötet!
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NANS OCH ANNES
BÄSTA MATLAGNINGSTIPS
Vi skrev upp och vill här berätta för er vad vi snappade upp på
Marthornas kurs Hantera vardagen den 9.2, kanske har ni även nytta av våra
tips:
• Man kan strimla kål fint genom att använda osthyveln
• Lättlagade recept finns på Marthaförbundets nätsidor www.martha.fi
• Man behöver inte följa recepten slaviskt, man kan ofta anpassa
ingredienserna till vad man råkar ha hemma. Det är ingen katastrof att
lämna bort sådant man inte gillar eller har råd med
• Vi gjorde coleslaw som blev jättegott med turkisk joghurt i stället för
majonnäs. Det smakade fräscht och var säkert ett lättare alternativ
kalorimässigt
• Man kan också slarva litet med det som inte är så viktigt. T.ex. då vi
gjorde blinismet stod det i receptet att ”vispa äggvitorna till hårt skum”.
Men det gick lika bra att röra ihop äggulor och vitor med gaffel i ett
kärl. Så sparade vi tid och det blev mindre att diska
• Då man rostar potatisklyftor i ugnen behöver man inte skala potatisen
först, enbart tvätta. Här sparade vi också både tid och mödor!
• Det är 100 gånger roligare att laga mat tillsammans med någon kompis
jämfört med att göra allt allena. Varför inte komma överens med någon
sympatimedlem om att handla ingredienserna tillsammans och dela på
kostnaderna. Sedan kan man tillreda och äta gott tillsammans!
• Inte behöver man heller riktiga blinipannor nödvändigtvis, det går bra
med vanlig stekpanna eller en plättpanna
• Man kan sätta 2-3 plåtar samtidigt i ugnen om man använder ugnens
fläktfunktion (på finska ”kiertoilma”), så gjorde Rita på vändagen också
då hon gräddade pastejerna här på Eriksgatan!
• Lax är ju som bekant dyrt, men i bland finns det på erbjudande. Då kan
man kanske köpa litet mer och frysa in, det går hur bra som helst. Men
tänk på att laxen är fet och skall tillredas relativt snabbt och inte
förvaras i frysen i många månader.
• Anne har alla recepten vi fick, ni får ta kopior om ni vill. Rolig
matlagning och smaklig måltid önskar Nan & Anne, PS: glöm ej
kursdagarna 2.3, 6.4 och 4.5!
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HÄNDELSEKALENDER MARS 2018
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag
1
Coachinggruppen
kl. 13-15

Fredag
2
”Hantera
vardagen”
kl. 13-16,

Lördag

Söndag

3

4

10

11

17
Obs lördag

18

start från
Sympati kl.
12:30

5
Öppet Hus
kl. 13-16

6
Läs och
lyssna
Kl. 13-15

7
8
9
Öppet Hus Ångestkl. 13-16
gruppen
kl. 13-14:30
Dator- och
mobiltele- Filmerna
fonstöd
”Sinnebilder"
kl. 14-16
visas på G18
kl. 15-17

12
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

13
Skriv ditt liv
kl. 16-18

14
15
Öppet Hus Kamratkl. 13-16
diskussion
Erfarensista anm.
heter av
dag till lörd.
psykos
socio-psykodr.
kl. 13-15

16
Skivrådet
Kl. 15-17

19
Öppet Hus
och
påskPYSSEL
kl. 13-16

20
Läs och
lyssna
kl. 13-15

23
Motionseftermiddag kl. 14

26
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

27
Skriv ditt liv
kl. 16-18

21
22
Öppet Hus Coachingkl. 13-16
gruppen
kl. 13-15

Socio-psykodrama
kl. 12-17:30
24

25

Start från
Sympati
kl.13:15

28
29
30
31
Öppet Hus Ninas ”HEM- Långfredag
kl. 13-16
liga grupp”
kl. 15:30Medlems- 17:30
forum
kl. 16-17

Påskdagen
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HÄNDELSEKALENDER APRIL 2018
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag
1

2
Annandag
påsk

3
Läs och
lyssna
kl. 13-15

4
Öppet Hus
kl. 13-16
Dator- och
mobiltelefonstöd
kl. 14-16

5

6
”Hantera
vardagen”
kl. 13-16,

7

8

start från
Sympati kl.
12:30

9
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

10
11
Skriv ditt liv Öppet Hus
kl. 16-18
kl. 13-16

12
Skivrådet
Kl. 15-17

13

14

15

16
Öppet Hus
kl. 13-16

17
Läs och
Lyssna
kl. 13-15

19
Coachinggruppen
kl. 13-15

20
21
Motionseftermiddag
kl. 14
Start från
Eriksg.
kl.13:15

22

27

29

18
Öppet Hus
kl. 13-16
Medlemsforum
kl. 16-17

23
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

24
25
Skriv ditt liv Öppet Hus
kl. 16-18
kl. 13-16

Ninas
”HEM-liga
grupp”
kl. 15:3017:30
26

28

Vårmöte
kl. 17
G18, festsal
Kaffeservering
kl. 16:30

30
Öppet Hus
kl. 13-16
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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
Båda öppna dygnet runt

S-info

09 310 44 222
020 696 006
09 310 44 000

Information om socialvårdstjänster vardagar kl.10-16

Krisjouren för unga

045 341 0574

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

Församlingarnas samtalstjänst

0400-22 11 90

Varje kväll 20-23, 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 13-17

1
1
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INBJUDAN TILL KINO SYMPATI:S
FILMFÖREVISNING
Torsdag 8.3 kl. 15-17 i SFV-huset G18 (Georgsgatan 18),
rum 101 i 1:a våningen.
Vi ska se de mycket fina, animerade berättelserna om olika typer av psykisk
ohälsa av Antonia Ringbom. De åtta kortfilmerna bildar tillsammans serien
"Sinnebilder". Reservera några timmar, för det kommer att bli intressanta
diskussioner! Det blir flera pauser, så det blir inte för tungt. Filmerna har text.
Vi bjuder på popcorn och läskande dryck, anmälning senast månd. 5.3.
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