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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT
Hej kära medlemmar,
Kamratstöd funkar och jag har förmånen att ofta se det med egna ögon och
också få höra små berättelser som bekräftar detta.
Jag visste att en medlem hade det så svårt för tillfället – och hade haft det en
längre tid redan - att hen var på vippen att skriva in sig på avdelningen. Vanligtvis är denna medlem alltid så positiv och nöjd med allting så det gjorde
riktigt ont att bevittna detta utan att kunna hjälpa på annat sätt än genom att
lyssna.
Men lyckligtvis var jag inte ensam här på kansliet eftersom vi hade Öppet
Hus. Flera sympatikamrater var också på plats och kunde bära upp sin kompis i den svåra situationen. Efteråt kom medlemmen till mitt arbetsrum och
ville berätta hur hen kände stor lättnad. Hen ville speciellt nämna att det var
en sympatikompis som inte sade så mycket själv, men utbrast orden som just
då kändes så oerhört viktiga: ”Det går om, det går om”.
Medlemmen hade upplevt en stark känsla att dessa ord kom spontant och
rakt från hjärtat.
Det kändes bra att höra att någon lovade att det svåra går om och hen fick på
så sätt nya krafter att orka vidare. Det kändes bra att det var någon som förstod en själv därför att hen kanske någon gång haft liknande erfarenheter.
Det kändes bra att inte få kritik. Det kändes bra att inte få de välmenande råd
man redan hört så många gånger om. Det kändes bra att inte bli stämplad.
Med önskan om en fin vår och sommar!
Anne
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ORDFÖRANDES SPALT
Hej igen alla sympatimedlemmar!
Det är inte ännu ett dygn sen det fruktansvärda dådet i Stockholms centrum
och hela Norden/Europa är ju chockad. Sådant här händer ju alla dagar på
andra håll i världen men då det kommer såhär nära berör det en speciellt.
Stockholm känns ju som en broder/systerstad till Helsingfors. I sådana här
situationer behöver jag samhörigheten och tryggheten som vännerna i
Sympati ger en. Det kan vara ett telefonsamtal, en träff eller helt enkelt att
man deltar i verksamheten.
Här på Sympati har vi sista månaden av Öppet hus så ta för dig, Ännu har du
en chans att komma och träffa andra som kanske är i samma situation som du
eller annars har det svårt. Andra sticker upp för att dela med sig av sitt
välmående, vill komma upp och prata av sig. Grundstämningen är ju den att
man kan känna samvaro och gemenskap för att man någon gång har lidit eller
som bäst lider av att inte må så bra psykiskt. Det är den gemensamma
samvaron och tilliten till att den andra förstår en som gör att man kan dela
med sig av sina erfarenheter och känslor.
Jag är en stor fan av promenader och nu då det blir varmare blir man extra
lockad till att ta sig ut. Jag tycker jag mediterar då jag går ensam och då jag går
med någon annan eller några andra tycker jag om att prata och ventilera saker
som just då är aktuella (och så löser man några världsproblem som t ex
Syrienkrisen på samma gång). Att prata då man man har blicken framåt är
annorlunda än face to face, man behöver inte reagera på kroppsspråket och
minerna i ansiktet. Ställer gärna upp som sällskap på promenader. Vi har
också stavar här på Sympati så om någon vill utnyttja dem så är det bara att...
Ha en bra sommar!
Kriss
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PRESENTATION AV RESULTATEN FRÅN
CEPHOS-LINK -PROJEKTETS
FOKUSGRUPPSSTUDIE
I oktober deltog sympatimedlemmar i en forskningsstudie CEPHOS-LINK
som gällde flera intagningar till psykiatrisk sjukhusvård. Studien gjordes i 6
europeiska länder och gällde den så kallade ”svängdörrseffekten” inom den
psykiatriska sjukhusvården. Man sökte bl. a. svar på varför patienter återintas
till sjukhusvård.
Torsdagen den 11.5 kl. 15-16 kommer projektkoordinator Johanna CresswellSmith från Institutet för hälsa och välfärd (THL) till Eriksgatan för att berätta
om resultaten. Du är hjärtligt välkommen med, intressanta diskussioner
uppstår säkert! Vi bjuder på kaffe och Du får gärna ta en kompis med!

PÅ MEDLEMSFORUM DEN 31.5 FÅR DU HÖRA OM
MEDLEMMARS OCH FRIVILLIGAS ÅSIKTER
OM SYMPATI
I slutet av februari och i början av mars utfördes två enkäter; både frivilliga
medarbetare och sympatimedlemmar fick berätta vad de tycker om
verksamheten på Sympati och hur de anser att den kunde utvecklas.
Kom med på Medlemsforum onsdagen den 31.5 klockan 15-17, då går vi
tillsammans igenom resultaten och hur vi går vidare.
Välkommen med – det serveras glass!
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VAD BERÄTTAR BILDEN?
Kreativ verksamhet brukar vara populärt hos sympatimedlemmar och nu
finns chansen att delta i ett intressant och unikt projekt som går ut på att
skapa och tolka bilder och foton på människor.
Gruppen gör tillsammans ett kollage. Ni får också fotografera människor,
både helbilder och närbilder av ansikten, kanske rör ni er litet utomhus även!
OBS: Man behöver INTE kunna fotografera eller ens äga en kamera eller en
smarttelefon för att kunna delta.
Gruppen diskuterar tillsammans känslor som bilder väcker, hur känslor syns
på ansiktsbilder och om temat självkänsla. Gruppen gör även en liten
utställning till slut. I den här gruppen får man lära sig nya infallsvinklar, man
får diskutera, tycka till, reflektera och både ge och få positiv feedback!
Gruppen jobbar intimt ihop och träffas fyra gånger, ca 1,5 timme per gång i
juni i Sympatis utrymmen på Eriksgatan. Dagarna och tidpunkterna bestäms
senare så att de passar gruppmedlemmarna.
Två ergoterapeutstuderande från Arcada, Heidi Kuitula och Charlotta
Nordlund, kommer till Sympati på Öppet Hus onsdagen den 17.5 kl. 14:3015:30 för att ge mera information om projektet som samtidigt är ett
examensarbete.
Kom med om du blev intresserad!
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ATT STÄRKA SIN PSYKISKA HÄLSA
DEL 2
I Medlemsblad nr 2 var det tal om 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 4.5 kl. 13-15:30 kommer Nonni
Mäkikärki igen till oss för att berätta hur exempelvis kosten, sömnen, sociala
relationer och nätverk kan stöda just dig.
Nonni har i bagaget viktig information och roliga grupparbeten. Du är
mycket välkommen med även om du inte hade möjlighet att delta i del 1 som
var i april. Hälsosamt mellanmål serveras!

BIBLIOTEKET HAR FLYTTAT
Viveca Stenius har vänligen erbjudit sig att vara ”bibliotekarie” varannan
tisdag förmiddag kl. 10-12 (= de tisdagar då Viveca är värdinna för Öppet
Hus och det även är Skriv ditt liv senare på eftermiddagen). I maj
är ”bibliotekarien” på plats den 9.5 och 23.5 och hon fortsätter på hösten.
Kom och låna böcker och filmer. Nyförvärv finns uppställda på det lilla
bordet, t.ex. Edith Södergrans samlade dikter, Psykoterapia, masennus ja
sisäinen tarina (Jukka Valkonen) och Dödlig psykiatri och organiserad
förnekelse (Peter Götzsche). Du kan förstås låna även andra tider när vi har
öppet.
Donationer mottages med tacksamhet och du kan även föreslå att Sympati
köper ett verk du saknar och gärna läser.
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HÄNDELSEKALENDER MAJ 2017
Måndag
1
Första maj

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag
7

2
Läs och
Lyssna
kl. 13-15

3
Öppet Hus
med
WappenFest kl. 1316

4
5
Föreläsning
Må bra i
vardagen,
del 2
kl. 13-15:30
Nonni handleder

6

8
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

9
Bibban
kl. 10-12
Öppet Hus
Kl. 13-16
Skriv ditt liv
Kl. 16-18

10
Öppet Hus
kl. 13-16
Dator- och
mobiltelefonstöd
kl. 14-16

11
Coaching
kl. 13-15
CEPHOSLINK,
presentation av
resultaten
kl. 15-16

12

13

14

15
Öppet Hus
kl. 13-16

16
Läs och
Lyssna
kl. 13-15

17
Öppet Hus
kl. 13-16
Info om
”Vad
berättar
bilden”
kl. 14:30

18

19
Motionseftermiddag
kl. 14
Start från
Eriksg.
kl.13:15

20

21

22
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

23
Bibban
kl.
10-12
Öppet Hus
Kl. 13-16
Skriv ditt liv
Kl. 16-18

24
Hotel Haiko
Gård & Spa
kl. 8:45-16
för anmälda

25
Kristi
Himmelsfärdsdag

26

27

28

29
Öppet Hus
kl. 13-16

30
Läs och
Lyssna
kl. 13-15

Söndag

31
Öppet Hus
kl. 13-15
Medlemsforum kl
Ångest15-17: Så
gruppen kl. svarade ni
13-15
på enkäten!
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SOMMARONSDAGAR 2017
JUNI
NÄR

VAR

KONTAKTPERSON

07.06.2017

Svartholmen, ingår lunch och kaffe. Träff
Anne
vid båthamnen kl. 10:40. Färjan avgår från
Edesviken (Södra Hesperiagatans ända) och dit
kommer man bäst med buss nr. 24 som har sin
hållplats vid Sokos på Mannerheimvägens sida.
Anmäl dig till Anne senast tisdagen den 23.5.
Hemåt åker vi med färjan som avgår kl. 14:40.
Hela resan är gratis, vi är inbjudna av
församlingen!

14.06.2017

Museet för nutidskonst KIASMA. Gratis
inträde då vi går in samtidigt som terapigrupp
kl. 13:25. Start från Sympati kl. 13:00. Sympati
bjuder på kaffe i Kiasmas café efteråt.

21.06.2017

Stinas stuga. Träff vid plattformen på Västra Kriss
Teatergränden kl. 8:45 och buss nr 788 kl. 09.00. Obs, tillfällig hållplats, måste
kollas i juni!
(Järnvägsstationen, på den sida Aleksis Kivi
sitter) Var och en betalar sin resa själv.
Bussresan kostar ca 10 € per enkelresa.
Anmäl dig till Anne senast 14.6.

28.06.2017

Promenad till Salutorget – kom med och njut Ancki
av stämningen på ett av Finlands främsta
turistmål. Vi dricker kaffe på något trevligt café.

Anne

Kontaktuppgifter:





Anne Ahlgren 050 446 2974
Kriss Forss 050 437 31 36
Ancki Mattsson 050 351 0373
Stina Sten 040 824 94 73
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SOMMARONSDAGAR 2017
JULI
NÄR

VAR

KONTAKTPERSON

05.07.2107

Minigolf i Edesviken, pris 5 €. Start från
Bruno
Sympati på Eriksgatan kl. 13:00. Sympati bjuder
på kaffe eller en läskedryck.

12.07.2017

Gallen-Kallela -museet ”Tarvaspää”.
Kriss
Bekväma promenadskor är att rekommendera,
vi ska gå en bra bit efter spårvagnsfärden! Gratis
inträde som terapigrupp. Sympati bjuder på
kaffe i det trevliga caféet. Start från Sympati kl.
13:00.

19.07.2017

Stämningsfull picknick på Lappvikens Källa.
Ta egen matsäck med. Sympati bjuder på kaffe
på caféet, sedan går vi på picknick i det gröna.
Kanske sjunger vi även våra somrigaste visor
medan vi beundrar utsikten! Start från Sympati
kl. 13:00

26.07.2017

Vill du uppleva ”rivierafeelis” nästan helt runt Kriss
knuten, d.v.s. i Nordsjö - då ska du komma med
till Solvik (Aurinkolahti)! Sympati bjuder på
kaffe. Start från Sympati kl. 13:00

Kriss

OBS: Kansliet är stängt i juli, Anne är då på semester!

Kontaktuppgifter:



Kriss Forss 050 437 31 36
Bruno Rönnqvist 040 565 46 50
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SOMMARONSDAGAR 2017
AUGUSTI
NÄR

VAD

KONTAKTPERSON

02.08.2017

Kom med på en fin promenad till Sandvikens Sigrid
begravningsplats! Sigrid guidar oss. Start
från Sympati kl. 13:00. Efteråt går vi på kaffe på
ett café.

09.08.2017

Har du kommit att tänka på att design finns
överallt omkring oss? Designmuseet erbjuder
unika upplevelser och nya perspektiv på
mångdimensionell design såväl i Finland som
internationellt. Gratis inträde som terapigrupp.
Sympati bjuder på kaffe! Start från Sympati kl.
13:00

16.08.2017

Vivecas Stuga – talko + mat. Träff vid
Bruno
plattformen på Västra Teatergränden kl. 8:45, Obs, tillfällig hållplats, måste
buss nr 788 kl. 9:00 (Järnvägsstationen, på den kollas i augusti!
sidan där Aleksis Kivi sitter). Var och en betalar
sin bussresa själv. Bussen kostar ca 10 € per
enkelresa. Anmäl dig till Anne senast 29.06

23.08.2017

Konsthemmet Kirpilä grundar sig på en
Rita
donation av läkaren Juhani Kirpilä till Finska
Kulturfonden. Konstsamlingen presenteras i ett
autentiskt och stilfullt bevarat hem i Tölö i
Helsingfors. Start från Sympati kl. 13:00, museet
öppnas kl. 14:00 och guidningen börjar (på
finska) kl. 14:30. Gratis inträde. Sympati bjuder
på kaffe efter besöket.

30.08.2017

Festlig avslutning på säsongen – kom med till
Rose-Marie
Borgbacken. Sympati bjuder på en biljett till en
attraktion. Träff vid huvudingången till
Borgbacken kl. 15:45 (Tivoligränden 1)

Maarit

Kontaktuppgifter:
 Maarit Fredlund 044 343 7622
 Rose-Marie Kjellberg 040 5039 762
 Rita Lindroos 040 511 9559
 Bruno Rönnqvist 040 565 46 50
 Sigrid Sundell 045 138 4745
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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

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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