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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT 

 

 
Hej kära Sympatimedlemmar,  
 
Om en vecka får vi vinka ”hej då” till det gamla året 2020 som vi sent ska 
glömma och rikta blickarna mot ett – förhoppningsvis - normalare år 2021.   
 
Coronapandemin kommer ju dock 
inte att vara ett avslutat  
kapitel i och med årsskiftet, så 
därför har vi nästa år valt temat  
Nätverk, kamratstöd och  
meningsfull vardag – trots att 
världen ej är sig lik.  
 
Vi lovar att även nästa år så gott 
de går under rådande omständig-
heter att ordna trevligt program 
och nyttiga aktiviteter där vi har 
möjlighet att träffa såväl nya som 
bekanta ansikten. Då kan vi både 
ge och få kamratstöd som  
ju är kärnan i allt. 
 
Jag tillönskar er alla ett gott slut på 
det gamla året och ett  
Lyckligt Nytt År 2021! Det är ett 
stort privilegium att få arbeta 
tillsammans med styrelsen och alla 
volontärer för er medlemmar! 
               Foto: Solveig Mattsson      
Anne      
 
PS: På bilden ser ni vår vice ordförande Ann-Christine Mattsson efter att hon 
tilldelats utmärkelsen ”Årets Medlem 2020” på höstmötet den 25.11. Då fick 
Ancki ett inramat diplom och en vacker ros och dessutom på 
Julstämningsevenemanget den 17.12 ett presentkort.  
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VILL DU PRATA OM CORONA? 
 

I snart ett års tid har vi fått beakta corona-smittorisken och det har inverkat 
på allt vi gör – och inte kunnat göra. Många är ängsliga för att få sjukdomen 
Covid-19 och också för att smitta ned någon annan person. Förstås har saken 
förorsakat oro och också ensamhet då inget är som förr. Dessutom ser det ut 
att situationen pågår ännu länge, trots att vaccineringarna snart ska starta. För 
alla har det inte heller varit lika lätt att anpassa sig till den nya situationen. 
Välkommen till Sympati torsd. 28.1 kl. 13-14 för att diskutera med Monica 
Halinen. Ring Anne (050 446 2974) innan du kommer. Kaffeservering! 
  

 
 

AMOS REX ”EGYPTENS PRAKT” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen på en tidsresa till utställningen ”Egyptens prakt” på museet 
Amos Rex torsdagen den 4.2. På utställningen får vi bl.a. bekanta oss med 
faraoner och gudar och tillsammans utforskar vi hur forntida egyptiers vardag 
såg ut. Vi har bokat en guidad tur på svenska enkom för sympatimedlemmar 
kl. 14. Vi träffas kl. 13:45 utanför museet vid den tillgängliga entrén mot 
Glaspalatstorget. Obs. Ta med näs-munskydd att ha på under hela besöket. 
Anne tar emot anmälningar fr.o.m. 5.1. Det finns ett begränsat antal platser. 
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KURSEN 
”HANTERA VARDAGEN” FORTSÄTTER! 

 
Ni har kanske hört sympatikompisar rekommendera 
matlagningskursen ”Hantera vardagen”. Den populära 
kursen får en fortsättning på våren! På kursen lär vi oss 
tillreda förmånlig och framför allt GOD mat. Efter att vi 
tillrätt maten, får vi sätta oss ner vid ett vackert dukat 
bord och umgås över en god middag som består av 

förrätt, varmrätt, efterrätt och kaffe med dopp.  
 
Kursen arrangeras i Marthaförbundets undervisningskök på Busholmen 
(adress: Medelhavsgatan 14 C, ingång via Livornogatan). På kursen behandlas 
aktuella teman som ekologisk hållbarhet, matsvinn och säsongmat men vi 
kommer också att tala om huslig ekonomi, hygien och hemvård. 
Kursdeltagarna får gärna komma med egna idéer!  
 
Vi undervisas av Marthaförbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson. 
Kursen är 15.1, 12.2, 12.3, 16.4 och 21.5 kl. 13-16. Med spårvagn nr 9 
kommer man bekvämt fram. OBS: Kursen passar bra för både nybörjare 
och vanare kockar! Priset är 0 € för sympatimedlemmar som betalat sin 
medlemsavgift inom januari. 
 
 
 

 

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2021 
 

Tillsammans med detta Medlemsblad kommer fakturan för medlemsavgiften. 
Var vänlig och betala 15 euro på Sympatis konto senast måndagen den 25.1. 
Det är viktigt att man betalar avgiften, om man just då har det extra knapert 
ekonomiskt skall man ta kontakt med Anne, saken sköts diskret.  
 
Använd alltid referensnumret 25522 som anges på fakturan, då kan vi se att 
du betalat in på vårt konto FI21 4055 1150 0004 57.  
 
För kontantbetalning; ring vänligen Anne (tfn: 050 446 2974) så kan vi 
komma närmare överens. 
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HÄNDELSEKALENDER JANUARI 2021 
 

   Måndag      Tisdag     Onsdag      Torsdag      Fredag                   Lördag            Söndag 

    
 

 
 
 

1 
Nyårsdag 
stängt 

 

2 
 

3 
 

 

4 
Träffa 
kompis ute 
kl. 14 
Bo väntar 
utanför 
Sympati på 
gatan 

5 
OBS: 
Anmälnings-
tiden för 
workshop 
”Drömoas” 
startar!  

6 
Tretton-
dagen 
Öppet Hus  
kl. 13-16, 
Ring före! 

7 
Virtuellt 
Öppet Hus 
På Zoom 
kl. 14-15 
Länken 
skickas den 
5.1 

8 
 
 

9 10 

11 
Öppet Hus  
kl. 13-15 
Ring före! 
 

12 
Läs och 
lyssna 
kl. 13-15 
Ring före! 
 
OBS: Anmäl 
dig i dag 
senast till 
workshop 
”Drömoas”! 

13 
Öppet Hus  
kl. 13:30-16 
Ring före! 
 

14 
Workshop 
Drömoas, 
del 1 
kl. 14-16 
Anmäl dig 
senast den 
12.1 
 
 
 
  

15 
Matlagnings-
kursen 
Hantera 
vardagen  
kl. 13-16 
Ta spårvagn 
nr 9 från  
Simonsgatan 

16 17 

18 
Öppet Hus  
kl. 13-15 
Ring före! 
 
Anmäl dig  
senast i dag 
till 
veckosluts-
kursen! 
 

19 
Poesi för 
psyke  
kl. 16-17:30 
Ring före! 

20 
Öppet Hus  
kl. 13:30-16 
Ring före! 

21 
Workshop 
Drömoas 
del 2 
kl. 14-16 
 
Medlems- 
forum 
kl. 16-17 
Ring före!  

22 23 
Kurs i 
Psykiska 
första 
hjälpen 2 
kl. 9:30-16 
Lappviken, 
INFO i 
vecko- 
mejlet 8.2 

24 
Kurs i 
Psykiska 
första 
hjälpen 2 
kl. 9:30-16 
Lappviken 

25 
Öppet Hus  
kl. 13-15 
Ring före! 

26 
Läs och 
lyssna 
kl. 13-15 
Ring före!  

27 
Öppet Hus  
kl. 13:30-16 
Ring före! 

 
 

28 
Vill du prata 
om 
Corona?  
kl. 13-14 
Monica 
Halinen 

29 
 
 

30  31 
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HÄNDELSEKALENDER FEBRUARI 2021 

   Måndag      Tisdag     Onsdag      Torsdag         Fredag             Lördag               Söndag 

1  
Öppet Hus  
kl. 13-15 
Ring före! 
 

2 
Poesi för 
psyke  
kl. 16-17:30 
Ring före! 

3 
Öppet Hus  
kl. 13:30-16 
Ring före! 

4 
Museibesök 
Amos Rex 
kl. 14  
Guidad tur: 
”Egyptens 
prakt” 
Vi träffas 
kl. 13:45 vid 
den 
tillgängliga 
entrén på 
Glaspalats- 
torget 

5 6 7 

8 
Öppet Hus  
kl. 13-15 
Ring före! 
 

9 
Läs och 
lyssna 
kl. 13-15 
Ring före! 
 

10 
Öppet Hus  
kl. 13:30-16 
Ring före! 

11 12 
Matlagnings-
kursen 
Hantera 
vardagen 
kl. 13-16, 
Ta spårvagn 
nr 9 från  
Simonsgatan 

13 14 
Vändag, 
Träffa kompis 
ute kl. 14 
Bo väntar 
utanför 
Sympati på 
gatan! 
  

15 
Öppet Hus  
kl. 13-15 
Ring före!  

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

17 
Öppet Hus  
kl. 13:30-16 
Ring före! 
 
 
 

18  19 
Ångest-
gruppen  
kl. 14:30 -
15:30 

20 21 

22 
Öppet Hus  
kl. 13-15 
Ring före! 

23 
Läs och 
lyssna 
kl. 13-15 
Ring före!  

24 
Öppet Hus  
kl. 13:30-16 
Ring före! 
 

25 
 

26 
Träffa 
kompis ute  
Med Sigrid 
kl. 14 

27 28 

Ni kommer väl ihåg att kontakta Anne om ni bytt telefonnummer, flyttat eller fått en ny 
mejladress! Speciellt nu under coronaepidemin kan vi vara tvungna att göra ändringar i 
händelsekalendern på kort varsel så det är bra om vi har alla kontaktuppgifterna rätt i 
vårt medlemsregister.  
Sympati har på facebook en offentlig sida med intressanta artiklar som handlar om 
psykisk hälsa och ohälsa, men också en sluten diskussionsgrupp som enbart 
sympatimedlemmar kan se och medverka i. Skicka gärna en ansökan hit via facebook!  
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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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WORKSHOP DRÖMOAS 
 

 
          Alla har vi någon gång dagdrömt om – ja, om vad då? Att vi ska  

 resa till fjärran länder, studera, vinna på lotto, få intressanta         
jobbuppgifter, hitta en nära vän... eller att få läsa en bok i fred  
utan avbrott. Bara du själv vet vad det kan vara.  
 

     Kom med i vår kreativa workshop DRÖMOAS för att ta reda  
på vad en drömoas kan betyda för just dig. Vi funderar också 
tillsammans på vilka steg som kan leda till att drömmen en vacker  
dag kommer litet närmare. 
  
Vi ska visualisera våra drömmar genom skapande  
verksamhet; vi målar, ritar och gör ett collage av tidnings- 
bilder. Workshopen är ett samarbete mellan Sympati rf  och  
Helmi ry. Gruppen leds av Helmi ry:s Tiina Finnberg – givetvis på 
svenska. Drömoasen är 14.1 och 21.1 kl. 14-16 på Sympati. Anmäl  

dig bindande till Anne, anne.ahlgren@sympati.fi  
eller 050-446 2974. Anmälningstiden är 5-12.1.2021.  
Det finns ett begränsat antal platser.  
 

Välkommen med – ALLA kan! 


