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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT 

 
Hej kära Sympatimedlemmar,  
 

Jag fick just ett samtal av Sigrid som ivrigt berättade om sin lyckade ”Träffa 
kompis ute”-promenad. Bo hade också flera stycken deltagare på sin prome-
nad och även Marika har glatt sig över att medlemmar nu hittat till den nya 
gruppen Poesi för psyke. Dessa nya aktiviteter fortsätter! 
 
I svåra tider såsom nu under pandemin är det viktigt att vi lyckas vara både 
kreativa och flexibla med att hitta på hur vi i trots allt kan träffas och få stöd 
av varandra. Det är tungt när man ska väga livsviktiga saker mot varandra; i 
ena vågskålen har vi riskfaktorerna man ska tänka på och i andra vågskålen 
har vi livskvaliteten - vårt liv är ju alltför värdefullt att läggas helt på paus! 
 
Fastän vi kan uppleva att coronan tagit bort så mycket från våra liv har den 
paradoxalt nog även visat att vi har resurser som vi kanske inte ens visste om; 
vi är ju väldigt bra på att ansvarsfullt följa spelreglerna vi kommit överens 
om, vi har lyckats ta i bruk nya rutiner och vi har varit snabba med att nappa  
på nya koncept, för att ta till ett fint ord. Vi har också försökt anpassa oss vid 
tanken att extra noggrann handhygien, näs-munskydd, 2-metersavstånd,  
minigrupper och virtuella träffar för gissningsvis ett år framöver är  
det ”nya normala”.  
 
Utmärkelsen Årets Medlem 2020 går i år till en person som ni förra året gav 
näst mest röster till. Medlemmen beskrev ni som ”ytterst pålitlig, som alltid 
ställer upp för Sympati och för medlemmarna, som grundat och lett gruppen 
”Läs och lyssna” i flera år, som är värdinna på fester och Öppet Hus och som 
är vice ordförande”. På basen av år 2020 kan listan göras ännu längre, för 
personen är nu även suppleant i Handikapprådet, fortsatte att fint leda sin 
grupp på en digital plattform i våras då vi hade stängt och har nu åtagit sig att 
vara värdinna för Öppet Hus varje måndag i stället för varannan! 
 
Vi har äran att gratulera Ann-Christin ”Ancki” Mattsson så hjärtligt!  
 
En fin fortsättning på hösten till ALLA medlemmar önskar  
Anne 
 
PS: Självfallet deltog inte Ancki under den delen av styrelsemötet där beslutet fattades 
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KURS I LIVSKUNSKAP 

PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN 1 
 
Den psykiska hälsan är en del av vår hälsa och liksom den övriga hälsan kan 
vi också främja vår psykiska hälsa. God psykisk hälsa ökar vårt välbefinnande 
och hjälper oss att klara av de utmaningar som hör till livet.  
 

Psykiska första hjälpen® 1-utbildningen 
ger tillförlitlig information om psykisk 
hälsa och vilka faktorer som inverkar 
på den samt verktyg att stärka den 
psykiska hälsan.  
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningen behandlar följande  
teman:    

 

▪ Vad psykisk hälsa är 

▪ Känslokompetens 

▪ Livets många kriser 

▪ Människorelationer och  
växelverkan 

▪ Livshantering 

Kursen hålls under ett veckoslut 14 & 15.11.2020 kl. 09:30-16:00 på Lappvi-
kens sjukhus i pelarsalen, 3:e våningen. Adressen är Lappviksstigen 8. 

Utbildningen är gratis för deltagarna tack vare Stiftelsen Tre Smeder.  
Deltagarna får boken Livskunskap för psykisk hälsa som ingår som material. 
Nonni Mäkikärki och Johanna Cresswell-Smith är instruktörer. 
Välkommen med! Anmälningar per e-post senast måndagen den 9.11 till 
nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi eller per telefon till Johanna Cresswell-
Smith 0400 545 483. Vi rekommenderar näs-munskydd. Max. 10 deltagare 
ryms med och vi håller säkerhetsavstånd. 
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MENTALHÄLSOMÄSSAN 

 
I år ordnas Mentalhälsomässan virtuellt under en hel veckas tid  
den 17-22.11. Det betyder att du kan besöka mässans alla evenemang (många 
föreläsningar är dock avgiftsbelagda liksom under tidigare år) och utställare 
(gratis!) bekvämt hemifrån med din egen dator, pekplatta eller smarttelefon. 
 
Sympati ska vara med som utställare med egen monter. Tipsa gärna 
släktingar och bekanta att de kan bli medlemmar eller stödmedlemmar på 
Sympati, det kan man nu lätt göra i samband med ett virtuellt besök på 
Mentalhälsomässan! Välkommen att hälsa på oss! 
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTE  

Onsdagen den 25.11.2020 kl 15:30 på SFV-huset G18, Georgsgatan 18,  
Helsingfors. Mötesutrymmet heter 101 och finns i första våningen invid  
huvudtrappan. Den som behöver undvika trappor kan ta vägen genom G16:s 
innergård -> G18 innergård -> rampen in till G18. På mötet följer vi myndig-
heternas gällande rekommendationer med anledning av coronapandemin: Vi 
desinficerar händerna genast då vi anländer och innan vi avlägsnar oss, håller 
avstånd och bär näs-munskydd under mötet. Ingen traktering. 
 
Det är även möjligt att delta virtuellt på den digitala plattformen Zoom via en 
länk som sänds ut till medlemmar som så önskar via e-post den 24.11.  
 
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, 6 medlemmar och två suppleanter i styrelsen 
vart annat år 
§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. 17.11) 
och finns med på mötet.  
Observera vänligen klausulen: Om vi blir tvungna att inhibera mötet p.g.a. 
skärpta myndighetsrestriktioner skickar vi inget nytt medlemsbrev per post, 
utan vi meddelar i så fall detta via e-post till medlemmarna och på vår nätsida  
www.sympati.fi. Man får gärna kontakta verksamhetsledaren Anne Ahlgren 
på förhand för att försäkra sig om att Höstmötet äger rum i enlighet med  
kallelsen, tfn. 050-446 2974, anne.ahlgren@sympati.fi 
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Juletid  och  julefrid  på   Sympati 
 
Ni har väl märkt att vi har en liten hustomte som har sin pyttelilla dörr alldeles 
vid golvlisten i vardagsrummet? En mörk och kulen oktobermorgon 
hittade Anne ett brev på sitt skrivbord. I brevet stod det så här: 

 
”Nog ska du vel årdna ått värdens besta 
Sympatimedlemmar lite julstemning i alla 
fall fast det är cåråna och ni ingen julfest 
har hos Marthårna. Högst aktningsfullt, 
Sympatitomten” 

 
Det var ju en bra idé, men hur gör man i 
dessa tider då man bara kan vara fem 
personer samtidigt på plats och då det 
gäller att tvätta händerna, desinficera 
ytorna och hålla 2 m avstånd? Jo, då ord-
nar man helt enkelt fyra stämningsfulla 
tillfällen med fyra gäster i varje, på 
samma sätt som vi ordnat Öppet Hus 
och alla grupper i höst. OBS! det är vik-
tigt att anmäla sig på förhand. Man 
ska stanna hemma och avboka sin 
plats om man känner sig sjuk. 
Välkommen torsdagen den 17.12 för 

att njuta av fridfull julstämning på Eriksgatan 8. På programmet står 
 

• Verksamhetsledarens välkomstord 

• Stämningsfull samvaro med julmusik i vårt julpyntade vardagsrum med  
julblommor, -prydnader och levande ljus 

• Glögg med mandel och russin 

• Finlands Lucia 2020 – som videohälsning enkom skapad för Sympati 

• Julgröt med plommonkräm 

• Kaffe och te med jultårta, pepparkakor och julgodis 

• Julbudskapet 

• Julklappsutdelning (ta således med en packad julklapp som är värd 3-5 €). 
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Juletid  och  julefrid  på  Sympati 

 
En anmälningslista med fyra tillfällen finns framsatt på Sympati, du kan an-
mäla dig bindande genom att skriva namn och telefonnummer på listan eller 
ringa Anne (050 446 2974) senast tisdagen den 8.12. 
Välj en tid som passar bäst just dig torsdagen den 
17.12:  
kl. 11-12:30 (fyra får plats) 
kl. 13-14:30 (fyra får plats) 
kl. 15-16:30 (fyra får plats) 
kl. 17-18:30 (fyra får plats) 

 
Dessa tillfällen är avsedda enbart för sympatimedlemmar 
för vi har ju endast ett begränsat antal platser. Tyvärr kan 
man inte i år komma oanmäld eller ta med egna gäster. 
Kom ihåg att inhibera om du blir sjuk eller får förhinder. 
Om du har specialbehov med tanke på traktering  
eller arrangemang får du gärna kontakta Anne.       Foto: Folkhälsan, 

                          Henrik Schütt 

Vi har också annat trevligt program inför julen, t.ex. matlagningskur-
sen ”Hantera vardagen” med julmat fredagen den 4.12 kl. 13-16. 
 
Torsdagen den 26.11 och 3.12 kl. 13-14:30 har vi pyssel- och handarbets-
stund på Zoom. Tänd ett ljus och kom med för att småprata samtidigt som 
vi gör något med händerna. Kanske har du julkort att skriva, ett handarbete 
som ska bli färdigt, prydnader eller julklappar att tillverka ... eller julklappar att 
packa in. Det blir ju så mycket trevligare när man har sällskap – med eller 
utan värmande glögg!  
 
Måndagen den 7.12 kl. 14-15 har vi Träffa kompis ute tillsammans med Bo, 
då promenerar vi till det stora varuhuset för att beundra julens sagofönster. 
 
Vi har också fått bidrag för att kunna gå på teater och på bio, se sid. 8 & 12! 
 
Marika (050 581 0817) är värdinna på Öppet Hus måndagen den 14.12  
kl. 13-16. Onsdagen den 6.1.2021 är det ju Trettondag som är en helgdag. 
Men då får ni också väldigt gärna komma till Sympati för att välkomna det 
nya året! Kriss och Rose-Marie är då värdinnor för Öppet Hus kl. 13-16. 
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Välkommen på bio! 
 
Som ni säkert minns är det omöjligt att veta ens några veckor på förhand 
vilka filmer som går vilka tider på diverse biografer. Följande veckas filmer 
publiceras alltid på fredagen innan. Vi får helt enkelt göra såsom förra året att 
vi bara bestämmer en tid och mötesplats och så kollar vi vad som går just då. 
Jag hoppas förstås att filmerna ”Tove” och dokumentären om Alvar Aalto 
finns med på repertoaren ännu i november och december.  
 
Vi hade jättetrevligt förra året, så välkommen med!  
Ni kan anmäla er till följande tillfällen per mejl, sms eller telefon till Anne: 
 
Torsdagen den 12.11, träffen är kl. 11:00 utanför Tennispalatset vid 
huvudentrén (mot köpcentret Kamppi). Glöm ej näs-munskydd att ha inne! 
Tio medlemmar får plats. 0 € för medlemmar som betalat sin medlemsavgift. 
 
Torsdagen den 10.12, träffen är kl. 12:00 utanför Tennispalatset vid 
huvudentrén (mot köpcentret Kamppi). Glöm ej näs-munskydd att ha inne! 
Tio medlemmar får plats, förtur ges till dem som inte rymdes med i 
november. 0 € för medlemmar som betalat sin medlemsavgift. 
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HÄNDELSEKALENDER NOVEMBER 2020 
 
   Måndag      Tisdag     Onsdag       Torsdag              Fredag             Lördag        Söndag 

  

 

  

 

 

 

 1 

2 

Öppet Hus  

 kl. 13-16 

Ring före! 

3 

Poesi för 
psyke med 
Marika 
kl. 16-17:30 
Ring före! 

4 

Öppet Hus  

kl. 13-16 

Ring före! 

5 

Sov bättre – 
dröm mera  
kl. 16-18 
Ring före! 

6 

Svenska dagen 

Hantera 
Vardagen 
På Busholmen 

kl. 13-16, ta 

spårvagn nr 9 

7 8 

Farsdag! 

9 

Öppet Hus 
kl. 13-16 
Ring före! 

10 

Läs och 
lyssna  
med Rose-
Marie 
kl. 13-15 
Ring före!  

11 

Öppet Hus  

kl. 13-16 

Ring före! 

 

 

12 

Bio-besök, 

Träff kl. 11 

utanf. Tennis-

palatset 

huvudentré 

För anmälda! 

13 14 

Kurs i 

Psykiska 

första 

hjälpen 

1 

Lapp- 

viken 

15 

Kurs i 

Psykiska 

första 

hjälpen 

1 

Lapp- 

viken 

16 

Öppet Hus 

kl. 13-16 

Ring före! 

17 * 

Poesi för 
psyke med 
Marika 
kl. 16-17:30 
Ring före! 

18 * 

Öppet Hus  

kl. 13-16 

Ring före! 

 

Teater för 

anmälda kl. 19 

19 * 

Träffa  

kompis ute 

kl. 14 (Träff 

med Sigrid: 

Eriksg. 8 nere 

på gatan) 

20 * 21 * 22 * 

 

23 

Öppet Hus 

kl. 13-16 

Ring före! 

 

24 

Läs och 
lyssna  
med Rose-
Marie 
kl. 13-15 
Ring före! 

25 

Öppet Hus kl. 

13-15 obs tiden 

Ring före! 

 

Höstmöte 

kl. 15:30 på 

G18, även via 

Zoom 

26 

Pyssel och 

Handarbete 

kl. 13-14:40 

på Zoom, 

länken 

skickas i 

veckomejlet 

den 20.11 

27 28 29 

30 

Öppet Hus 

kl. 13-16 

Ring före! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Mentalhälsomässan är 17-22.11, Sympati deltar med egen utställningsmonter, välkommen 
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HÄNDELSEKALENDER DECEMBER 2020  
 

   Måndag      Tisdag     Onsdag    Torsdag     Fredag               Lördag        Söndag 

 1 

 

 

2 

Öppet Hus 

kl. 13-16 

Ring före! 

 

3 

Pyssel och 

Handarbete 

kl. 13-14:30 

på Zoom, länken 

skickas i 

veckomejlet 

den 27.11 

4 

Hantera 
Vardagen 
På Busholmen 
kl. 13-16,  
ta spårvagn  

nr 9 

5 

 

6 

Själv- 

ständig-

hetsdagen 

7 

Öppet Hus  

kl. 13-16 

Ring före! 

 

Träffa  

kompis ute 

kl. 14 (Träff 

med Bo: 

Eriksg. 8 

nere på 

gatan) 

8 

Läs och 

lyssna  

kl. 13-15 

Ring före! 

 

 

9 

Öppet Hus 

kl. 13-16 

Ring före! 

 

 

 

10 

Bio-besök, 

Träff kl. 12 utanför 

Tennispalatset 

huvudentré 

För anmälda! 

11 

 

12 

 

13 

Luciadagen 

14 

Öppet Hus  

kl. 13-16 

Ring före! 

15 

JULLOV 

 

 

 

 

16 

JULLOV 

 

17 

JULSTÄMNING PÅ 
SYMPATI 
Obs. anmälning! 
kL. 11-12:30 
kL. 13-14:30 
kL. 15-16:30 
kL. 17-18:30 

18 

JULLOV 

 

19 20 

21 

JULLOV 

22 

JULLOV 

 

23 

JULLOV 

24 

JULLOV 

Julafton 

25 

JULLOV 

Juldagen 

26 

Annan- 

dag Jul 

27 

28 

JULLOV 

 

 

29 

JULLOV 

 

30  

JULLOV 

 

31 

JULLOV 

Nyårsafton 

 

1 

Gott Nytt År 

2021! 

Nyårsdagen 

Välkommen  

ons 6.1. kl.13 

Ring före! 

2 

 

 

 

3 
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HJÄLPANDE TELEFONER 
 

OBS! NYTT samtalsstöd som Pykosociala Förbundet öppnat, här kan du må-to kl. 
10-14 på svenska tala om din oro och ångest t.ex. kring coronan  050-911 32 95 

 
NY svenskspråkig kristelefon     09-2525 0 112 
Må & on 16-20, ti, to & fr 9-13 
 
Kriscentret för förebyggande av självmord   
SOS-kriscentret, Magistratsporten 4 A, 4:de vån. 
Öppet vardagar kl. 9-15      09 4135 0510 
 
SOS landsomfattande kristelefon på finska  09 2525 0 111 
Telefonjour på finska 24/7, d.v.s. 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan 

 
Socialvården, Helsingfors Stad 
Krisjouren                                                        09 310 44 222 
Socialjouren                                                     020 696 006 
Båda öppna dygnet runt 

Seniorinfo        09 310 44 556 
Information om socialvårdstjänster för seniorer +65 år, må - fre kl. 9-15 

 
Krisjouren för unga      045 341 0574 
Må 9-11 telefonjour, ti-to 9-11 besöks- och telefontj. för 12-29 åringar 

 
Församlingarnas samtalstjänst    0400-22 11 90 
Varje dag kl.10-13 och kl. 20-23, även nät-, chat-, brevjour 

 
Giftinformationscentralen, dygnet runt   0800 147 111, 09 471977 
 
Info om hälso- och sjukvårdstjänster, dygnet runt  09 310 10023 
 
Brottsofferjouren       116 006 
På svenska on kl. 13-17, på finska må-ti kl. 13-21, on-fr kl. 17-21 
 

AA – anonyma alkoholister 
Telefonjour på finska kl. 9-21 dagligen    09-750 200 
Telefonjour på svenska kl. 15-19 dagligen    045 312 3833 
   
KRAN rf        050 313 9926 
NY: Utvidgad stödtelefon  

vardagar kl. 13-17 

 
 

Vi tackar Stiftelsen 
Tre Smeder för bidraget! 
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Välkommen med på teater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                             Foto: Svenska Teatern, Cata Portin 

Vi är bara människor. Så heter pjäsen av Joakim Groth som vi ska se på 
Svenska Teaterns stora scen onsdagen den 18.11 kl. 19. Bindande anmäl-
ningar tas emot av Anne senast den 4.11. Biljetterna (fina, bästa A-kategori!) 
delas ut i högra foajén kl. 18:30-18:45. I pausen bjuder vi på kaffe, te, eller 
saft och tårta! 0 € för medlemmar som betalat sin medlemsavgift. Glöm inte 
att avboka vid förhinder. Obs, ta med två näs-munskydd att ha på teatern!  
 
”Vi reser genom ett halvt århundrade, vi hittar oss i 60- och 70-talets Helsingfors, 
åker från Hamburg till Kotka, Uleåborg och Stockholm. Men framförallt befinner vi 
oss i Helsingfors. Det handlar om Joakim. Det handlar om hans mamma Maria, 
pappa Gunnar och Joakims bror Marcus. Det handlar om liv och död. Om vem man 
är, om vilken ens historia är och hur den format en. Genom en skildring av ett Fin-
land i krig och av årtiondena efter det, återskapar Groth en bild av något som varit, 
men som fortfarande lever färgstarkt kvar, i Svenska Teaterns storsatsning våren 
2020. Vi är bara mänskor är en pjäs med hög igenkänningsfaktor, med underfundig 
humor, ett finurligt språk och en mängd mänskliga misstag. Vi är, ändå, bara män-
skor”. 

Fridfull Julhelg och Lyckligt Nytt År ! 


