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VERKSAMHETSLEDARENS SPALT 
 
Hej kära Sympatimedlemmar,  
 
Det har varit tuffa tider för oss alla i över ett år. Tänk att vi tillsammans orkat 
kämpa så här långt! Vi har tytt oss till varandra och vi har stött varandra. Är 
det någon annan än jag själv som tycker att vi också har kommit varandra 
närmare? Kanske har vi sammansvetsats på ett nytt sätt då vi så länge suttit i 
samma båt vad coronan anbelangar. 
 
Än är inte pandemin över, men i skrivande stund kan vi skönja en positiv ut-
veckling då vaccineringarna kommit i gång ordentligt och antalet nya smittade 
i huvudstadsregionen är måttligt. Många av er har vid det här laget fått åt-
minstone en vaccindos, vilket är väldigt bra. Det är dock för tidigt att pusta ut 
så jag rekommenderar att vi följer alla regler lika noggrant som tidigare, d.v.s. 
inte delta med covid-19-symptom, tvätta eller desinficera händerna ofta, håll 
2 m avstånd till andra, undvik trängsel, ha få fysiska kontakter inomhus (men 
håll regelbundet kontakt med folk på annat sätt genom att skriva, ringa, mejla, 
delta på zoom, träffa kompis ute!), använd munskydd i allmänna kommuni-
kationsmedel och i butiker etc. Förhoppningsvis är tiden snart inne då myn-
digheterna anger att vi kan lätta på restriktionerna!  
 
Vi ses snart – antingen på Zoom eller på promenader och utflykter! 

Anne 

Gruppledarnas kontaktuppgifter hittar ni här. Tips: spara telefonnumret 
på din mobiltelefon så att du kan kontakta gruppledaren vid behov. 

• Johanna Cresswell-Smith 050 343 0398 

• Kriss Forss 050 437 3136 

• Bibi Haaranen 040 524 7794 

• Monica Halinen 040 413 9293 

• Rose-Marie Kjellberg 040 503 9762 

• Rita Lindroos 040 511 9559 

• Gun Lindström 040 822 9641 

• Oscar Ohlis 050 345 8973 

• Bruno Rönnqvist 040 565 4650 

• Stina Sten 040 824 9473 

• Sigrid Sundell 040 252 0371 
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HÄNDELSEKALENDER MAJ 2021 
                          
   Måndag      Tisdag     Onsdag    Torsdag     Fredag             Lördag Söndag 

  
 

  
 

 1 
Första 
maj 

2 

3  
 

4 
Vi sjunger in 
våren! 
Sångstund  
med Anne & 
Bo 
kl. 13-14 
På Zoom 
OCH via 
telefon, ring 
Anne 
050 446 
2974 

5 
Öppet Hus 
kl. 15-16 
Med Anne 
på Zoom  

6 
 

7 
 

8 9 

 10 
Motions- 
eftermiddag 
kl. 15-15:45 
Med Anne på 
Zoom 

11 
 

12 
Öppet Hus 
kl. 15-16  
Med Anne 
på Zoom  

13 
(Kristi 
himmels- 
färdsdag,  
stängt) 

14 
 

15 16 

 17 
 
Anmälning 
per telefon -> 
Anne 
050 446 
2974 senast i 
dag kl. 14  
till 
picknicken! 

18 
Motions- 
Eftermiddag 
kl. 15-15:45 
Med Anne på 
Zoom 

19 20 
Träffa 
kompis ute 
kl. 14 
Gun väntar 
utanför 
Sympati 

21 
Hantera 
vardagen, 
Picknick med 
Östersjön-tema 
ca kl. 13:15 på 
Drumsö, 
anmälningar per 
tfn till Anne 
senast 17.5 kl. 14 

22 23 

24 
Träffa 
kompis ute 
kl. 14 
Rose-Marie 
väntar 
utanför 
Sympati 

25 26 
Öppet Hus 
& 
Medlems- 
forum 
kl. 13-14 
Med Anne 
på Zoom 

27 28 29 30 

31 
 

      

Vi går på bio då biograferna öppnas! Man kan anmäla intresse redan nu! 
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SOMMARPROGRAM  2021 
JUNI 

NÄR? 
 

HUR OCH VAR? 
Sympati bjuder på kaffe, te, 
kakao, saft eller en läskedryck! 

Ordnas 
oberoende 
av vädret 

VEM? 
Gruppledare 
är: 

onsdag 
2.6.2021 
kl. 13-14 

Välkommen med på en 
promenad i Lappvikens 
underbara park. Sjukhuset 
byggdes för 180 år sedan 
enligt C.L. Engels ritningar 
och är i sig en sevärdhet! En 
kaffetår har vi säkert tid med 
efter att vi spatserat omkring 
en stund. Träffen är på 
parkeringsplatsen vid porten.  

 
 
 

Ja! 

 
 
 
Johanna & 
Oscar 

onsdag 
9.6.2021 
kl. 13-14 

Promenaden till Salutorget är 
en trevlig tradition. Startpunkt 
är Eriksgatan 8 nere på gatan. 
Vi går långsamt och vilar en 
stund i Esplanadparken där vi 
beundrar planteringarna. Som 
belöning får vi avnjuta kaffe 
på en uteservering på torget. 

 
Ja! 

 
Anne &  
Gun 

måndag 
14.6 .2021 
kl. 14-15 

Öppet Hus på Zoom!  
Länken till träffen mejlas till 
er den 11.6. 

 
Ja! 

 
Anne 

onsdag 
16.6.2021 
kl. 13-15 

Äntligen får vi igen spela 
Minigolf i Edesviken! 
Träffen är på Eriksgatan 8 
nere på gatan. 

 
Ja! 

 

 
Bruno & 
Stina 

onsdag 
23.6.2021 
kl. 13-16 

Det är många år sedan vi 
besökt Skanslandet 
(Vallisaari), nu ska det bli 
trevligt att återse det fina 
stället. Träffen är på 
Salutorget. Vattenbussen 
avgår kl. 13:30.  

 
Ja! 

 
Monica & 
Keijo 

Vi går på bio då biograferna öppnas! Man kan anmäla intresse redan nu! 
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SOMMARPROGRAM  2021 
JULI 

NÄR? 
 

HUR OCH VAR? 
Sympati bjuder på kaffe, te, 
kakao, saft eller en läskedryck! 

Ordnas 
oberoende 
av vädret 

VEM? 
Gruppledare 
är: 

onsdag 
7.7.2021 
kl. 13-14 

Ganska nära startpunkt 
Sympati finns Trekanten 
som brukar kallas Diana-
parken efter statyn. I antikens 
mytologi är Diana jaktens 
gudinna. Men i själva verket är 
det inte Diana utan skogs-
gudinnan Tellervo som statyn 
från år 1928 föreställer. 
Skulptören heter Yrjö Liipola. 

 
 

Ja! 

 
 
Ancki & 
Gun 

onsdag 
14.7.2021 
kl. 13-15 

Minigolf i Edesviken! Träffen 
är på Eriksgatan 8 nere på 
gatan.                                 

 
Ja! 

 
Bruno & 
Stina 

onsdag 
21.7.2021 
kl. 13-14 

Gallen-Kallela -
museet ”Tarvaspää” fyller 
60 år i år! Välkommen med 
på utflykten efter ett par års 
paus. Bekväma promenadskor 
är att rekommendera, vi ska 
gå en bra bit efter 
spårvagnsfärden! Gratis 
inträde som terapigrupp. 
Sympati bjuder på kaffe i det 
trevliga caféet. Start från 
Eriksgatan 8 kl. 13:00. 

 
 

Ja! 

 
 
Kriss & Rita 

28.7.2021 
kl. 13-14 

Finlandiaparken är alltid 
värd ett besök! Vi träffas vid 
Mannerheims staty och börjar 
sedan i sakta mak promenera 
till caféet Blåa Villan i 
Fågelsången! 

 
Ja! 

 
Rose-Marie 
& Bibi 

 
OBS: Anne är på semester i juli och kommer tillbaka den 6.8! 
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SOMMARPROGRAM  2021 
AUGUSTI 

 

NÄR? 
 

HUR OCH VAR? 
Sympati bjuder på kaffe, te, 
kakao, saft eller en läskedryck! 

Ordnas 
oberoende 
av vädret 

VEM? 
Gruppledare 
är: 

onsdag 
4.8.2021 
kl. 13-14  

Vi spatserar till Kronohagen. 
Träffen är vid Alexanders-
statyn på Senatstorget. Torget 
och de offentliga byggnaderna 
är ritade av C.L. Engel. 

 
 

Ja! 

 
 
Gun & Bo 

onsdag 
11.8.2021 
kl. 13-14 

Virtuellt Öppet Hus på  
plattformen Zoom. Länken 
till mötet skickas i 
veckomejlet den 6.8. 

 
Ja! 

 
Anne 

onsdag 
18.8.2021 
kl. 13-14 

En skön promenad 
med ”rivierafiilis” kan vi se 
fram emot i augusti i Solvik 
(Aurinkolahti)! Ta metron 
mot Nordsjö och kliv av vid 
ändhållplatsen, gå framåt mot 
loket och ta (rull)trappan upp. 
Träff-punkten är vid den 
utgången. 

 
 

Ja! 

 
 
Kriss & Rita 

onsdag 
25.8.2021 
kl. 15:45-
18:00 ca 

Festlig avslutning på säsongen 
firar vi såsom traditionen 
påbjuder på Borgbacken. 
Sympati bjuder på en biljett 
till en attraktion. Träff vid 
huvudingången till Borg-
backen kl. 15:45 
(Tivoligränden 1). OM 
nöjesparken inte har öppet 
gör vi en promenad i 
Vallgård i stället. 

 
 
 

Ja! 

 
 
 
Rose-Marie 
&  
Sigrid 

Obs, vi går på bio då biograferna öppnas! Anne informerar närmare i 
veckomejl och på www.sympati.fi då saken är aktuell. Man kan preliminärt 
anmäla intresse redan nu! 
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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    09 2525 0 111 
Må-fre 9 - 07, lö & sö, veckoslut och helger 15-07 

 
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    045 184 4644 
   
KRAN rf        050 313 9926 
Utvidgad stödtelefon  

vardagar kl. 13-17 

 
 

Vi tackar Stiftelsen 
Tre Smeder för bidraget! 
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Foto: Maj-Lis Svenfelt 

Vi sjunger in våren tillsammans 

med Bo tisdagen den 4:e maj kl. 13 på Zoom eller 

via telefon. Bo sjunger med mikrofonen påslagen. 

Välkommen med för att njuta av gemenskapen och 

av vårsångerna!  

  


