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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT 

 
 

Hej kära medlemmar,  
 

Vi har många medlemmar som sällan eller aldrig besöker Eriksgatans vardags-
rum, grupper och fester. Men som troget år efter år betalar sin medlems-     
avgift - kanske för att stöda Sympati eller kanske för att de en vacker dag äm-
nar åtminstone titta in för en stund. Men det liksom bara inte blir av. 
 
Häromdagen kom det fram här på Sympati att både en och annan medlem i 
tiderna då hen nyligen hade skrivit in sig, haft svårt med att ta det första ste-
get in till våra utrymmen här på Eriksgatan. Man kände nog till adressen och 
man hittade nog fram till dörren nere på gatan, men där blev det stopp.  
Fingret nuddade redan på Sympatis summerknapp, men det var på något sätt 
omöjligt att trycka ned den. En medlem berättar att hen riktigt kände paniken 
växa, för tanken att man plötsligt ensam skulle möta en hop främmande män-
niskor var väldigt skrämmande. Den nyinskrivna medlemmen vände på 
klacken. Och detta upprepades några gånger. 
 
En annan sympatimedlem minns att ståldörren och glasdörren med texten 
”Sulje ovi” efter vindfånget där nere på gatuplan utgjorde ett oöverkomligt 
hinder. Genom dessa två dörrar var man tvungen att ta sig innan man ens 
kom in i trapphuset. Inte verkade det precis välkomnande. Tala om ”Öppet 
Hus” och ”låg tröskel”! 
 
En idé uppstod; i min kalender står det nu att måndagen den 13.11 kommer 
jag ner från fjärde våningen och ut till gatan både klockan 13-13:10 och 
klockan 14-14:10 för att välkomna er personligen. Så kan vi tillsammans gå in 
på Öppet Hus och dricka en kopp kaffe! Hjärtligt välkommen senast då, 
ingen nämnd och ingen glömd! 
 
En fin fortsättning på hösten till ALLA medlemmar! 
 
Anne 
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ORDFÖRANDES SPALT 
 
 
Höstliga hälsningar till er alla! 
 
Är det någon annan än jag som känner sig TRÖTT? 
Har faktiskt en längre tid känt mig trött och nu kulminerar det på något sätt. 
Vet inte om det bara är hösten (och åldern?) som är orsaken, men det känns 
förlamande. Har dock fått tid till en läkare så får se om de hittar någon annan 
orsak. Bra så. 
 
Julen närmar sig (!). Julen är ju för de flesta en högtid där man ger varandra 
gåvor. Läste för LÄNGE sen någon dikt av Gösta Ågren (tror jag det var) 
om givande och tagande. Det han förde fram var något i stil med att givande 
och tagande egentligen är delar av samma sak. Det att man ger är ju förstås 
ett givande, men det att man tar emot är också ett givande. Man ger givaren 
en möjlighet att ge. För att man skall kunna ge måste det finnas en mottagare. 
Det är ju ofta för många svårt att ta emot, men för mig har det åtminstone 
blivit lättare då jag kunnat tänka i dessa banor. Också givare tar ju emot: hen 
tar emot den andras mottagande. Man behöver ju inte alltid ge något 
materiellt utan det kan också vara uppmärksamhet, omtanke, bekräftelse, 
värme, ja till och med kärlek. 
 
En riktigt solig senhöst och en rofylld jul önskar jag er. 
 
Kriss 
 
 
 
 
 

PROGRAM UNDER JULVECKAN 
OCH NYÅRSVECKAN 

 
Kriss och Sigrid kommer tillsammans att hålla Öppet Hus onsdagen den 
20.12 och 27.12 kl 13-16. Rose-Marie leder Skivrådet torsdagen den 21.12         
kl. 15-17. Välkommen då, andra dagar är kansliet stängt mellan 18-31.12. 
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTE  

 

Onsdagen den 15.11 kl 16:30 på Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21 
B, Helsingfors. Mötesutrymmet heter ”Broidi” och finns i andra våningen. 
 
Vi dricker först kaffe med tilltugg och börjar mötet kl. 17:00 i mötesrummet. 
Kom med för att få viktig information och för att kunna påverka! 
 
Föredragningslistan: 
 
§1. Mötet öppnas 
§2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet, två protokoll  
justerare och vid behov två rösträknare 
§3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras 
§4. Föredragningslistan för mötet godkänns 
§5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för 
följande kalenderår fastställs 
§6. Val av ordförande och komplettering av styrelsen 
§7. Val av två verksamhetsgranskare eller två revisorer 
§8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 
 
 
VÄLKOMMEN 
 
S t y r e l s e n  
 
 

Kopior av verksamhetsplanen och budgeten finns på kansliet (fr.o.m. 8.11) 
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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INBJUDAN TILL FEST 
SVENSKA DAGEN OCH FINLAND 100 

Välkommen att fira Svenska dagen och Finland 100 till Sympati på Eriksga-
tan! Festen är på Svenska dagen, måndagen den 6.11 kl. 13:30-16.  

Festtalare är Björn Månsson som är ordförande för SFP:s grupp i Helsingfors 
stadsfullmäktige. Fr.o.m. september sitter han också i styrelsen för Helsing-
fors och Nylands Sjukvårdsdistrikt, HNS (på finska HUS). Han har en bak-
grund som ledarskribent på HBL under åren 1982 - 2009 och generalsekrete-
rare för Svenska riksdagsgruppen under åren 2009-2013.  
 
Björn Månsson kommer i sitt festtal att tala om finlandssvenskarnas roll i 
Finlands självständighet. 
 
Vi kommer som vanligt att bjuda in några gäster på festen. Då sjunger vi även både Modersmålets sång 
och Vårt Land. Sånghäftena kommer även väl till pass och Bo Ekman leder allsången. 

 

FÖRFATTARBESÖK 

OBS! OBS! alla ni som trivs i gruppen ”Läs och lyssna”! På våren högläste vi 

ju Claes Anderssons bok ”Stilla dagar i Mejlans”. Nu har ni chansen att per-

sonligen träffa författaren tisdagen den 7.11 kl. 13-15. Ta med boken om du 

har och önskar en dedikation! Alla sympatimedlemmar är välkomna med! 

 

KURS I PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN 2 

Vi är glada över att åter kunna erbjuda medlemmarna kursen Psykiska första 
hjälpen® 2 som berör psykisk ohälsa. Du får information och verktyg för att 
tillämpa stegen i psykiska första hjälpen.  
 
Kursen Psykiska första hjälpen® 2 är torsd. den 9.11 och fred. 10.11 kl. 9-16 
på Lappvikens Källa, Lappviksvägen 2. Anmälningar till Nonni Mäkikärki, 
verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, antingen via telefon  
050-590 3436 eller mejl, nonni.makikarki@fspc.fi.  Max 15 deltagare per kurs, 
anmälningen är bindande. Besök www.psykiskaforstahjalpen.fi för mera 
information. OBS: Kursen är avgiftsfri! Kursmaterialet ingår.   

mailto:nonni.makikarki@fspc.fi
http://www.psykiskaforstahjalpen.fi/
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TVÅ SPECIALSÅNGSTUNDER MED BO 

 
Måndagen den 13.11 kl. 13-16 kommer vi att sjunga POP-låtar av både 
Abba och The Beatles på Öppet Hus. Detta har ni enkom önskat er, det 
kom fram i medlemsenkäten ni fyllde i på våren. Alla med! 
 
Tisdagen den 12.12 kl. 13-16 är ni hjärtligt välkomna hit för att sjunga 
alla de härliga julsångerna som hör julen till. Det är Öppet Hus och 
värdinnan Viveca bjuder då på varm glögg och pepparkakor. Bo leder 
sångstunden som samtidigt är en liten generalrepetition inför torsdagens 
julfest då även Sympati-kören uppträder.  
 
                   

SKIVRÅD OCH PYSSEL 

Vi har två Skivråd kvar i höst, så det lönar sig att pricka in dessa i kalen-

dern, nämligen torsdagen den 16.11 och helt nära julafton torsdagen den 

21.12 kl. 15-17. Då bjuder Rose-Marie på glögg, pepparkakor och julmusik. 

Men ni får förstås som vanligt själva ta med cd-skivor och önska vilka låtar ni 

vill spela. 

Sivs pysselstunder lockar likaså alltid många deltagare. I samband med 

Öppet Hus måndagen den 20.11 kl. 13-16 skall vi göra underbara, färggranna 

pappersblommor och skålar av papier maché (pappersmassa) och måndagen 

den 4.12 blir det förstås julpyssel samma tid.  

 
 

KAMRATDISKUSSION MED 
ÅNGEST SOM TEMA 

 
Kamratdiskussionen i oktober var så lyckad att deltagarna önskade få ett till-

fälle till i höst. Torsdagen den 16.11 kl. 13-14:30 träffas vi igen på Eriksgatan. 

Detta är inte en egentlig terapigrupp och inte heller en sluten grupp, utan den 

som vill och känner behov får komma med. Johanna Cresswell-Smith med-

verkar. Kaffeservering, välkommen! 
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MIND BODY BRIDGING, 
SÖMNEN OCH DEN MENTALA HÄLSAN 

 
 
För ca ett år sedan var Monica Halinen här på Sympati för att berätta om 

självhjälpsmetoden MBB inför rekordmånga sympatimedlemmar.  

Så här på hösten passar det säkert bra med en liten repris, men denna gång 

fokuserar vi på sovandet och hur MBB-metoden kan hjälpa den som har in-

somnings- och sömnsvårigheter. Vi kommer också att tala om drömmar... 

Om detta låter intressant lönar det sig verkligen att komma till Eriksgatan fre-

dagen den 17.11 kl. 13-15. Kaffepannan är varm! 

 

ÅRETS MEDLEM 
 

Det är dags att välja årets sympatimedlem! Sänd ett e-mejl, ett sms eller anmäl 
din kandidat i samband med att du besöker Sympati. Det finns färdiga 
blanketter att fylla i och en svarslåda i vardagsrummet på Eriksgatan.  
 
Glöm inte att berätta varför du tycker att en viss medlem borde bli vald! En 
panel som består av styrelsemedlemmen Stina Sten, föregående års Årets 
medlem Ingvor Svahnström och verksamhetsledaren Anne Ahlgren gör det 
slutliga valet på basen av inlämnade förslag. Förslagen vill vi ha senast 
måndagen den 27.11 klockan 15.  
 

 
 

MENTALHÄLSOMÄSSAN 
 
Sympati är även i år med på Mentalhälsomässan i Gamla Hamnen (Wanha 
Satama) 21-22.11 tillsammans med Psykosociala förbundet rf  och Acceptans. 
Vi har platsen E18. 
 
På tisdagen är mässan öppen kl. 9:00-17:00 och på onsdagen är den öppen  
kl. 9:00-16:00. Adressen är Gamla Hamnen, Lilla Hamngatan 3-5,  Helsing-
fors. Du kan få en fribiljett av Anne fr.o.m. vecka 45. 
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TEATERBESÖK 

REVYN ”DET ORDNAR SIG, SAPIENS” 
 

 
 
Välkommen med Sympati på teater, vi ska se den helt nya revyn  
Det ordnar sig, Sapiens på Lilla Teatern (Georgsgatan 30). Vi har köpt 25 
biljetter till föreställningen som är måndagen den 27.11 kl. 19:00 - 21:00 (in-
klusive paus). Vi har fina platser på rad 3 och 4. Biljetterna säljs för 5 € / 
styck. Reservera din biljett via Anne på kansliet. Observera att biljetterna ska 
lösas ut och betalas senast måndagen den 13.11.  

 
DET ORDNAR SIG, SAPIENS är en nyskriven revy av Marina Meinander och 
Kirsi Porkka som tar pulsen på samtiden och också lite på framtiden. En garanterad när-
producerad revy med bl.a. följande mätbara innehåll: domedagsklockans tickande, popul-
ism, hopp, fakta, fake news, nyliberalism, samba, exoplaneter, kärleksbussen, tre rika 
män, samt glitter och glamour! Tillsatsämnen: G-dur, f-moll, as-dur och G7. Avnjutes i 
sällskap på Lilla Teatern. 
 
 
 

PRESENTATION AV NYTT BOENDEKONCEPT 
 

Torsdagen den 7.12 har Anjuta von Essen inbjudit oss till Busholmen för att 
bekanta oss med Settlementförbundets nya boendekoncept för många gene-
rationer och kulturer, adressen är Västra Hamnsgatan 34 A. Vi startar kl. 13 
från Sympati och tar spårvagn nr 7 eller 9, Anjuta möter oss vid terminalen. 
Kaffeservering! 
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HÄNDELSEKALENDER NOVEMBER 2017 

 

   Måndag      Tisdag     Onsdag    Torsdag         Fredag             Lördag        Söndag 

 
 

 
 

1 
Öppet Hus 

2 
 

3 
 

4 5 
 

6 
Svenska 
dagen och 
Finland 100 
fest 
kl. 13:30-16 
 

7 
Läs och 
lyssna  
Författar- 
besök  
Claes  
Andersson 
kl. 13-15 

8 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
 
Dator- och 
mobil-
telefonstöd  
Kl. 14-16 

9 
Coaching- 
gruppen 
kl. 13-15 
 
Psykiska 
första 
hjälpen 2 
kl. 9-16 
 

10 
Psykiska 
första 
hjälpen 2 
kl. 9-16 
 

11 12 

13 
Öppet Hus 
& Special-
Sångstund 
med POP- 
låtar och 
traktering 
kl. 13-16 

14 
Bibban kl. 
10-12 
 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
 
Skriv Ditt Liv 
kl. 16-18 

15 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
 
Höstmöte 
kl. 17-18:30 
Kaffe- 
Servering 
kl. 16:30 

16 
Ångest 
Kamrat- 
Diskussion 
kl. 13-14:30 
 
Skivrådet  
kl. 15-17 
 

17 
MBB med 
fokus på 
sovandet 
kl. 13-15 
Monica 
Halinen 

18 19 

20 
Öppet Hus  
och pyssel 
kl. 13-16 
 
 

21 
Läs och 
lyssna kl. 
13-15 
Besök även 
Sympati på 
Mental- 
hälsomässan 

22 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
Besök även 
Sympati på 
Mental- 
hälsomässan 
 
 

23 
Coaching- 
gruppen 
kl. 13-15 
 

24 
Motions- 
eftermiddag 
kl. 14 
Start från 
Eriksgatan 
kl. 13:15 

25 26 
 

27 
Öppet Hus 
& Sångstund 
med smått 
och gott  
kl. 13-16 
 
TEATER  
kl. 19-21 
 

28 
Bibban  
kl. 10-12  
 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
 
Skriv Ditt Liv 
kl. 16-18 
 

29 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
 
Medlems- 
forum 
kl. 16-17 

30    



Psykosociala föreningen Sympati rf 

 10 

 
 

HÄNDELSEKALENDER DECEMBER 2017 

 
 

   Måndag      Tisdag     Onsdag    Torsdag     Fredag             Lördag        Söndag 

  
 
 

 
 
 

 
 

1 2 3 

4 
Öppet Hus 
och 
julpyssel 
kl. 13-16 
 

5 
 

6 
Självständig-
hetsdagen, 
stängt 
 

7 
Ett nytt 
boende- 
Koncept på 
Busholmen, 
kl. 13:30-15 
start från 
Eriksgatan 
kl. 13 
 

8 
Motions- 
eftermiddag 
kl. 14 
Start från 
Eriksgatan 
kl. 13:15 
 

9 10 

11 
Öppet Hus  
kl. 13-16 

12 
Bibba  
kl. 10-12 
 
Julsånger 
med Bo och 
Viveca 
Glögg &  
pepparkakor 
kl. 13-16 
 
Skriv Ditt Liv 
kl. 16-18 

13 
Öppet Hus 
 
Dator- och 
mobil-
telefonstöd  
Kl. 14-16 

14 
Julfest 
kl. 17-19:30 
 

15 
 

16 17 

18 
 
JULLOV 
 

19 
 
JULLOV 
 

20 
 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
 

21 
 
Skivrådet  
kl. 15-17 
 

22 
 
JULLOV 
 

23 
 
JULLOV 
 

24 
 
JULLOV 
 

25 
 
JULLOV 

26 
 
JULLOV 
 

27 
 
Öppet Hus 
kl. 13-16 
 

28 
 
JULLOV 
 

29 
 
JULLOV 
 

30 
 
JULLOV 
 

31 
 
JULLOV 
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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                                                        09 310 44 222 
Socialjouren                                                     020 696 006 
Båda öppna dygnet runt 

S-info         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 20-24, 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    09-750 200 
Telefonjour på svenska kl. 17-21 dagligen    045 184 4644 
   
KRAN rf        050 313 9926 
Stödtelefon för närstående till missbrukare  
må och to 9-12, 13-16 

 

 
 



Psykosociala föreningen Sympati rf 

 12 

 
INBJUDAN 

 
alla sympatimedlemmar inbjudes till 

 

SYMPATIS JULFEST 
 

torsdagen den 14.12 kl. 17-19:30 
 

i Johannesförsamlingens Johannessal, adress 
Högbergsgatan 10 D, andra våningen.  

 
Ta med en julklapp som får kosta 3-5 euro. 

Anmäl dig senast måndagen den 4.12 till kansliet. 

 
Program:  

 
Julgröt och saftsoppa 

Kaffe med jultårta och pepparkakor 
Sympatikören och allsång till ackompanjemang av  

pianisten Eivor Norrbäck 
Julgubben med tomte och julklappar 

Finlands Lucia 2017 
Julbudskapet 

 


