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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT
Hej kära medlemmar,
En del av er vet redan att jag för tillfället har en trevlig arbetskompis, nämligen praktikanten Pernilla ”Nilla” Hindsberg. Nilla studerar till socionom på
Yrkeshögskolan Arcada. Hon är mycket trevlig, flitig och duktig, det har säkert alla märkt som träffat henne här på Öppet Hus och på olika evenemang.
Den andra maj har vi ett Wappen-jippo på Sympati, välkommen då för att äta
munkar och dricka mjöd, då sjunger vi även in våren tillsammans med vår
sångledare Bo. Välkommen alla! Vi har även en överraskning samma dag. På
kvällen har 13 medlemmar möjlighet att helt gratis se pjäsen ”Egenmäktigt
förfarande” på Lilla Teatern kl. 19. Pjäsen är en kärlekskomedi och tar 2 t 15
min med paus. Jag tar emot era bindande anmälningar senast fredagen den
27.4.
I maj får vi åter besök av en mycket omtyckt författare. Gruppen Läs och
lyssna håller ju som bäst på med att högläsa boken ”Om livets mening” som
är skriven av Merete Mazzarella. I händelsekalendern ser ni att författaren
kommer att besöka oss den nästsista gången som gruppen sammankommer
innan gruppen håller paus på sommaren, d.v.s på tisdagen den 15.5. Men
märk väl, detta tillfälle är för alla intresserade, inte enbart för dem som läst
boken eller som deltagit i gruppen.
Jag är glad över att kunna berätta att våra tre mest populära utflyktsmål finns
med på agendan även denna sommar, jag avser förstås utflykten till Svartholmen samt besöken till både Stinas stuga och till Vivecas stuga! Tusen tack till
Maria Hall-Pänttäjä på Helsingfors samfällighet samt till Stina och Viveca för
att vi åter har fått en inbjudan!
Vi ses på sommaronsdagarna, välkommen med!
Anne
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ORDFÖRANDES SPALT
Kära sympatimedlemmar!
Våren är officiellt här - så säger även Meteorologiska institutet!
Känslomässigt är våren en årstid som delar oss människor. Våren kan hämta
med sig förnyade krafter och lättnad efter en lång vinter, men kan också kännas påfrestande. Sympati har en mängd olika aktiviteter inplanerat i händelsekalendern och man får komma som man är - vårsprudel är inget måste! På
styrelsemötena har vi omsorgsfullt planerat verksamheten fram till augusti
månad! Varenda sympatimedlem är viktig för oss och att hitta något för alla
har varit ett grundläggande mål i planeringsprocessen.
Sympati betyder en hel del för oss alla och har varit en viktig del av mångas
vardag i vått och i torrt. ”Tillsammans är vi starkare” är ett av
Sympatis motton. Psykosociala förbundets ”Vi behöver varandra” har samma
budskap. Styrelsemedlemmen och f.d. ordförande Monica Hirns bortgång (se
närmare sid. 5) påminner oss alla om hur viktigt det är att ta vara på alla våra
stunder tillsammans.
Kom ihåg att ni alltid är välkomna till Öppet Hus på Eriksgatan och till Sommaronsdagarnas utflykter. Ingen ska behöva känna sig ensam denna vår och
sommar.
Vi behöver varandra!
Johanna
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MEDLEMSENKÄT:
MEDLEMMARNAS ÅSIKTER ÄR VIKTIGA
Tillsammans med detta Medlemsblad nr 3 hittar ni ett dubbelsidigt frågeformulär som gäller verksamheten på Sympati under förra året 2017. Några
av er har redan hunnit besvara frågorna i samband med ert besök på Öppet
Hus eller någon annan aktivitet på Eriksgatan. Ett stort tack skall ni ha!
Det vore ytterst viktigt att så många medlemmar som möjligt besvarar
frågorna, så att vi kan utveckla Sympatis verksamhet på ett sådant sätt att
medlemmarna har både nytta och glädje av sitt medlemskap. Dessutom är
även vår mest betydande finansiär och bidragsgivare STEA (f.d. RAY) intresserad av att få veta vad medlemmarna överlag anser om sin förening.
Allas åsikter är lika viktiga och man behöver absolut inte försköna sina svar,
men lika viktigt är det förstås att vi får veta vad ni gillar och vad ni får ut av
verksamheten och ert deltagande. Vi önskar att även sådana medlemmar som
sällan eller aldrig deltar i verksamheten besvarar enkäten.
Ni kan fylla i frågeformuläret anonymt och skicka svaren till mig per post.
Svaren skickas till adressen:
Psykosociala föreningen Sympati rf
Eriksgatan 8
00100 Helsingfors
Alla har kanske inte tillgång till kuvert, frimärke eller postlåda inom närhåll.
Eller kanske vill man hellre prata än skriva. I så fall kan man gott ringa och
diktera sina svar per telefon antingen till mig (tfn. 050 446 2974) eller till vår
praktikant Nilla som är anträffbar på kanslitelefon (045 863 7800).
De som har uppgett mejladress har även fått formuläret elektroniskt i samband med förra veckans veckomejl. Det går således bra att mejla svaren även
till anne.ahlgren@sympati.fi. Man behöver inte ens returnera hela blanketten,
utan det går utmärkt att skriva ett vanligt mejl där man listar frågornas nummer och vad ni svarar på respektive fråga.
Svaren önskar vi senast måndagen den 7.5. Tack till alla redan på förhand!
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ANJUTAS TIPS MED MATSODA
Anjuta stack sig in på kansliet häromdagen och ville dela med sig av
följande tips som sparar både på pengarna och miljön.
• Fläckar kan enkelt fås bort med matsoda (bikarbonat, på finska
ruokasooda, obs. inte samma sak som bakpulver). Fukta först plagget
med vatten (kallt vatten om det är blod), strö sedan på pulvret. Gnid
lätt och låt stå en stund, därefter kan du tvätta plagget i maskin eller för
hand. Testa först i en osynlig söm.
• Lavoar, badkar och duschväggar får lätt beläggningar av smuts och kalk.
Häll matsoda på en fuktad trasa och gnid bort, skölj och torka. Enkelt!
• I bland uppstår det unken doft i kylskåpet. Man kan motverka det med
att hålla ett öppet paket matsoda i kylskåpet. Det lönar sig att skaka om
paketet då och då.
• Matsoda kan användas som torrshampo. Stö litet matsoda på håret och
borsta sedan bort. Matsodan avlägsnar fett och ger håret fin volym.
• Kärl som fått tråkiga fläckar av te och kaffe kan fås skinande rena med
hjälp av matsoda. Blanda en pasta av matsoda och litet vatten. Gnid
missfärgningen lätt med pastan och skölj.

NILLAS TIPS FRÅN KURSEN
”HANTERA VARDAGEN”
På föregående kurstillfälle fick vi bl. a. följande bra tips.
• Har du undvikit inhemska tomater och gurka p.g.a. att de är så dyra? Nu
lönar det sig att följa med prisutvecklingen, dessa säsongvaror börjar
nämligen bli billigare igen.
• Om du gillar havremjölk, kan du lätt och billigt göra det själv, dessutom
slipper du kånka hem tunga förpackningar; blanda 2 dl havreflingor
med 8 dl vatten. Tillsätt 1 kryddmått fint salt och en matsked sirap och
blanda - med en mixer om du har en sådan. Voilà, färdigt att användas!
• Semlor kan bakas med snabbjäsningsmetoden; sätt dem först i 50gradig ugn och låt dem där jäsa till dubbel storlek.
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För en tid sedan nåddes vi av ett sorgebudskap.
Vår uppskattade f.d. ordförande Monica Hirn
har avlidit efter en längre tids ohälsa den 22.3.
Monica blev 53 år.
Vi skall hedra Monicas minne genom en
gemensam minnesstund på Sympati
onsdagen den 23.5 kl. 13:00.
Alla sympatimedlemmar är hjärtligt välkomna
att dela sina minnen om Monica.
Monica,
vi bevarar ditt minne
i våra hjärtan,
tack för allt som du
givit oss på Sympati!
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HÄNDELSEKALENDER MAJ 2018
Måndag

Tisdag
1
Första maj

Onsdag
2
Öppet Hus
med
Wappenjippo
kl. 13-16

Torsdag
3

4
”Hantera
vardagen”
kl. 13-16,

5

Lördag
6

Söndag

start från
Sympati kl.
12:30

TEATER på
kvällen kl. 19
Se sid. 1 &
bakpärmen!

7
Öppet Hus
&
Sångstund
med smått
och gott
kl. 13-16

Fredag

8
9
Skriv ditt liv Öppet Hus
Kl. 16-18
kl. 13-16
Dator- och
mobiltelefonstöd
kl. 14-16

10
Kristi
Himmelsfärdsdag

11

12

13

14
Öppet Hus
kl. 13-16

15
16
Läs och
Öppet Hus
Lyssna med kl. 13-16
besök av
författare
Merete
Mazzarella
kl. 13-15

17
Coachinggruppen
kl. 13-15
Ninas
”HEM-liga
grupp”
kl. 15:3017:30

18

19

20

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

22
Ångestgruppen
kl. 13-14:30

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

26

27

28
Öppet Hus
Kl. 13-16

29
Läs och
Lyssna
kl. 13-15

OBS: kom ihåg
att besvara
medlemsEnkäten!

23
24
MinnesSkivrådet
Stund för
Kl. 15-17
Monica Hirn
kl. 13
Skriv ditt liv och därefter
Kl. 16-18
Öppet Hus
kl. 14-16
30
Öppet Hus
Kl. 13-15

31
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SOMMARONSDAGAR 2018
JUNI
NÄR

VAR

KONTAKTPERSON

06.06.2018

Svartholmen, ingår lunch och kaffe. Träff
Anne
vid båthamnen kl. 11:40. Färjan avgår från
Edesviken kl. 12 (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 22.5.
Hemåt åker vi med färjan som avgår kl. 15:20.
Hela resan är gratis, vi är inbjudna av
församlingen!

13.06.2018

Paul och Fanny Sinebrychoffs hemmuseum Anne & Tiina
(själva konstmuseet renoveras, det är stängt).
Gratis inträde då vi går in samtidigt som grupp
kl. 13:25. Start från Sympati kl. 13:00. Sympati
bjuder på kaffe på Café Ekbergs efteråt.

20.06.2018

Stinas stuga. Träff vid plattformen vid
Järnvägstorget (på den sida Aleksis Kivi sitter)
kl. 8:45 och buss nr 788 kl. 09.00. Var och en
betalar sin resa själv. Bussresan kostar ca 10 €
per enkelresa. Avstigningen efter hemfärden
sker på Teatergränden.
Anmäl dig till Anne senast 13.6.

Rose-Marie

27.06.2018

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. Vid regn är vi på Eriksgatan 8.

Ancki

Kontaktuppgifter:
•
•
•
•
•
•

Anne Ahlgren 050 446 2974
Tiina Fallström 040 760 3766
Kriss Forss 050 437 31 36
Rose-Marie Kjellberg 040 5039 762
Ancki Mattsson 050 351 0373
Stina Sten 040 824 94 73
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SOMMARONSDAGAR 2018
JULI
NÄR

VAR

KONTAKTPERSON

04.07.2108

Minigolf i Edesviken. Träff på Eriksgatan
(nere på gatan) kl. 13. Kaffe på café efteråt.

Bruno

11.07.2018

Vivecas Stuga – talko + mat. Träff vid
plattformen vid Järnvägstorget (på den sida
Aleksis Kivi sitter) kl. 8:45 och buss nr 788 kl.
09.00. Var och en betalar sin resa själv.
Bussresan kostar ca 10 € per enkelresa.
Avstigningen efter hemfärden sker på
Teatergränden.
Anmäl dig till Anne senast 28.6.

Sigrid

18.07.2018

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 grupp.
Sympati bjuder på kaffe! Start från Sympati kl.
13:00

Maarit

26.07.2018

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

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

Kriss Forss 050 437 31 36
Maarit Fredlund 044 343 7622
Bruno Rönnqvist 040 565 46 50
Viveca Stenius 040 519 3854
Sigrid Sundell 040 252 0371
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SOMMARONSDAGAR 2018
AUGUSTI
NÄR

VAD

KONTAKTPERSON

01.08.2018

Promenad till Salutorget – kom med och njut Rita
av stämningen på ett Finlands främsta turistmål.
Vi dricker kaffe på något trevligt café. Träff på
Sympati kl. 13.

08.08.2018

Utflykt till Skanslandet (Vallisaari). Träff kl. Bruno
13 på Sympati. Vattenbussen avgår kl. 14 och
kostar 8 € tur-retur. Vid regn dricker vi kaffe på
Eriksgatan 8.

15.08.2018

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.

22.08.2017

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

29.08.2017

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)

Kriss

Kontaktuppgifter:
• Kriss Forss 050 437 31 36
• Rose-Marie Kjellberg 040 5039 762
• Rita Lindroos 040 511 9559
• Bruno Rönnqvist 040 565 46 50
• Sigrid Sundell 040 252 0371
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HJÄLPANDE TELEFONER
Ett nytt kriscenter för förebyggande av självmord
har öppnats i Helsingfors:
SOS-kriscentret, Magistratsporten 4 A, 4:de vån.
Öppet vardagar kl. 9.00-15.00

09 4135 0510

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 telefonj. 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 9-12, 13-16
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