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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT
Hej kära Sympatimedlemmar,
Ett visst ord kommer ideligen i mina tankar och det är ”uthållig”. Man är uthållig om man ihärdigt klarar av att hålla på med någonting man redan gjort
länge. Det kan betyda att man envist och oförtrutet arbetar för en viktig sak.
Även om det känns jobbigt och är tråkigt ger man inte upp, för man har enträget haft blicken på något man vill uppnå.
Men varför tycker jag att detta ord känns betydelsefullt just i dag? Jo, jag vill
lyfta fram uthålligheten därför att det är just den egenskapen som vi behöver
nu i vår gemensamma kamp mot coronan. I ett helt år har vi fått leva med
smittorisk och varierande restriktioner och de flesta av oss är innerligt trötta
på situationen som verkar pågå och pågå utan att situationen blir bättre. Men
har ni märkt samma som jag – det börjar finnas en och annan i bekantskapskretsen som fått vaccinet! Förr eller senare blir det vår egen tur.
Nu om någonsin gäller det att hålla ut! Sympatimedlemmarna har ju väldigt
ansvarsfullt följt alla nya regler, nu ska vi bara tillsammans orka kämpa vidare.
Vi tar en dag i sänder. Vi försöker tillsammans göra allt vad vi kan för att
fortsättningsvis kunna hålla vårt vardagsrum på Eriksgatan öppet för minigrupper. Vi har ju redan utarbetat bra rutiner som vi noggrant följer. Nu gäller det att fortsätta att hålla fast vid dem i alla lägen. Inte ge efter och inte ge
upp.
Vi stöder varandra och vi håller ut!
Jag tillönskar er en fin vår!
Anne
PS: Ifall pandemin eskalerar och strängare myndighetsrestriktioner gör att vi
måste ha paus på Eriksgatan, lämnar vi er inte utan stöd – då flyttas åter så
mycket som möjligt av aktiviteterna till Zoom och utomhus! Ni är alltid välkomna att ringa mig, kolla även läget på www.sympati.fi
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AKTUALITETER
Medlemsenkäten har distribuerats till medlemmar som har e-postadress
som en länk som leder till ett nätformulär. Men det är också möjligt att fylla i
enkäten i samband med besök på Eriksgatan. Förstås skickar jag gärna formuläret tillsammans med ett färdigt adresserat och frankerat kuvert hem till
er som är vana vid att besvara frågorna på papper hemma i lugn och ro. Man
kan också ringa och diktera sina svar. Huvudsaken är att alla får en chans
att utvärdera verksamheten och berätta sin åsikt!
Coronapratet med Monica Halinen fortsätter nu på allmän begäran på
Zoom. Vi får höra hur pandemin påverkat oss psykiskt och vi får tips för
bättre mående. Största nyttan av diskussionerna får man om man kan delta
både torsdagen den 4.3 och 1.4 kl. 15-16. Monica kommer också att ge oss
en liten frivillig uppgift på förhand, den publiceras i veckomejlet 26.2.
En del medlemmar har önskat fler promenader och speciellt regelbundet promenadsällskap nära sitt eget hem. Jag har bjudit in SAMS rf:s frivilligkoordinator Emelie Möllerström för att besöka oss på Zoom torsdagen
den 25.3 kl. 15. Då får vi höra hur man via SAMS kanske kan få en sådan
kompis. Eller också själv bli någons frivilligvän. Du kan också komma med i
egenskap av anhörig till någon som önskar sällskap. Välkommen!
För ca ett år sedan var det meningen att Marika Hackman skulle komma
till Eriksgatan för att diskutera vad det innebär att vara högkänslig
(HSP), men då var vi ju tvungna att hålla stängt. Istället hölls evenemanget
på plattformen Zoom, men nu gör vi ett nytt försök i vårt eget vardagsrum
torsdagen den 8.4 kl. 15. Välkommen, fyra personer ryms med och du kan
anmäla dig till Anne.
Nu känner
jag mig
ensam

Kom med till
Sympati, vi är
dina kompisar!
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KALLELSE TILL VÅRMÖTE
Tisdagen den 27.4.2021 kl. 16:00 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 myndigheternas gällande rekommendationer med anledning av coronapandemin: Vi
desinficerar händerna genast då vi anländer och innan vi avlägsnar oss, håller
minst 2 m avstånd och bär näs-munskydd under mötet. Ingen traktering.
Kom med för att få viktig information och för att kunna påverka!
Föredragningslistan:
§1. Mötet öppnas
§2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid
behov två rösträknare
§3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
§4. Föredragningslistan för mötet godkänns
§5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas
/revisorernas utlåtande presenteras
§6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
§7. Mötet avslutas
VÄLKOMMEN

Styrelsen
Kopior av verksamhetsberättelsen och bokslutet finns på kansliet senast den 21.4 och finns
med på mötet. Om du vill ha dem redan på förhand, kontakta Anne så skickar hon dem
med posten. Som extra service erbjuder vi åter för medlemmarna möjlighet att följa med
mötet via plattformen Zoom. Anmälningar till Anne, Zoom-länken skickas via e-post till
medlemmar som så önskar måndagen den 26.4.
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HÄNDELSEKALENDER MARS 2021
Måndag
1
Öppet Hus
kl. 13-15
Ring före!

Tisdag

Onsdag

2
Poesi för
psyke
kl. 16-17:30

3
Öppet Hus
kl. 13:30-16
Ring före!

Ring före!

8
Öppet Hus
kl. 13-15
Ring före!

9
Läs och
lyssna
kl. 13-15

10
Öppet Hus
kl. 13:30-16
Ring före!

Ring före!

15
Öppet Hus
kl. 13-15
Ring före!

16
Poesi för
psyke
kl. 16-17:30

17
Öppet Hus
kl. 13:30-16

Torsdag

Ring före!

23
Läs och
lyssna
kl. 13-15

Ring före!

Ring före!

29
Öppet Hus
kl. 13-15
Ring före!

30
Poesi för
psyke
kl. 16-17:30

Söndag

6

7

11
Kaj Kunnas
föreläser om
positiv
psykologi
kl. 13 på
Zoom,
anmälningen
sker via länk

12
”Hantera
vardagen”
kl. 13-16,
På
Busholmen
eller Zoom

13

14

18

19
Träffa
kompis
ute kl. 14
Bo väntar
utanför
Sympati

20

21

27

28

Ring före!

24
Öppet Hus
kl. 13:30-16

Lördag

4
5
Coronaprat
på Zoom
kl. 15-16
Monica
Halinen
berättar hur
pandemin
påverkar oss
psykiskt &
ger tips för
bättre
mående!

Ring före!

22
Öppet Hus
kl. 13-15

Fredag

25
26
Vänverksamhet – något
för mig?
På Zoom
kl. 15-16

31
Öppet Hus
kl. 13:30-16
Ring före!

Ring före!

Länken till Zoom-träffar skickas alltid i veckomejlet fredagen innan.
Om du vill ha hjälp med Zoom kan du ringa Anne.
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HÄNDELSEKALENDER APRIL 2021
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1
2
Hur mår jag Långfredag,
nu? Corona- stängt
prat på
Zoom
kl. 15-16
med Monica
Halinen
5
Annandag
Påsk,
stängt!

6
Läs och
lyssna
kl. 13-15
Ring före!

Lördag

Söndag

3

4
Påskdagen

10

11

16
17
”Hantera
vardagen”
kl. 13-16
på Busholmen
eller Zoom

18

7
8
9
Öppet Hus Vad innebär
kl. 13:30-16 det att vara
Ring före!
HSP? (Highly
Sensitive
Person)
kl. 15-16:30
Ring före!

12
Öppet Hus
kl. 13-15
Ring före!

13
Poesi för
psyke
kl. 16-17:30

14
15
Öppet Hus
kl. 13:30-16
Ring före!

Ring före!

19
Öppet Hus
kl. 13-15
Ring före!

20
Läs och
lyssna
kl. 13-15
Ring före!
(Förbundets
Vårmöte)

26
Öppet Hus
kl. 13-15

27
Vårmöte
kl. 16:00 på
Ring före!
G18,
man kan
Anmälning till följa med
Wappenvia Zoom
jippot senast i
Poesi för
dag kl. 10!
psyke
kl. 16-17:30

21
22
23
Öppet Hus Träffa
kl. 13:30-16 kompis
Ring före!
ute kl. 14
Anne väntar
utanför
Sympati
28
Wappenjippo i
Gamla
kyrkoparken för
anmälda
kl. 14-15

29

24

25

30

Ring före!

6

föreningen Sympati Psykosociala rf

HJÄLPANDE TELEFONER
OBS! NYTT samtalsstöd som Psykosociala 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
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

09-2525 0 112

SOS landsomfattande kristelefon på finska

09 2525 0 111

09 4135 0510

Telefonjour på finska 24/7, d.v.s. 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan

Socialvården, Helsingfors Stad
Krisjouren
Socialjouren
Båda öppna dygnet runt

Seniorinfo

09 310 44 222
020 696 006
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
Telefonjour på svenska kl. 15-19 dagligen

09-750 200
045 312 3833

KRAN rf
NY: Utvidgad stödtelefon

050 313 9926

vardagar kl. 13-17

Vi tackar Stiftelsen
Tre Smeder för bidraget!
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