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                  VERKSAMHETSLEDARENS SPALT 

 
Hej kära Sympatimedlem,  
 
Gissa om jag längtat efter att få skriva följande rader till dig:  
fr.o.m. november behöver du inte längre boka plats till  
till Öppet Hus och grupper innan du kommer!   
 
Vår förträffliga styrelse konstaterade unisont att nu är det dags att också vi 
på Sympati börjar ta de första stegen mot återgång till ett normalt liv. 
Pandemin är ju ingalunda över – enligt experter har covid-19 kommit för att 
stanna - men nu kan vi tack vare vaccineringarna träffas på vanligt vis i vårt 
eget vardagsrum på Eriksgatan.  
 
På sätt och vis var det i början av pandemin enklare att fatta beslut om hur vi 
skulle hantera den. Infektionsläkare på sjukhus, THL:s experter och rege-
ringen var överens om att vissa klara regler ska följas för att stävja virusets 
frammarsch; alla skulle bl.a. minska radikalt på sina fysiska kontakter, undvika 
folksamlingar, hålla avstånd, använda näs-/munskydd och ha god hand- 
hygien. Det hette ju att bara vi i Finland får 70-80 % av medborgarna vacci-
nerade, så uppnår vi flockskydd och då normaliseras läget. Men alla medbor-
gare har ju inte kunnat p.g.a. hälsoskäl /kommit ihåg att/orkat eller ens velat 
låta vaccinera sig, trots att vaccin finns tillgängligt gratis. Vaccineringspro-
grammet framskrider inte just nu så raskt som vore önskvärt. 
 
Fullt vaccinerade kan däremot känna sig rätt trygga och risken är i varje fall 
mycket liten att man ska insjukna så allvarligt i Covid-19 att man är tvungen 
att få sjukhus- eller rent av intensivvård. Fullt 100 %-igt skydd kan ju ingen 
lova, så därför är det nog bra att vi fortsättningsvis är noggranna med hand-
hygienen och med att använda näs-/munskydd vid behov.  

 
Det är bra att komma ihåg att den utdragna pandemin har påverkat oss alla. 
Det kan vara svårt att komma ut bland folk igen då våra cirklar varit så små 
under en lång tid. Men ge dig själv tid, skynda långsamt och kom ihåg att vi 
på Eriksgatan är till för just dig!  Hjärtligt välkommen!  
 
 
 

PS: Till följande aktiviteter är det anmälning: Ångestgruppen, dator- och mo-
bilstöd, fester, utflykter och till evenemang liksom bio, teater och guidade ut-
ställningar och matlagning. 
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NY GRUPP 

FÅNGA ORDET 
foto: Mikaela Remes 

På Sympati har vi ju en lång tradition av att förutom 
lyssna på berättelser även skriva själv sådana.  
 
Marika, som tidigare deltagit i vår skrivargrupp och även 
lett gruppen ”Poesi för psyke”, kom på idén att det vore 
trevligt att tillsammans med andra sympatikompisar re-
gelbundet börja träffas så att man i lugn och ro kunde få 
öva sig i att uttrycka sig i skrift.                                                                                                           
 
”Fånga ordet” kallar vi träffarna där man får experimentera med ord! Vi  
skriver för egna behov och utan krav på att prestera eller er ens delta precis 
varje gång. Med hjälp av lätta och roliga övningar och andras kamratstöd lär 
vi oss sätta våra tankar till pappers.  
 
Den första träffen är tisdagen den 2.11 kl. 15-16:30. Välkommen med för att 
diskutera och bli inspirerad! Kaffepannan är varm! 
 
 

FÖRFATTARTRÄFF  
MED 

JOHANNA HOLMSTRÖM 
 

Författare Johanna Holmström kommer igen till 
Sympati tisdagen den 7.12 kl. 13 för att berätta 
om sin nyaste bok  
”Borde hålla käft – en bok om Märta Tikkanen” och om 
den speciella arbetsprocessen. Boken utkom i okto-
ber förra året. 
 
Efter mötet skriver författaren gärna en dedikation 
om ni skaffat en egen bok, hon har även själv med 
sig några exemplar. Anmäl er gärna till  
Läs och lyssna-gruppens ledare Rose-Marie  
(tfn-nr: 040 503 9762) senast torsdagen den 2.12 så 
vet hon hur många koppar kaffe det ska kokas!  
Välkommen med! 
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BROADWAY-MUSIKALEN 
MED ROCKMUSIK 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

En av de stora musikalklassikerna är här! Så här presenteras den av 
Svenska Teatern: ”Den perfekta familjen är något helt annat än vad som 
syns på ytan. Hemmets väggar döljer nämligen en hemlighet. Mamma   
Diana är bipolär sedan 16 år tillbaka. Hennes sjukdom sätter familjelivet i 
ständig gungning, depressioner varvas med kaotiska lyckorus. Medan    
Diana kämpar med behandlingar och mediciner gör maken Dan, dottern 
Natalie och sonen Gabriel allt för att hålla vardagen samman. Musikalen 
tar med oss på en resa genom karaktärernas sinnen och hjärtan, och skild-
rar både det svåra och lätta i att älska och förstå sina närmaste.” 

Musikalen Next to Normal är en berörande skildring av psykisk ohälsa 
och medberoende. Den är en av få musikaler som tilldelats det prestige-
fyllda Pulitzer-priset och som vunnit tre Tony-pris för bland annat bästa 
musikal.”  I huvudrollen Maria Ylipää. Regi: Markus Virta. Längd 2 ½ t. 
 
Välkommen med för att se musikalen måndagen den 8.11 kl. 18. I pau-
sen bjuder vi på kaffe/te och salt paj. Bindande anmälningar tas emot av 
Anne senast den 4.11. Biljetterna (fina, bästa A-kategori, pris 0 € för med-
lemmar som betalat sin medlemsavgift) delas ut i högra foajén kl. 17:30-
17:40. Efter det går vi in i salongen. Det är mycket viktigt att avboka 
vid förhinder - och att komma i tid till biljettutdelningen för att få 
biljett. 
OBS: I skrivande stund är inte alla restriktioner längre aktuella som gällde 
förra gången vi var på teater. Bekanta dig med teaterns gällande anvis-
ningar på förhand. Använd gärna näs-/munskydd i salongen och då du 
rör dig bland publiken under pausen.  
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 VÄLKOMMEN PÅ MENTALHÄLSOMÄSSAN 

 
 
I år ordnas Mentalhälsomässan igen virtuellt under en hel veckas tid  
den 23 - 28.11. 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. På torsdagen den 25.11 kl. 12 är det ett avgiftsfritt anförande på 
svenska, rubriken publiceras senare på www.mielenterveysmessut.fi 
 
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. 
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTE  

 
Onsdagen den 17.11.2021 kl. 16:00 på SFV-huset G18, Georgsgatan 18,  
Helsingfors. Mötesutrymmet heter 101 och finns i första våningen nära 
huvudingången. 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 coronapande-
min. Vi desinficerar händerna genast då vi anländer och innan vi avlägsnar 
oss och vi håller avstånd och har ansiktsmask. 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 16.11.  
 
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. 9.11) 
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. Anmäl-
ningar till Anne, Zoom-länken skickas via e-post till medlemmar som så öns-
kar tisdagen den 16.11. 
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DATOR- OCH MOBILTELEFON- 
STÖD 

 
Marthaförbundets rådgivare Toni fortsätter att ge dator- och 
mobiltelefonstöd till sympatimedlemmar både i november och i december, 
d.v.s. fredagen den 12.11 kl. 14-15 och fredagen den 3.12 samma tid kl. 
14-15. Plats: Sympatis mötesrum. 
 
Tips inför de följande gångerna: Anmäl dig till Anne senast kl. 15 dagen 
innan, då får du veta om det finns plats och vilken tid du kan komma. Om 
ingen anmäler sig avbokas tillfället. Du får gärna berätta hurudant stöd du 
behöver eller vad din utmaning är. ”Det är bra att ha med sig sin telefon, 
läsplatta eller bärbara dator”, påminner Toni. 
 
 
 

 
 
 
 

ÅRETS MEDLEM 2021 
 

 
Det är dags att välja Årets sympatimedlem 2021!  
 
Sänd ett e-mejl, ett sms eller anmäl din kandidat i samband med att du 
besöker Sympati. Det finns färdiga blanketter att fylla i och en svarslåda i 
vardagsrummet på Eriksgatan. Där finns också en lista på medlemmar som 
under åren 2012-2020 fått utmärkelsen. 
 
Glöm inte att berätta varför du tycker att en viss medlem borde bli vald!  
 
Sympatis vice ordf. Ann-Christine ”Ancki” Mattsson och verksamhetsledaren 
Anne Ahlgren gör det slutliga valet på basen av inlämnade förslag. Förslagen 
vill vi ha senast måndagen den 29.11 kl. 15. 
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UTBILDNING I FÖRSTA HJÄLPEN 
 

Första hjälpen är en färdighet som är bra att kunna i synnerhet om man 
jobbar med frivilliga uppgifter på Sympati. Nu har du som är gruppledare, 
värdinna eller festfixare möjlighet att på SVENSKA få utbildning. Många 
har visserligen tidigare gått en kurs via Sympati, någon annan förening eller 
p.g.a. sitt yrke, men vi har också nya volontärer som aldrig har haft möjlighet 
att få utbildning tidigare. Visst är det dessutom då och då på sin plats att 
uppdatera sina kunskaper enligt följande: 
 
DEL 1, fredagen den 5.11 kl. 14-16 på 
Sympati behandlar: 
Agerande vid nödfall 
o situationsanalys 
o nödnumret 112 
o 112 Suomi-applikationen 
Åtgärder vid olycksfall som kan inträffa i var-
dagen 
o stroke 
o hjärtinfarkt 
o sår 
o hinder i luftvägarna 
o andningssvårigheter 
o stukad handled/vrist 
o krampanfall 
o brännskador/köldskador 
+ deltagarnas egna önskemål 
                  

Här våra utbildare Kia Brummer och 
Johan Nyman från Johanniterhjälpen 

 DEL 2, fredagen den 19.11 kl. 14-16 på Sympati behandlar: 

Kort sammandrag / repetition av del 1 
Behandling av en person som inte är vid medvetande 
o Undersökning av person (ABC)  
o Avsvimmad person 
o Medvetslös person 
o Återupplivning (Hjärt- och lungräddning) 
+ frivilliga övningar enligt deltagarnas önskemål 
Anmälning till Anne senast torsdagen den 4.11 kl. 13. Välkommen! 
Kaffeservering med mellanmål och paus mellan varven. Kursen är 
kostnadsfri (0 €) för deltagarna. Efter kursen utfärdas inget intyg.  
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HÄNDELSEKALENDER NOVEMBER 2021 

  Måndag      Tisdag     Onsdag       Torsdag              Fredag             Lördag          
Söndag 

1 
Öppet Hus & 
Sångstund  
med Bo & 
Rita 
kl. 13-16 

2 
NY grupp,  
se sid 3:  
Fånga ordet 
med Marika 
kl. 15-16:30 

3 
Öppet Hus  
med Bibi 
kl. 13:30-16 
 

4 

Anmälning 
senast i dag till 
utbildning i 
Första hjälpen 
& till musikalen! 

5 
Utbildning i 
Första hjälpen 
för volontärer 
kl. 14-16 

6 
Svenska 
dagen 
 

7 
 

8 
Öppet Hus 
med Ancki 
kl. 13-16 
 
Musikal på 
Svenska 
Teatern kl. 
18 för 
anmälda! 

9 
Läs och 
lyssna  
med Rose-
Marie 
kl. 13-15 
 

10 
Öppet Hus  
med Gun 
kl. 13:30-16 
 
Psykosociala 
Förbundets 
Höstmöte 
kl. 12-14 
 

11 
Anmälning 
senast i dag  
kl. 15 till 
morgondagens 
dator- och 
mobiltelefon-
stöd 

12 
Dator- och 
mobiltelefon-
stöd  
kl. 14-15 med 
Toni 
 

13 
 

14 
Farsdag 

15 
Öppet Hus & 
Sångstund  
med Bo & 
Rita 
kl. 13-16 
 

16 
NY grupp 
Fånga ordet 
med Marika 
kl. 15-16:30 
 

17 
Öppet Hus  
med Bibi 
kl. 13:30-16 
 
Höstmöte 
kl. 16:00 på 
G18, det är  
även möjligt 
att delta via 
Zoom 

18  
Träffa  
kompis ute 
kl. 14  
Inger och Nina 
P. väntar 
utanför 
Sympati nere på 
gatan  

19  
Utbildning i 
Första Hjälpen 
för volontärer 
kl. 14-16 
 

20  21  
 

22 
Öppet Hus 
med Ancki 
kl. 13-16 
 

23* 
Läs och 
lyssna  
med Rose-
Marie 
kl. 13-15 
 

24* 
Öppet Hus  
med Gun 
kl. 13:30 -16 
 
Medlems- 
forum kl. 15 

25* 
Föredrag på 
svenska kl. 12, 
se närmare 
www.mielen-
terveysmessut.fi                                                      

26* 
Hantera 
Vardagen 
På Busholmen 
kl. 13-16, ta 
Spårvagn nr 9 

27* 28* 

29 
Öppet Hus & 
Sångstund  
med Bo & 
Rita kl. 13-16 

30 
NY grupp 
Fånga ordet 
med Marika 
kl. 15-16:30 

 
 

 
 

 
 

  

*Mentalhälsomässan är 23-28.11, Sympati deltar med egen utställningsmonter, välkommen! 
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HÄNDELSEKALENDER DECEMBER 2021 

 Måndag      Tisdag     Onsdag    Torsdag     Fredag                   Lördag        Söndag 

  
 
 

1 
Öppet Hus 
med Bibi 
kl. 13:30-16 
 
Anmälning 
till datorstöd 
senast torsd.  
2.12 

2 
Träffa  
kompis ute 
kl. 14 
Inger och 
Nina P väntar 
utanför 
Sympati nere 
på gatan 

3 
Dator- och 
mobiltelefon-
stöd  
kl. 14-15 med 
Toni 
 

4 
 

5 
 

6  
Självständig-
hetsdagen 
 
Öppet Hus 
med Ancki 
kl. 13-16 
 
 

7 
Läs och 
lyssna kl. 
13-15 med 
författar-
besök! 
Anmälning 
senast i dag 
till 
julfesten! 

8 
Öppet Hus  
med Gun 
kl. 13:30-16 
 
 
 
 

9 
 

10 
Motionsefter-
middag 
Simning eller 
Bowling med  
Kriss & Bruno 
kl 14, vi träffas 
på Helsinge-
gatans 
idrottshus! 

11 
 

12 
 

13 
Luciadagen 
Öppet Hus & 
Sångstund  
med Bo & 
Rita  
kl. 13-16    

14 
NY grupp 
Fånga 
ordet  
med 
Marika 
kl. 15-16:30 

15 
JULFEST 
kl. 15-17:45  
På G18 i 
festsalen 
Obs! NYTT 
ställe! 

16 
 

17 
Hantera 
Vardagen 
På Busholmen 
kl. 13-16, ta 
spårvagn nr 9 på 
Simonsgatan 

18 19 
 

20 
JULLOV 

21 
JULLOV 
 

22 
JULLOV 

23 
JULLOV 
 

24 
JULLOV 
Julafton 

25 
JULLOV 
Juldagen 

26 
JULLOV 
Annandag 
Jul 

27 
JULLOV 
 
 

28 
JULLOV 
 

29 
Öppet Hus 
Med Gun 
kl. 13-16 

30 
JULLOV 

31 
JULLOV 
Nyårsafton 
 

1  
Gott nytt 
år 2022! 
Nyårs-
dagen, 
välkommen 
åter onsd. 
5.1 kl. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 
 
 
 

Fridfull Julhelg och Lyckligt Nytt År ! 
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HJÄLPANDE TELEFONER 
 

Samtalsstöd kring corona med Psykosociala Förbundet   
Må-to kl. 10-14       050-911 32 95 

 
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               
Utvidgad stödtelefon  
vardagar kl. 13-17 

 
 

Vi tackar Stiftelsen 
Tre Smeder för bidraget! 
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INBJUDAN 
 

SYMPATIS JULFEST 
 

onsdagen den 15.12 kl. 15-17:45 
 

Adress: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, festsalen i andra våningen. Det 
är 10 trappsteg innan man kommer till hissen, men man kan komma in via 

G16:s innergård -> G18:s innergård och rampen in till G18 -> hiss. 
 

Ta med en julklapp som får kosta 3-5 euro 
Anmäl dig senast tisdagen den 7.12 kl. 15 till Anne 

 

Program: 
 

Glögg med mandel och russin fr.o.m. kl. 14:45 
Julmat  

Finlands Lucia 2021 med tärnor ca kl. 16 
Kaffe med jultårta och pepparkakor 

Sympatikören och allsång till ackompanjemang av 
pianisten Eivor Norrbäck 

Årets Medlem 2021 kungörs 
Julgubben och julgumman delar ut julklappar 

Julbudskapet 
 

 


