• Omaisten tukena jo 25 vuotta •

Kesäkuisen auringon alla on aika kaivaa ajatuksista esille tarinanaihio, joka
on luettavissa elokuussa yhdistyksemme jäsentiedotteessa. Kun saa tehdä
työtä ihmisten ja heidän elämäntarinoidensa keskellä, on tärkeiden aiheiden
runsaus suurempi ongelma kuin se, ettei keksisi mistä kirjoittaa. Mistähän
sitä tällä kertaa kirjoittaisi?
Kevääseen 2018 on mahtunut paljon kohtaamisia omaisten, mutta myös
monien sidosryhmiemme kanssa. Rahoittajan tapaaminen voisi olla yksi
hyvä kirjoituksen aihe, mutta päätän hylätä sen liian numeerisena ja
totisena. Seuraavaksi pohdin, olisiko tilitoimistokilpailutuksessa,
toimintasuunnitelman valmistelussa tai yhdistyksemme kehittämisessä
riittävästi kerrottavaa. Taustoittaisin tulevia suunnitelmiamme
yhdistyksessä? Entä ajatuksiani kevään strategiatyöstä tai asiakirjojemme
päivittämisestä ajan tasalle. Ehei, ei kai kukaan sellaista jaksa lukea
elokuisessa riippumatossaan. Entä näkökulmia asiakasraatityön
käynnistämisen vaiheista Päijät-Hämeessä?
Voisinko kirjoittaa oman yksityiselämäni ja työelämän yhteensovittamisen
haasteista ja voitoista tämän kevätkauden aikana? Tai siitä kuinka lapsemme
totesi työpuhelimeni soidessa illalla kotona, että ”äidin työ on tärkeää, nyt
pitää olla hiljaa, se voi olla asiakas!”. Voisinko kertoa huhtikuisesta
työviikosta, jossa sain saman viikon aikana elää kolmen eri itsemurhan
tehneen läheisen rinnalla? Näiden puheluiden jälkeen tunnen hetken kaiken
muun kuin ihmisen turhaksi. Tai voisinko kirjoittaa siitä, kuinka yksi
omainen oli jo menettämässä toivonsa kuntoutujansa rinnalla kulkiessaan.
Yllättäen kuitenkin kuntoutujan (ja omaisen) tilanne sai hyviä käänteitä.
Yhdistyksemme sai olla jälleen mukana omaisen elämän ”erävoitossa” tai
jopa lopullisessa voitossa!

Myös Vertti-perheleirimme puhuttelee minua aina ja voisin kirjoittaa näiden
perheiden sitkeydestä ja urheudesta, kun he sairaudesta huolimatta haluavat
ja jaksavat tarjota lapsilleen selviytymiskeinoja ja voimavaroja tulemalla
leirillemme. Jokainen lapsi on leirin alussa jännittynyt, ujo ja arka, mutta
parin päivän yhdessäolo tuo heistä esille aina mahtavia persoonia, joille
haluan omasta ja yhdistyksen puolesta tarjota yksilöllistä huomioimista ja
hauskaa yhdessäoloa! Siis niitä vahvistavia tekijöitä, joita jokaisen elämän
vaakakupissa tulisi olla enemmän kuin kuormittavia tekijöitä. Lapsiomainen
perheineen ansaitsee kaiken tukemme. Joka neljäs lapsi elää perheessä,
jossa vanhemmalla on mielenterveydenongelma. Tätä tietoa ei saa sivuuttaa
toimettomana.
Vapaaehtoistyöntekijöidemme tärkeästä työpanoksesta yhdistyksessämme
sekä huikeista hetkistä heidän kanssaan voisi myös kirjoittaa. Tiesitkö, että
miltei puolet suomalaisista haluaisi tehdä vapaaehtoistyötä, mutta ei ole
saanut tilaisuutta toteuttaa haluaan? Jos olet yksi heistä, piipahda
toimistollamme! Kiinnostaisiko ketään lukea omaisesta, joka kertoi minulle
olevansa maailmassa aivan yksin? Vain yhdistys tarjoaa hänen
hyvinvoinnilleen korvaamattomia sosiaalisia suhteita. Yksinäisyys koskettaa
jo kaikkia ikä- ja ihmisryhmiä. Erityisesti mielenterveydenongelmat
perheessä lisäävät yksinäisyyden kokemista. Tämä on otettava huomioon
myös meidän yhdistyksemme toiminnan suunnittelussa!
Tai kirjoittaisinko siitä mahtavasta tunteesta, kun työkaveri sanoittaa sen
mitä itse vasta ajattelee? On onni tehdä työtä osaavien, luovien ja ennen
kaikkea uniikkien työkaverien, vapaaehtoisten ja hallituksen jäsenten kanssa.
Kuten ehkä huomaat, on kevätkausi ollut yhdistyksessämme mukavalla
tavalla hektinen ja ajatuksia herättävä, mutta valehtelematta myös työläs.
Ehkä turha yrittää edes valita yhtä, täydellistä aihetta vaan siirtyä suosiolla
laiturille akkuja lataamaan. Syksyllä täysiä akkuja tarvitaan, kun tiedossa
ovat mm. yhdistyshistoriani jännimmät rahoitushakemukset
yhdistyksessämme.

Luethan tämän jäsentiedotteen huolella, sillä syksyllä yhdistys tarjoaa sinulle
monenlaisia mahdollisuuksia vertaistukeen, virkistykseen ja
yhteisöllisyyteen. Monia suuriakin suunnitelmia on tulossa tuleville vuosille,
mutta jo monelle tutuksi tulleet ja toimiviksi havaitut palvelut toki säilyvät.
Kannattaa siis vierailla toimistollamme tai verkkosivuilla säännöllisesti, ottaa
kantaa ja vaikuttaa toimintoihimme. Vaikuttaa voi myös palauttamalla tämän
jäsentiedotteen mukana tulevan jäsenkyselyn. Muista osallistua
virkistyksiimme ja olla rohkeasti yksi meistä mielenterveysomaisten asioiden
eteenpäin viejistä. Olet tervetullut vaikkapa omaisolkkariimme kertomaan
mitä sinun kesääsi kuului!
Jokaisella meillä on omat tapamme rentoutua ja kerätä voimia tuleviin
haasteisiin. Minun kesääni kuuluvat offline-elämä, perhe, läheiset, opiskelu,
luonto, eläimet ja liikunta. Telttaretki erämaahan muistuttaa minua
normielämän helppoudesta, hevosen pehmeä turpa poskeani vasten saa
minut unohtamaan kaiken muun ja keskittymään nykyhetkeen,
lapsen kikatus kylmän veden roiskahtaessa
kasvimaalla ”väärään suuntaan” saa minutkin
nauramaan kippurassa tai hikilenkki
metsäpolulla saa minut jaksamaan ja
näkemään elämän kaikki suloiset värit.
Nähdään syyskaudella yhdistyksessämme!

Ps. Luithan huolella viimeisimmän Labyrintti-lehden?
Eläköön meidän oma yhteisömme, 25-vuotias Päijät-Hämeen FinFami,
ollaan siitä ylpeitä ja kehitetään sitä yhdessä!

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Päijät-Hämeen alueen
mielenterveysomaisyhdistys perustettiin. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
mielenterveyspotilaiden omaisia ja tuoda heidän ääntään esiin.
Keväällä kokoonnuimme pohtimaan strategiatyötä ja otimme käyttöön pää-,
vapaaehtoistyön- ja henkilöstöstrategiat.
Visio 2022:
Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva mielenterveystyön asiantuntija ja
järjestövaikuttaja – mielenterveysomaisten tuen ja toivon mahdollistaja.
Missio:
Yhdistyksen tehtävä on edistää mielenterveysomaisten ja -perheiden
hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.
Arvot:
• Kansalaislähtöisyys – Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen.
Vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat tärkeimmät voimavaramme.
• Kunnioitus – Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä.
Toimimme oikeudenmukaisesti.
• Luottamus – Olemme luotettavia ja rehellisiä. Toimimme reilusti.
• Lämpö – Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme
hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.
• Vaikuttavuus – Yhdistystyömme on vaikuttavaa ja vastuullista. Olemme
ketteriä ja toimimme taloudellisesti. Vaikutamme viisaasti.
• Uskallus – Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus.
Tuomme rohkeasti esiin mielenterveysomaisten näkökulmia ja tuemme
omaisia olemaan avoimia.

• Saamamme palautteen perusteella lähetämme tämän kyseisen
jäsentiedotteen postitse kaikille jäsenille. Ne, jotka ovat ilmoittaneet
haluavansa sähköisen jäsentiedotteen saavat sen myös sähköisenä.
Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä valinta. Kumpi tapa jäsentiedotteen
postitukseen sopii sinulle paremmin: paperinen vai sähköinen? Ilmoita
meille, me toimimme!
• Muistathan myös toimistolta löytyvän palautelaatikon, johon voi jättää
palautetta, kysymyksiä, parannusehdotuksia tms. joko nimellisenä tai
nimettömänä. Palautelaatikon sisällön lukee vain yhdistyksen hallitus.

Olit sitten uusi tai vanha jäsen – tai vasta yhdistyksestä kiinnostunut,
muistathan että olet aina tervetullut keskustelemaan kahden kesken tai
vaikka yhdessä perheenjäsenesi kanssa omaisvalmentajamme luo. Yhdessä
voitte käydä läpi elämäntilannettasi ja pohtia, miten löytää voimavaroja arjen
haasteisiin.
Keskustelemaan voi tulla arkisin lyhyelläkin varoitusajalla. Jos asut jossain
Lahden ympäristökunnista, katso toimintakalenterista (s. 16>) milloin
omaisvalmentaja on tavoitettavissa Kouvolassa ja Heinolassa.
Varaa aika omaisvalmentajalta: Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai
sari.valjakka@omaiset.fi.

Päijät-Hämeen FinFami on käynnistämässä Mielenterveysomaisten
Keskusliitto – FinFamin Opastava-hankkeen kanssa päihde- ja
mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistoimintaa PäijätHämeessä. Syksyn 2019 aikana on tarkoitus perustaa asiakasraati, johon
kutsutaan mukaan paikallisia alan järjestöjen kuntoutuja-, omais- ja
järjestöedustajia sekä kaupunkien päihde- ja mielenterveyspalveluiden ja
mahdollisesti sosiaali- ja terveyslautakuntien edustajia.
Kuntoutuja- ja omaisjäsenet sekä heidän esille nostamansa tarpeet ja
toiveet ovat raadin toiminnan keskipisteessä. Ammattilaisten ensisijaisena
tehtävänä on tukea sitä, että kuntoutujien ja omaisten esille tuomia asioita
voidaan mahdollisuuksien mukaan muokata toteuttamiskelpoiseen
muotoon ja löydetään soveliaita tapoja niiden viemiseksi käytäntöön.
Käyttäjäkokemusten ja palautteiden saaminen on ensiarvoisen tärkeää
alueen päihde- ja mielenterveyspalveluita kehitettäessä!
Jos raatityö herätti mielenkiintosi tai haluaisit muuten kertoa kokemuksiasi,
jotka toivoisit vietävän raadin tietoon, seuraa yhdistyksemme verkkosivuja ja
jäsentiedotteita tai kysy asiasta lisää suoraan toimistoltamme.

Lähde viettämään mukavaa kesäpäivää Enonsaaressa torstaina 9.8. Retki
alkaa Lahden matkustajasataman ponttoonilaiturilta klo 10. Tulethan paikalle
viimeistään klo 9.45. Takaisin voit palata oman päätöksesi mukaan joko klo
13.10 tai 16.10 lähtevällä laivalla.

Päivän aikana on luvassa mukavaa yhdessäoloa, grillausta, ulkoilua ja oman
mielen mukaan esim. uimista. Muistathan säänmukaisen pukeutumisen ja
mikäli haluat kiertää Enonsaaren 1,8 km mittaisen luontopolun, varaudu
ulkoiluun sopivilla jalkineilla. Halutessasi voit ottaa mukaan myös
uimapuvun ja pyyhkeen, niin pääset pulahtamaan virkistävään veteen.
Retken hinta on 5 e/hlö sisältäen laivamatkat ja retkieväät.

Sitova ilmoittautuminen ma 6.8. klo 15 mennessä toimistolle p. 040 704 9913 tai
toimisto@omaiset.fi. Ilmoitathan samalla mahdollisen erityisruokavalion. Laskutamme
retken ensisijaisesti sähköpostitse. Jos haluat laskun paperisena, ilmoita siitä erikseen.
Yhdistyksellä on tarvittaessa oikeus muuttaa ohjelmaa tai olla toteuttamatta retkeä.

Lähdemme kesäretkelle Porvooseen lauantaina 18.8. Menomatkalla
vierailemme Askolan hiidenkirnuilla. Porvooseen saapuessa meille on
tarjolla yhteinen lounas ja jälkiruokakahvit, minkä jälkeen on vapaata
kiertelyaikaa kesäisessä ja kauniissa Porvoossa. Porvoosta löytyy mm.
erilaisia museoita, taidenäyttelyitä ja ihania kahviloita. Paluumatkalla
vierailemme Brunbergin tehtaalla. Retken hinta on 15 e/hlö.

klo 8.30

Lähtö Marolankadun turistipysäkiltä

klo 8.35

Matkakeskus, pysäkki D

klo 9.30 – 10.30

Vierailu Askolan Hiidenkirnuilla

klo 10.30-11.30

Matka Porvooseen jatkuu

klo 11.30-12.30

Lounas Ravintola Hanna-Mariassa

klo 12.30-14.00

Vapaata kiertelyaikaa kaupungilla

klo 14.00-14.15

Siirtyminen Brunbergin tehtaanmyymälään tai vapaa
kiertely kaupungilla jatkuu

klo 14.15-15.00

Tutustuminen ja ostosreissu Brunbergin
tehtaanmyymälään

klo 15.30

Paluumatka Lahteen alkaa turistipysäkiltä osoitteesta
Rauhankatu 20. Perillä Lahdessa noin klo 16.30

Sitova ilmoittautuminen ma 6.8. klo 15 mennessä toimistolle p. 040 704 9913 tai
toimisto@omaiset.fi. Ilmoitathan myös mahdollisen erityisruokavalion sekä mistä tulet
kyytiin. Laskutamme retken ensisijaisesti sähköpostitse. Jos haluat laskun paperisena,
ilmoita siitä erikseen. Muista mukaan retkelle hyvät jalkineet sekä säänmukainen varustus.
Yhdistyksellä on tarvittaessa oikeus muuttaa ohjelmaa tai olla toteuttamatta retkeä.

Lähde opastetulle vaellusreissulle Repoveden kansallispuistoon. Retken
aikana pääset kokemaan mm. 5 km patikoinnin Ketunlenkillä, nuotiokahvit ja
makkaranpaistoa, riippusillan ylityksen kävellen, vertaistuellista yhdessäoloa,
upeat näköalat Katajavuoren huipulta sekä vesistön ylityksen Ketunlossilla.
Muista siis ottaa mukaan hyvät jalkineet. Retken hinta on 15 e/hlö.

klo 9.00

Lähtö Marolankadun turistipysäkiltä

klo 9.05

Matkakeskus, pysäkki D

klo 9.40

Heinola pikavuoropysäkki

klo 11.00

Repoveden kansallispuisto, Lapinsalmen pääportti

klo 11-15

Patikointia, retkilounas, luontoon tutustumista yms.

klo 15.20

Lähtö takaisinpäin

klo 16.40

Heinola pikavuoropysäkki

klo 17.10

Lahti Matkakeskus-Marolankadun turistipysäkki

Paluuaikataulu on ohjeellinen ja riippuu muun ohjelman kestosta. Sitova ilmoittautuminen
ke 5.9. klo 15 mennessä toimistolle p. 040 704 9913 tai toimisto@omaiset.fi. Ilmoitathan
samalla mahdollisen erityisruokavalion sekä mistä tulet bussin kyytiin. Laskutamme retken
ensisijaisesti sähköpostitse. Jos haluat laskun paperisena, ilmoita siitä erikseen. Yhdistyksellä
on tarvittaessa oikeus muuttaa ohjelmaa tai olla toteuttamatta retkeä.

Maanantaina 9.10. vietetään taas valtakunnallista mielenterveysomaisten
päivää. Ilonan päivän tarkoituksena on herättää julkista keskustelua
mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien asemasta, arjesta ja
mielenterveysongelmiin liittyvistä ennakkoluuloista. Huomiota kiinnitetään
erityisesti omaisten jaksamiseen ja voimavarojen tukemiseen.
Tänä vuonna vietämme samalla yhdistyksen 25-vuotissyntymäpäivää.
Tarjolla on herkulliset kakkukahvit klo 13-15. Ovet ovat avoinna kaikille,
joten tervetuloa kahvittelemaan!

Olet lämpimästi tervetullut viettämään kanssamme pikkujouluja pe 14.12. klo
14-17. Tarjolla on riisipuuroa, joululauluja, hyvää seuraa ja askartelua.

Nyt on sopiva aika ottaa pieni arjen pakohetki Orimattilan Kehräämöllä.
Kehräämöllä vietämme mukavan päivän kierrellen, tehden ostoksia,
keskustellen yhdessä ja nauttien Hemmottelukeidas Hellimön palveluista.
Ostoksia voi tehdä niin Maria Drockilan kynttiläpajassa kuin myös kivikoruja
ja -esineitä myyvässä Korutaskussa.
Voit valita itsellesi kaksi rentoutushetkeä näistä vaihtoehdoista: suolahuone,
käsiparafiinihoito, Äänisen aaltojen matalaäänihieronta, Pyramidin
piikkimattorentoutus ja Mielenkeinujen riippumattorentoutus.
Vaihtoehdoista voi lukea lisää Hellimön nettisivuilta www.hellimo.fi.

Hemmottelupäivän hinta on 15 e/hlö sisältäen kaksi yllä mainittua hoitoa
sekä jotain pientä purtavaa päivän aikana. Jos haluat jonkun muun hoidon
kuin edellä mainitut, voit varata sen erikseen omakustanteisesti.
Lähtö Lahdesta omilla autoilla klo 10. Ilmoitathan, jos pystyt tarjoamaan
jollekin kyydin tai jos olet itse vailla kyytiä. Vaihtoehtoisesti voit tulla suoraan
Kehräämölle, jossa kokoontuminen pääovella klo 10.30. Paluumatkalle
lähdemme Kehräämöltä klo 15.30, Lahteen tulevat ovat perillä n. klo 16.
Sitova ilmoittautuminen ke 10.10. klo 15 mennessä toimistolle p. 040 704 9913 tai
toimisto@omaiset.fi. Ilmoitathan samalla mahdollisen erityisruokavalion, valitsemasi
hoidot sekä tuletko Lahdesta omalla autolla, oletko vailla kyytiä vai tuletko suoraan
Kehräämölle. Laskutamme retken ensisijaisesti sähköpostitse. Jos haluat laskun paperisena,
ilmoita siitä erikseen. Yhdistyksellä on tarvittaessa oikeus muuttaa ohjelmaa tai olla
toteuttamatta retkeä.

Tunnetko tai oletko osa perhettä, johon kuuluu mielenterveyden häiriöstä
kärsivä vanhempi ja alakouluikäisiä lapsia? Lähde viettämään rentouttava
leiriviikonloppu perheesi kanssa. Mukaan voivat myös osallistua
alakouluikäisen lapsen isovanhemmat tai joku muu lapselle tärkeä aikuinen.
Aikuisille ja lapsille on omat ryhmät. Aikuisten ryhmässä käsitellään mm.
mielenterveyden häiriöitä, vanhemmuutta, parisuhdetta sekä asioita, joita
ryhmäläiset haluavat käsitellä. Lasten ryhmä työstää kokemuksiaan ja
tunteitaan toiminnallisin menetelmin.
Pelataan, askarrellaan, ulkoillaan, keskustellaan, paistetaan makkaraa ja
lettuja, saunotaan, uidaan. Leiri täynnä mukavaa tekemistä.

Vertti-perheleiri pidetään 9.-11.11. Hollolan Parinpellon leirikeskuksessa.
Leiriin sisältyy majoittuminen neljän hengen huoneissa, ruokailut,
järjestettyä ohjelmaa aikuisille ja lapsille yhdessä ja erikseen sekä paljon
vertaistuellista yhdessäoloa. Leiri on perheille maksuton.
Edellytykset leiriin osallistumiseen:
• Perheessä on alakouluikäisiä lapsia
• Sairaan vanhemman tulee kyetä ryhmätyöskentelyyn

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Omaisvalmentaja Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.
Yhdistyksellä on tarvittaessa oikeus muuttaa ohjelmaa tai olla toteuttamatta
leiriviikonloppua.

Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Pimeästä valoon -tapahtuma
järjestetään taas tänä vuonna Ristinkirkossa la 17.11. klo 16.
Tapahtumalla kunnioitetaan itsemurhaan kuolleiden muistoa ja yritetään
tuoda lohtua läheisensä menettäneille. Ristinkirkon ovet ovat kuitenkin
avoinna jokaiselle, joka haluaa tulla nauttimaan tunnelmallisesta
tapahtumasta ja saamaan pilkahduksen valoa pimeän syystalven keskelle.
Tapahtumassa on tänäkin vuonna upeita esiintyjiä, mm. Mikael Saari, Miikka
Kallio Band, Marko Haavisto sekä Filianna-naiskuoro.
Mukana tapahtumaa järjestämässä ovat monet paikalliset järjestöt, yhtenä
niistä meidän oma yhdistyksemme.
Pimeästä valoon -tapahtuma on maksuton.

Lahden avoin vertaistukiryhmä
Tämä ryhmä on tarkoitettu niille, jotka kokevat olevansa läheisen
mielenterveyshäiriöiden vuoksi uudessa elämäntilanteessa. Ryhmä auttaa
keskustelemaan asioista ja käsittelemään omaisena olemista sekä
tutustumaan yhdistystoimintaan. Ei ennakkoilmoittautumista!
Ryhmä kokoontuu toimistolla kolmen viikon välein maanantaisin klo
17.30-19.30. Kesätauko päättyy ma 20.8. Tarkemmat ajankohdat ks.
toimintakalenteri. Ryhmää vetävät vertaiset Eeva ja Marja.

Miesryhmä
Miespuolisille omaisille suunnattu oma vertaisryhmä kokoontuu toimistolla
joka kuun toinen maanantai klo 18-19.30. Ryhmä on kesätauolla syyskuun
alkuun asti. Tarkemmat ajankohdat ks. toimintakalenteri.
Lisätiedot: Seppo Merikari p. 050 67011 tai seppo.merikari@gmail.com.

Kouvolan vertaistukiryhmä
Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein torstaisin klo 18-19.30 osoitteessa
Savonkatu 23. Syksyn ensimmäinen tapaamiskerta on normaaliaikataulusta
poiketen la 25.8. klo 10-15 Puhjonrannan leirikeskuksessa. Tarkemmat
ajankohdat ja teemat ks. Kouvolan toimintakalenteri s. 16.
Lisätiedot: Marja-Liisa Leinonen p. 040 724 6080.

Heinolan vertaistukiryhmä
Heinolassa kokoontuu syyskauden aikana kaikille avoin vertaisryhmä
kolmena ajankohtana elo-, loka- sekä joulukuussa. Ryhmän
tapaamispaikkana toimii Tuttis (Tuttavantupa), Siltakatu 11. Tarkemmat
ajankohdat ks. toimintakalenterista Heinolan osio s. 22.
Lisätiedot: omaisvalmentaja Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai
sari.valjakka@omaiset.fi.

Uutta ryhmätoimintaa
• Suunnitteilla on uusi ryhmä, jossa omainen on sairastunut itsekin
psyykkisesti sairastuneen läheisen kuormitustilanteesta johtuen. Ryhmä
toteutetaan vertaistoimintana yhdistyksen tiloissa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: omaisvalmentaja Sari Valjakka p. 044 581
7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.
• Työn alla on myös uutta verkossa toimivaa ryhmätoimintaa erityisesti
nuorille aikuisille. Ideana on, että ihmiset ympäri Päijät-Hämeen voivat
osallistua keskusteluun sijainnista riippumatta – tarvitset vain
nettiyhteyden ja halun keskustella.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: omaisohjaaja Johanna Huuhtanen p.
040 704 9913 tai johanna.huuhtanen@omaiset.fi.
• Uusia ryhmiä voidaan perustaa, jos tarvetta ilmenee ja ryhmään löytyy
tarpeeksi osallistujia (vähintään viisi henkilöä). Ota yhteyttä toimistoon
p. 040 704 9913 tai toimisto@omaiset.fi, jos koet että paikkakunnallasi
olisi tarvetta omaisryhmälle.

• Omaispäivystys syyskauden ajan ilman ajanvarausta ma-ke klo 12-15
toimistolla, Rauhankatu 3, ellei toisin mainita. Olet lämpimästi tervetullut
keskustelemaan mieltäsi painavista asioista työntekijän kanssa tai
tutustumaan yhdistyksen toimintaan.
• Päivystysaikoina voit myös tulla käyttämään toimiston tietokonetta.
Työntekijät opastavat tarvittaessa tietokoneen käyttöön liittyvissä
perusasioissa, esim. sähköpostin luominen ja uutiskirjeen lukeminen.

• Omaisolkkari pidetään tuttuun tapaan joka kuun ensimmäinen keskiviikko
klo 13-15. Tervetuloa juomaan kupponen kahvia tai teetä ja nauttimaan
tuoretta pullaa hyvässä seurassa.

• Omaisinfot Lahden alueen sairaaloissa jatkuvat syyskaudella. Parillisina
viikkoina meidät löytää Päijät-Hämeen keskussairaalasta ja parittomina
viikkoina Lahden kaupunginsairaalasta. Tarkemmat ajankohdat löytyvät
toimintakalenterista. Myös Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa
tarjotaan omaisneuvontaa kerran kuussa, tästä lisää Kouvolan kalenterissa.

• Kuntosalivuorot Lahden Mäkikatsomolla alkavat ma 3.9. klo 17-17.55 ja
pyörivät viikoittain vuoden loppuun asti. Aiemmasta poiketen tiistaisin ei
ole enää ryhmäliikuntaa. Kuntosalikerran hinta jäseniltä 1 e ja ei-jäseniltä
5 e. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen!

• Ke 1.8. Omaisolkkari klo 13-15. Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
• To 9.8. Päiväretki Enonsaareen. Lue lisää s. 7. Ilmoittaudu toimistolle p.
040 704 9913 tai toimisto@omaiset.fi ma 6.8. klo 15 mennessä.
• La 18.8. Kesäretki Porvooseen. Lue lisää s. 8. Ilmoittaudu toimistolle p.
040 704 9913 tai toimisto@omaiset.fi ma 6.8. klo 15 mennessä.
• Ma 20.8. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• To 30.8. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen
aulassa klo 13.30-15.

• Ma 3.9. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 5.9. Omaisolkkari klo 13-15. Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
• Ke 5.9. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• Ma 10.9. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• Ma 10.9. Miesryhmä klo 18-19.30. Lisätietoja Seppo Merikari p. 050 67011 /
seppo.merikari@gmail.com.
• Ma 10.9. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• To 13.9. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen
aulassa klo 13.30-15.
• La 15.9. Syysretki Repovedelle. Lue lisää s. 9. Ilmoittaudu toimistolle p.
040 704 9913 tai toimisto@omaiset.fi ke 5.9. klo 15 mennessä.
• Ma 17.9. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 19.9. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• Ma 24.9. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• To 27.9. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen
aulassa klo 13.30-15.

• Ma 1.10. Järjestöjen avoimet ovet -päivä toimistolla klo 12-15.
• Ma 1.10. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• Ma 1.10. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 3.10. Omaisolkkari klo 13-15. Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
• Ke 3.10. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• Ma 8.10. Miesryhmä klo 18-19.30. Lisätietoja Seppo Merikari p. 050 67011 /
seppo.merikari@gmail.com.
• Ma 8.10. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ti 9.10. Ilonan päivä ja yhdistyksen synttärit, kakkukahvit toimistolla klo
13-15. Lue lisää s. 10 ja tule mukaan juhlistamaan yhdistystä!
• To 11.10. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen
aulassa klo 13.30-15.
• La 13.10. Hemmottelupäivä Orimattilassa. Lue lisää s. 11. Ilmoittaudu
toimistolle p. 040 704 9913 tai toimisto@omaiset.fi pe 5.10. klo 15
mennessä.
• Ma 15.10. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 1717.55.
• Ke 17.10. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• Ma 22.10. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• Ma 22.10. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 1717.55.
• 22.-26.10. Toimisto suljettu.
• 29.10. Yhdistyksen syyskokous alkaen klo 17. Paikkana Lahden Klubitalo,
Vuorikatu 35 D, sisäpiha, 2. kerros.
• Ma 29.10. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 1717.55.
• Ke 31.10. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.

• Ma 5.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 7.11. Omaisolkkari klo 13-15. Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
• Ke 7.11. Kokemustoimijoiden tapahtumapäivä Mukkulan toimitiloissa klo
12-17.
• To 8.11. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen
aulassa klo 13.30-15.
• 9.-11.11. Vertti-perheleiri Hollolan parinpellossa. Lue lisää s. 12 ja
ilmoittaudu mukaan! Lisätietoja omaisvalmentaja Sari Valjakka p. 044 581
7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.
• Ma 12.11. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• Ma 12.11. Miesryhmä klo 18-19.30. Lisätietoja Seppo Merikari p. 050 67011
/ seppo.merikari@gmail.com.
• Ma 12.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 1717.55.
• Ke 14.11. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• La 17.11. Pimeästä valoon -tapahtuma Ristinkirkolla klo 16 alkaen.
• Ma 19.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 1717.55.
• Ke 21.11. Mielenterveysviikon luento aikuiskoulutuskeskuksella klo 1718.30. Aiheena: asiaa psykoosista. Vapaa pääsy!
• To 22.11. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen
aulassa klo 13.30-15.
• Ma 26.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 1717.55.
• Ke 28.11. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.

• Ma 3.12. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!

• Ma 3.12. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 5.12. Omaisolkkari klo 13-15. Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
• Ma 10.12. Vapaaehtoisten kiitoslounas klo 11.30-14.30. Vapaaehtoiset
kutsutaan erikseen.
• Ma 10.12. Miesryhmä klo 18-19.30. Lisätietoja Seppo Merikari p. 050 67011
/ seppo.merikari@gmail.com.
• Ma 10.12. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Pe 14.12. Yhdistyksen pikkujoulut toimistolla klo 14-17. Lue lisää s. 10. Tule
lämmittelemään puurolautasen äärelle ja virittäytymään joulun tunnelmaan.

Kouvolan vertaistukiryhmän, Voimavarakoulun ja yksilökeskusteluaikojen
tapaamispaikkana toimii Porukkatalo, KVY:n tilat, Savonkatu 23, 1. kerros.
Kouvolassa alkaa syksyllä 2018 Voimavarakoulu kaikille omaisille, joiden
läheinen on sairastunut psyykkisesti. Voimavarakoulun tarkoituksena on
ennaltaehkäistä uupumusta ja kartuttaa voimavaroja sekä tavata muita
samassa elämäntilanteessa olevia. Tapaamiskertoja on yhteensä viisi.
Tarkemmat ajankohdat toimintakalenterissa. Ilmoittaudu mukaan:
omaisvalmentaja Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.

• Ti 7.8 Omaisneuvontaa Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan aulassa klo
17.30-18.
• La 25.8. Vertaistukiryhmän syyskauden aloitus perinteisesti Puhjonrannan
leirikeskuksessa klo 10-15.

• Ke 29.8. Yksilökeskusteluaikoja omaisvalmentajalta saatavilla klo 10-14.30
välillä. Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.

• Ti 4.9. Omaisneuvontaa Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan aulassa klo
17.30-18.
• Ke 5.9. Voimavarakoulu 1/5 klo 17-19. Kysy, onko paikkoja jäljellä!
Omaisvalmentaja Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.
• To 6.9. Avoin vertaistukiryhmä klo 18-19.30. Tervetuloa!
• Ke 12.9. Voimavarakoulu 2/5 klo 17-19
• Ke 19.9. Voimavarakoulu 3/5 klo 17-19
• Ke 26.9. Voimavarakoulu 4/5 klo 17-19
• To 27.9. Kaksi ryhmää: avoin vertaistukiryhmä sekä erillinen ryhmä
mielenterveys- ja päihdeongelmia kokeneiden omaisille klo 18-19.30.

• Ti 2.10. Omaisneuvontaa Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan aulassa klo
17.30-18.
• Ke 3.10. Voimavarakoulu 5/5 klo 17-19
• Ke 10.10. Yksilökeskusteluaikoja omaisvalmentajalta saatavilla klo 10-14.30
välillä. Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.
• To 18.10. Avoin vertaistukiryhmä klo 18-19.30. Tervetuloa!

• Ti 6.11. Omaisneuvontaa Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan aulassa klo
17.30-18.
• To 8.11. Avoin vertaistukiryhmä klo 18-19.30. Tervetuloa!
• To 29.11. Kaksi ryhmää: avoin vertaistukiryhmä sekä erillinen ryhmä
mielenterveys- ja päihdeongelmia kokeneiden omaisille klo 18-19.30.

• Ti 4.12. Omaisneuvontaa Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan aulassa klo
17.30-18.
• Ke 5.12. Yksilökeskusteluaikoja omaisvalmentajalta saatavilla klo 10-14.30
välillä. Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.
• To 13.12. Vertaistukiryhmän pikkujoulut klo 18-19.30. Ilmoittautuminen:
Marja-Liisa Leinonen p. 040 724 6080.

Heinolassa vertaistukiryhmän ja yksilökeskusteluaikojen tapaamispaikkana
toimii Tuttis (Tuttavantupa), Kaivokatu 16 A 1.

• To 23.8. Mahdollisuus varata yksilökeskusteluaika omaisvalmentajalta klo
16-16.45. Omaisvalmentaja: Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai
sari.valjakka@omaiset.fi.
• To 23.8. Avoin vertaistukiryhmä klo 17-18.30. Tervetuloa!

• To 25.10. Mahdollisuus varata yksilökeskusteluaika omaisvalmentajalta klo
16-16.45. Omaisvalmentaja: Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai
sari.valjakka@omaiset.fi.
• To 25.10. Avoin vertaistukiryhmä klo 17-18.30. Tervetuloa!

• To 13.12. Mahdollisuus varata yksilökeskusteluaika omaisvalmentajalta klo
16-16.45. Omaisvalmentaja: Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai
sari.valjakka@omaiset.fi.
• To 13.12. Avoin vertaistukiryhmä klo 17-18.30. Tervetuloa!

Yhdistyksen jäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun, jonka suuruuden
yhdistyksen syyskokous vuosittain päättää. Pääjäsenellä voi olla lisäksi
samassa taloudessa asuva perhejäsen. Perhejäsen ei saa omia postituksia,
mutta on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen toimintoihin, saamaan
alennuksia yhteistyökumppaneiltamme, käyttämään toimiston palveluja,
käymään yksilökeskusteluissa ja pääsemään toimintoihin jäsenhinnalla.
Jäsenenä sinulla on oikeus käyttää yhdistyksen päätäntävaltaa, saada koolle
yhdistyksen kokous, erota yhdistyksestä milloin haluat, saada yhdistykseltä
palveluja ja saada jäsenpostia. Jäsenyys on kannanotto, joka kertoo, että
toimintamme on tärkeää. Jäsenenä sinulla on myös velvollisuus suorittaa
yhdistykselle sen sääntöjensä mukaan määräämät jäsenmaksut.
Tunnetko omaisen, joka ei ole vielä jäsenemme tai ei tiedä toiminnastamme?
Pyydä toimistolta infopaketti ja ojenna se ystävällesi/tutullesi!
Jäsenhinnat/vuosi:
• Pääjäsen 15 e/hlö
• Perhejäsen 5 e/hlö
• Kannatusjäsen 20 e/hlö
• Yrityksen/yhteisön
kannatusjäsenyys 100 e
Liittyessäsi yhdistyksemme jäseneksi ota yhteyttä toimistoon p. 040 704 9913 tai
toimisto@omaiset.fi tai täytä yhteydenottolomake nettisivuillamme. Ilmoita liittyessäsi
nimesi ja yhteystietosi, jotta voimme lähettää sinulle jäsenpostia sekä laskun. Laskun ja
jäsenpostin ensisijainen lähetystapa on sähköposti. Jos sinulla ei ole käytössä sähköpostia,
lähetämme ne sinulle postitse. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Otamme vastaan erilaisia avustuksia, lahjoituksia ja perintöjä toimintamme
tukemiseksi.

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia ja onnellisuutta.
Vapaaehtoistoiminnalla on merkitystä niin järjestölle kuin vapaaehtoiselle
itselleenkin. Samalla voit löytää elämääsi iloa ja uusia ystäviä.
Yhdistys hakee vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita henkilöitä mm.
vertaisryhmien vetäjiksi, retkivastaaviksi sekä teemailtojen ja muiden
tilaisuuksien kahvivastaaviksi. Jos sinua kiinnostaisi toimia vapaaehtoisena,
ota yhteyttä toimistoon p. 040 704 9913 tai toimisto@omaiset.fi.

Lämpimiä syyspäiviä!
toivottaa toimiston väki

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry
Rauhankatu 3, katutaso
15110 Lahti
toimisto@omaiset.fi tai etunimi.sukunimi@omaiset.fi
p. 040 704 9913
www.omaiset.fi
Toimisto avoinna:
ma-ke klo 12-15
muina aikoina ajanvarauksella
Toiminnanjohtaja
Sanna Saarenkoski p. 044 7222 903
Omaisvalmentaja
Sari Valjakka p. 044 581 7744
Omaisohjaaja
Johanna Huuhtanen p. 040 704 9913

@PH_FinFami

