• Omaisten tukena jo 25 vuotta •

Hyvä yhdistyksen jäsen!
Olen nyt toiminut puheenjohtajan roolissa
vuoden 2017 alusta. Olen jo tavannut paljon
jäseniä ja jatkossakin toivon, että olette
yhteydessä, kun teille tulee kysymyksiä tai
muuten vain asiaa. Olemme täällä teitä varten.
Vuosi 2018 on ollut vauhdikas ja olemmekin
edenneet edelleen hienosti asettamissamme
tavoitteissa. Tässä kohtaa haluankin kiittää
kaikkia vapaaehtoisia, henkilöstöämme ja
hallitusta erinomaisesta yhdessä tekemisen
hengestä.
Töitä on kuitenkin vielä paljon ja toivonkin, että saamme teiltä jatkuvasti
palautetta, miten suoriudumme.
Vuoden 2018 aikana on kansallisella tasolla ollut paljon erilaisia muutoksia
mm. Kelan tarjoamissa palveluissa. Lisäksi sotekeskustelu elää jatkuvasti.
Mielestäni tässä tilanteessa yhdistysten rooli on ensisijaisesti olla aidosti
tukena jäsenistöllemme tässä monimutkaisessa maailmassa.
Mielenterveystyössä ja myös FinFamin strategiassa nousevat kaksi asiaa
päällimmäiseksi: stigma sekä tietoisuus. Stigmaan emme voi vaikuttaa ehkä
yksilötasolla kovin paljon, mutta tietoisuuteen voimme. Yhdistyksemme
kohdalla se tarkoittaa sitä, että jaamme tietoa yhdistyksemme olemassaolosta
niille ketkä sitä saattavat tarvita. Siksi onkin hienoa, jos juuri sinä voit kertoa
yhdistyksestä ja yhdistyksen toiminnasta ystävillesi, koska joku heistä saattaa
olla apua tarvitseva omainen.
Näillä sanoilla toivotan sinulle oikein hyvää syksyn jatkoa!

Juho Salonen
Puheenjohtaja

Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2019.
Puheenjohtajana jatkaa Juho Salonen.
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En usko seitsemän vuoden sykliin
elämässä, mutta jostakin syystä moni
suuri asia elämässäni on sattunut
seitsemän vuoden välein. Uusimman
”seiska-sattuman” haluan jakaa
kanssanne.
Tulin yhdistykseemme töihin
huhtikuussa 2011. Nyt, seitsemän
vuotta myöhemmin, koen yhtä aikaa
suurta haikeutta ja toisaalta myös iloa
ja uteliaisuutta. Olen siirtymässä
joulukuussa 2018 kohti uusia
työhaasteita.

Ole utelias elämälle, vaikka se vaatisikin
joskus kastamaan varpaat kylmään veteen.

Olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana rakentamassa
yhdistyksemme toimintaa näinä vuosina. Olen kiitollinen kohtaamisista,
kokemuksista ja myös niistä haastavista hetkistä. On ollut hyviä paikkoja
oppia sellaista mitä ei vapaaehtoisesti ehkä olisi tullut oppineeksi.
Olen suhtautunut työhöni intohimoisesti. Vapaa-ajan ja työn suloinen
sekoitus ei ole haitannut, koska se on ollut minulle luonteva tapa toimia.
Usein ostaessani perheellemme pari kassillista ruokaa, roikkuu toisessa
kädessä yhdistyksen ostoskassi. Ja niin mielestäni pitää ollakin. Perheen asiat
ovat elämän polkuja suunniteltaessa aina painavampia kuin työasiat ja äitinä
ja puolisona on ymmärrettävä, että omat valinnat vaikuttavat moniin
ihmisiin. Onneksi yleensä työ ja vapaa-aika tukevat toisiaan ja
tasapainottavat menoa.

Tykkään tehdä työtä, jolla on jokin tarkoitus. Meidän yhdistyksemme tärkeä
tarkoitus on lisätä mielenterveysomaisten hyvinvointia Päijät-Hämeen ja
Kouvolan alueella. Toivon työlleni osaavaa, innokasta ja ymmärtäväistä
jatkajaa. Toivon myös uudelle hallitukselle onnea ja menestystä tärkeässä
tehtävässänne. Toivon myös, että voimme tarvittaessa tehdä jatkossakin
yhteistyötä omaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.
Joulukuun lopulla on aika toivottaa myös omaisohjaajallemme, Johannalle,
ihanaa jatkoa ja unelmien toteutumisia. Johannan sydämellinen
elämänasenne on antanut työyhteisöömme paljon hyviä näkökulmia ja
ajatuksia. On ollut ilo tutustua Sinuun! Iso kiitos Johannalle myös hyvin
tehdystä työstä yhdistyksessämme.
Omaisvalmentajamme, Sari, ansaitsee myös kiitoksen ja kumarruksen. Hän
on nähnyt ja kokenut kanssani yhdistyksessä paljon asioita, joita varmasti
kannamme sydämissämme aina.
Nyt on aika jatkaa eteenpäin kohti uusia haasteita ja toivottaa
yhdistyksellemme onnea ja menestystä jatkossakin.

”Tee sitä mihin uskot.
Usko siihen mitä teet.”

Rauhaisaa joulua ja onnea vuodelle 2019!

Sanna Saarenkoski
Toiminnanjohtaja

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Päijät-Hämeen alueen
mielenterveysomaisyhdistys perustettiin. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
mielenterveyspotilaiden omaisia ja tuoda heidän ääntään esiin.
Viime keväänä 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.

Omaisten tiedonsaanti hoidettavan voinnista
• Perustuu Terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädettyyn lakiin ja
Potilaslakiin
• Terveydenhuollon henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus
• Ilman potilaan lupaa häntä koskevia tietoja sairauteen, hoitoon tai hoidossa
oloon ei voi antaa omaisille tai läheisille
• Omaiset voivat kuitenkin kertoa potilaaseen ja mahdollisesti hoitoon
vaikuttavia tietoja henkilökunnalle

Psykiatrinen hoitotahto
• Asiakirja, johon kirjataan omia toiveitaan hoitoa kohtaan tulevaisuuden
varalle
• Kannattaa tehdä silloin kun on mahdollisimman suuri tarve
• Hyvä tehdä yhdessä hoitajan tai lääkärin kanssa ja saattaa omaisten tietoon
• Psykiatrinen hoitotahto ei ole juridinen asiakirja. Muun muassa
mielenterveyslakiin liittyvät tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteet
ohittavat psykiatrisen hoitotahdon
• Hyvä keskustelun väline

Retkiin sitoutuminen
Haluaisimme muistuttaa ihmisiä siitä, että yhdistyksen retkille on aina sitova
ilmoittautuminen. Tämä tarkoittaa, että jo ilmoittautumisvaiheessa ihminen sitoutuu
osallistumaan retkelle sovittuna ajankohtana ja maksamaan siitä retkikohtaisen
omavastuuosuuden. Osallistujan peruuttaessa retkelle osallistumisensa perimme aina
lähtökohtaisesti omavastuuosuuden.

Vaikeista elämäntilanteista ja haasteista huolimatta myös
mielenterveysomaisilla on oikeus iloon, nauruun ja huumoriin. Huumori voi
olla myös selviytymiskeino ja avain jaksamiseen. Kyky tarkastella asioita
uusista näkökulmista ja elää arkea niin, että on mahdollisuus löytää elämästä
iloa ja positiivisuutta ja tietynlaista huumoria.
Täydennyskoulutus oli suunnattu
FinFamin kokemustoimijoille, asiantuntijoille, -kouluttajille sekä
kokemustoiminnasta vastaaville
työntekijöille.
”Nojautukaa rennosti
istuimellanne, löysätkää
vaatteenne ja etenkin
turvavyönne, avatkaa mielenne ja
vapauttakaa nauruhermonne...”
FinFamin yhdistysten
lentoemännät suorittivat
lähtölaskennan lennolle
kokemusasiantuntijoiden
maailmaan. FinFami EteläPohjanmaan lentoemot Teija
Matalamäki ja Lea Härö

sekä kollegansa keskusliitosta Pia Hytönen ja Vaula Ollonen avasivat
tilaisuuden hotelli Scandicin auditoriossa klo 9.
Salillinen ympäri Suomea tulleita kanssamatkustajia seurasi mielenkiinnolla
mitä tuleman piti. Kuinka ihmeessä voisi uuvuttavia ja vakavia tilanteita
käsitellä huumorin ja positiivisuuden kautta? ...mutta jo alku tuntui hilpeältä,
olimme lennolla mukana!
Kokemusasiantuntija Satu Ritari, masennuksestaan kertova, oli pukeutunut
pinkkiin päästä varpaisiin. ”Olen oman elämäni vitsi” -asenne oli auttanut
häntä suhtautumaan itseensä lempeämmin ja tervehtymään mustaakin
mustemmasta sairaudestaan hurtilla huumorilla.
Toisena kokemusasiantuntijana saimme kuulla ”potilas Saarista”,
#Fuckcancer-blogin pitäjää. Hirteishuumorilla oli suuri osuus hänenkin
paranemisprosessissaan. Myös asian jakaminen muiden kanssa auttoi häntä
pysymään järjissään ja positiivisena pitkän ja vaiheikkaan leikkausrumban
aikana.
Lopuksi saimme seurata innovaattori Mari Lämsän esitystä naurun hyvää
tekevästä voimasta ja huumorin hyödyntämisestä monesti vaikeassakin
elämäntilanteessa. Reseptillä naurua-Workshopissa harjoittelimme porukalla
myös naurujoogan alkeita.
Yhdessäolo, tuttujen tapaaminen ja uudet positiiviset näkökulmat
tarinoihimme vahvistivat meitä vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita.
Opimme tällä lennolla laittamaan taas sen happinaamarin ensin itsellemme,
jotta sitten voisimme auttaa muita mahdollisen katastrofin sattuessa.
Mukana olleena

Mallu Leinonen

Vuodenvaihteessa 1,5 vuoden mittainen
matkani yhdistyksen työntekijänä päättyy ja
on aika lähteä kohti uusia mahdollisuuksia.
Kun alun perin hain tähän työhön kesällä
2017, en olisi osannut kuvitellakaan, kuinka
paljon se tulisi minulle antamaan. Olen
kohdannut upeita ihmisiä, kuullut
lukemattomia elämäntarinoita ja saanut
myötäelää monenlaisessa tilanteessa. Olen myös kasvanut ihmisenä, vaikka
tänne tullessani olinkin melko nuoreen ikääni nähden kokenut jo
monenlaista.
Kirjoittaminen on aina ollut minulle luonnollinen tapa ilmaista itseäni,
minkä vuoksi olenkin nauttinut näiden jäsentiedotteiden ja muun viestinnän
toteuttamisesta paljon. Silti ihmisten kanssa kommunikointi on ollut se
tärkein osa tätä työtä ja siitä olette te jäsenet, vapaaehtoiset, työkaverit ja
muut tänä aikana kohtaamani ihmiset tehneet erityisen merkityksellistä.
Voisin kirjoittaa sivukaupalla kaikesta oppimastani ja upeista kokemuksista,
mutta tässä hetkessä tyydyn sanomaan kiitos. Kiitos kaikille teille, jotka teitte
tästä matkasta upean, haastavan, tärkeän ja opettavaisen. Ehkä ehdimme
kohdata vielä tämän loppuvuoden aikana esim. yhdistyksen pikkujouluissa.
Jos emme ehdi nähdä enää tämän vuoden puolella, toivotan sinulle energiaa
ja jaksamista tulevaan sekä rauhallista joulun aikaa.

Johanna Huuhtanen
Omaisohjaaja

Muistathan, että minut
tavoittaa vuoden loppuun asti
toimiston numerosta p.
040 704 9913.

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, Lauluyhtye Caya, Lahden Mieskuoron Reilu tusina sekä
Filianna-naiskuoro.
Mukana tapahtumaa järjestämässä ovat monet paikalliset järjestöt, yhtenä
niistä meidän oma yhdistyksemme.
Pimeästä valoon -tapahtuma on maksuton.

Psykiatrian ylilääkäri Minna Sharma-Arponen luennoi mielenterveysviikolla
aiheesta psykoosi. Luento on maksuton ja avoin kaikille. Ke 21.11. klo 1718.30 Lahden aikuiskoulutuskeskus, auditorio, Kirkkokatu 16.

Olet lämpimästi tervetullut viettämään kanssamme
pikkujouluja pe 14.12. klo 14-17.
Tarjolla on riisipuuroa ja joulutunnelmaa.
Lisäksi askartelemme pillihimmeleitä
Luovuushautomon Johanna Kivelän johdolla.
Voit tulla paikalle, kun sinulle parhaiten sopii.

riisipuuroa
joululauluja
lämmintä tunnelmaa
hyvää seuraa
askartelua

Antti Tuurin menestyskirja Ikitie perustuu tositapahtumiin ja sijoittuu 1930luvulle, jolloin aatteelliset myllerrykset repivät Eurooppaa moneen suuntaan.
Ikitien ensimmäisestä näyttämösovituksesta vastaa Hanna Kirjavainen.
”Kylän miehet vievät pasifisti Jussi Ketolan yöllä kotoaan. Muiluttajien kyyti
vie pitkin Ikitietä kohti varmaa kuolemaa. Jussi pääsee kuitenkin
pakenemaan kaappaajiltaan rajan taakse Neuvosto-Karjalaan, mutta
vapauttaan hän ei enää takaisin saa. Jussi lähetetään uuden henkilöllisyyden
turvin Hopea-nimiseen kolhoosiin, utopiayhteisöön, jossa hänen edellytetään
hankkivan tietoja mahdollisista kansanvihollisista. Yhteisön tavoitteena on
rakentaa parempaa tulevaisuutta amerikansuomalaiselle siirtokunnalle.
Hopean väki ponnistelee kohti yhteistä hyvää ja parempaa maailmaa. Vuodet
vierivät ja vallanpitäjien intressit vaihtuvat: Stalinin vainot nostavat päätään.
Ääriolosuhteissa Jussin mielensitkeys ja humaani idealismi joutuvat
koetukselle.” Esityksen hinta on 15 e/hlö.

Sitova ilmoittautuminen to 3.1. klo 14 mennessä toimistolle p. 040 704 9913 tai
toimisto@omaiset.fi. Laskutamme teatteriretken ensisijaisesti sähköpostitse. Jos haluat
laskun paperisena, ilmoita siitä erikseen. Yhdistyksellä on tarvittaessa oikeus muuttaa
ohjelmaa tai olla toteuttamatta teatteriretkeä.

Talvella 2019 Heinolassa järjestetään Voimavarakoulu. Ryhmä on suunnattu
kaikille omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.
Voimavarakoulu on maksuton. Ilmoittaudu mukaan!
Voimavarakoulun tarkoituksena on ennaltaehkäistä uupumusta ja kartuttaa
voimavaroja sekä tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia.
Oppimateriaalina käytämme Tarja Koffertin ja Katriina Kuusen kirjaa "Depressiokoulu, opi masennuksen ehkäisy - ja hoitotaitoja." Tämä kirja
soveltuu jokaiselle oman mielialansa kohentamisesta kiinnostuneelle.
Tavoitteena on lisätä tietoisuutta omista mielialoista ja taitoja vaikuttaa
niihin. Työkirjan tehtävien avulla opiskellaan toimintojen, ajatusten,
ongelmanratkaisun ja sosiaalisten suhteiden vaikutusta mielialaan.
Voimavarakoulu auttaa ryhmäläisiä rakentamaan työkalupakkinsa
masennuksen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

Voimavarakoulu kokoontuu torstaisin 17.1. alkaen
klo 16.30-18.30 viitenä peräkkäisenä kertana.
Kokoontumispaikkana toimii Tuttis, Kaivokatu 16 A 1.
Ilmoittautumiset omaisvalmentaja Sari Valjakka
p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.

Lahden avoin vertaistukiryhmä
Vertaisryhmä on tarkoitettu niille omaisille, jotka kokevat olevansa läheisen
mielenterveyshäiriöiden vuoksi uudessa elämäntilanteessa. Ryhmä auttaa
keskustelemaan asioista ja käsittelemään omaisena olemista sekä
tutustumaan yhdistystoimintaan. Ei ennakkoilmoittautumista, tule paikalle,
kun sinulle sopii!
Ryhmä kokoontuu toimistolla kolmen viikon välein maanantaisin klo
17.30-19.30. Vuoden viimeinen kerta on 3.12. ja joulutauon jälkeen
ryhmä jatkuu 14.1. Tarkemmat ajankohdat ks. toimintakalenteri s. 18
alkaen. Ryhmää vetävät vertaiset Eeva ja Marja.

Lahden miesryhmä
Miespuolisille omaisille suunnattu oma vertaisryhmä kokoontuu toimistolla
(tai sopimuksen mukaan muualla) joka kuun toinen maanantai klo 18-19.30.
Vuoden viimeinen kerta on 10.12. ja kevätkausi startataan 14.1. Tarkemmat
ajankohdat ks. toimintakalenteri s. 18 alkaen.
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. Vuoden viimeinen kerta on 13.12. (pikkujoulut, ilmoittaudu
1.12. mennessä vetäjälle). Ensi vuonna ryhmä kokoontuu 10.1. alkaen.
Tarkemmat ajankohdat ja teemat ks. Kouvolan toimintakalenteri s. 21.
Lisätiedot: Marja-Liisa Leinonen p. 040 724 6080.

Heinolan vertaistukiryhmä
Heinolassa kokoontuu syyskauden aikana kaikille avoin vertaisryhmä
kolmena ajankohtana, joista viimeinen on joulukuussa. Ryhmän
tapaamispaikkana toimii Tuttis (Tuttavantupa), Kaivokatu 16 A 1.
Tarkemmat ajankohdat ks. toimintakalenterista Heinolan osio s. 22.
Lisätiedot: omaisvalmentaja Sari Valjakka p. 044 581 7744 tai
sari.valjakka@omaiset.fi.

Uutta ryhmätoimintaa
• 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/toimisto
p. 040 704 9913 tai toimisto@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 toimistolla jatkuu vuoden loppuun asti ilman ajanvarausta
ma-ke klo 12-15, ellei toisin mainita. 7.1.19 alkaen päivystys on maanantaisin
klo 12-15. Päivystysajoissa voi olla muutoksia marras-tammikuun aikana
henkilöstövaihdosten vuoksi. Seuraa siis ilmoittelua verkkosivuillamme,
sieltä löydät ajankohtaisimman tiedon.
• 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 (ei marraskuussa!). Tervetuloa juomaan kupponen kahvia tai teetä
ja nauttimaan tuoretta pullaa hyvässä seurassa.
• Omaisinfot Lahden alueen sairaaloissa edelleen. Parillisina viikkoina meidät
löytää Päijät-Hämeen keskussairaalasta ja parittomina viikkoina Lahden
kaupunginsairaalasta. Tarkemmat ajankohdat löytyvät toimintakalenterista.
Myös Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa saa omaisneuvontaa kerran
kuussa, tästä lisää Kouvolan kalenterissa s. 21.
• Kuntosalivuorot Lahden Mäkikatsomolla pyörivät viikoittain vuoden
loppuun asti ja joulutauon jälkeen myös kevätkaudella. Tarkemmat
ajankohdat ks. toimintakalenteri. Kuntosalille pääsee maanantaisin klo 1717.55. Kuntosalikerran hinta jäseniltä 1 e ja ei-jäseniltä 5 e. Ei
ennakkoilmoittautumista!

• Ma 5.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ti 6.11. Toimisto suljettu.
• Ke 7.11. Toimisto suljettu. Marraskuussa ei ole omaisolkkaria!
• Ke 7.11. Kokemustoimijoiden tapahtumapäivä Mukkulan toimitiloissa klo
12-17.
• To 8.11. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen aulassa
klo 13.30-15.
• Ma 12.11. Toimisto poikkeuksellisesti avoinna klo 13-15.
• Ma 12.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• 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.
• Ke 14.11. Toimisto suljettu.
• Ke 14.11. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• La 17.11. Pimeästä valoon -tapahtuma Lahdessa Ristinkirkolla klo 16 alkaen.
Lue lisää s. 10.
• Ma 19.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 21.11. Mielenterveysviikon luento aikuiskoulutuskeskuksella klo 17-18.30.
Aiheena: asiaa psykoosista. Vapaa pääsy! Lue lisää s. 11.
• To 22.11. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen aulassa
klo 13.30-15.
• Ma 26.11. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• 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. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ma 10.12. Miesryhmä klo 18-19.30. Lisätietoja Seppo Merikari p. 050 67011 /
seppo.merikari@gmail.com.
• Pe 14.12. Yhdistyksen pikkujoulut klo 14-17. Tarjolla puuroa ja
pillihimmelin askartelua, lue lisää s. 12.
• 24.12.-1.1. Toimisto suljettu. Hyvää joulua!

• Ke 2.1. Omaisolkkari klo 13-15. Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
• Ma 7.1. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 7.1. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ma 14.1. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 14.1. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ma 14.1. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• Ma 14.1. Miesryhmä klo 18-19.30. Lisätietoja Seppo Merikari p. 050 67011 /
seppo.merikari@gmail.com.
• Ma 21.1. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 21.1. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 23.1. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• Pe 25.1. Ikitie-teatteriretki klo 19, lue lisää s. 13.
• Ma 28.1. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 28.1. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• To 31.1. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen aulassa
klo 13.30-15.

• Ma 4.2. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 4.2. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ma 4.2. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• Ke 6.2. Omaisolkkari klo 13-15. Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
• Ke 6.2. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• Ma 11.2. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 11.2. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ma 11.2. Miesryhmä klo 18-19.30. Lisätietoja Seppo Merikari p. 050 67011 /
seppo.merikari@gmail.com.
• To 14.2. Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen aulassa
klo 13.30-15.
• Ma 18.2. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 18.2. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ke 20.2. Omaisinfo PHKS psykiatrian osastojen aulassa klo 15-17.
• Ma 25.2. Toimisto avoinna klo 12-15. Tule käymään!
• Ma 25.2. Helppo kuntosaliharjoittelu Mäkikatsomon kuntosalilla klo 17-17.55.
• Ma 25.2. Lahden vertaistukiryhmä klo 17.30-19.30. Avoin kaikille!
• Omaisinfo Lahden Kaupunginsairaalan Harjun 1. kerroksen aulassa klo
13.30-15.

Kouvolan vertaistukiryhmän ja yksilökeskusteluaikojen tapaamispaikkana
toimii Porukkatalo, KVY:n tilat, Savonkatu 23, 1. kerros.

• Ti 6.11. Omaisneuvontaa Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan aulassa.
Tässä kuussa poikkeuksellisesti klo 16.30-18.
• To 8.11. Avoin vertaistukiryhmä klo 18-19.30. Tervetuloa!
• To 29.11. Avoin vertaistukiryhmä klo 18-19.30. Tervetuloa!

• Ti 4.12. Omaisneuvontaa Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan aulassa klo
17-18.30.
• 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 Kymin Huvilan
paviljongissa, Ahlmanintie 1. Omakustannus 20 e, pieni lahja mukaan!
Ilmoittautuminen M-L Leinoselle p. 040 724 6080 1.12. mennessä.

• To 10.1. Avoin vertaistukiryhmä klo 18-19.30. Tervetuloa!
• Ke 16.1. Yhdistyksen esittelyä Kouvolan Hyvinvointipisteellä (Kauppakeskus
Valtari) klo 13-15.
• To 31.1. Avoin vertaistukiryhmä klo 18-19.30. Tervetuloa!

• To 21.2. Kaksi ryhmää: avoin vertaistukiryhmä sekä erillinen ryhmä
mielenterveys- ja päihdeongelmia kokeneiden omaisille klo 18-19.30.

Heinolassa vertaistukiryhmän, yksilökeskusteluaikojen ja Voimavarakoulun
tapaamispaikkana toimii Tuttis (Tuttavantupa), Kaivokatu 16 A 1. Lisätietoja
Voimavarakoulusta s. 14.

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

• To 17.1. Voimavarakoulu 1/5 klo 16.30-18.30. Ilmoittautumiset: Sari
Valjakka p. 044 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi.
• To 24.11. Voimavarakoulu 2/5 klo 16.30-18.30.
• To 31.1. Voimavarakoulu 3/5 klo 16.30-18.30.

• To 7.2. Voimavarakoulu 4/5 klo 16.30-18.30.
• To 14.2. Voimavarakoulu 5/5 klo 16.30-18.30.

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 yhdistyksen
toiminnan 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.

Rauhallista loppuvuotta ja
ihanaa joulun aikaa!
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

