Tietoa, tukea ja toivoa

Katso
video

Verkkoryhmissä läheiset tapaavat toisiaan etänä.
Ohjaajana toimii joko yhdistyksen työntekijä tai vertaisohjaaja.

Läheisten tukena
Mielenterveyden ongelmat heijastuvat paitsi mielenterveyskuntoutujan myös perheenjäsenten ja muiden läheisten arkeen ja hyvinvointiin. FinFami Uusimaa ry tarjoaa läheisille tietoa psyykkisistä sairauksista ja tukea arjessa jaksamiseen. Järjestämme muun muassa yksilö- ja
perhetapaamisia, ryhmätoimintaa, luentoja ja kursseja sekä vertaistukeen perustuvaa toimintaa.
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Maksuton tuki
ja neuvonta
ma–to klo 9–15
puh. 09 686 0260

Tuemme ja neuvomme
Tavoitteemme on ennaltaehkäistä läheisen uupumista. Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista, tuemme jaksamista arjessa ja luomme toivoa
muuttuneessa elämäntilanteessa.
Monipuolista toimintaa
Keskeisiä toimintamuotojamme ovat ryhmätapaamiset, luennot ja kurssit sekä virkistys- ja kulttuuritoiminta. Järjestämme myös vertaistukiryhmiä, joita
ohjaavat ammattilaiset ja koulutetut vertaisohjaajat.
Tule mukaan ryhmään
Avoimissa ja suljetuissa vertaistukiryhmissä voit
tavata muita samankaltaisessa elämäntilanteessa
olevia. Ymmärtävässä ilmapiirissä osallistujat tukevat
toinen toisiaan niin läheisen sairauteen kuin omaan
jaksamiseen liittyvissä asioissa.
Avoimia ryhmiä ohjaa joko yhdistyksen työntekijä tai
vertaisohjaaja. Avoimiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ellei toisin mainita. Suljettuihin
ryhmiin täytyy ilmoittautua määräaikaan mennessä.

Kaikille avoin kohtaamispaikka
Lounasruokailu ja
keittiötoimintaa
Ryhmätoimintaa ja retkiä
Tapahtumia ja luentoja
Palveluohjausta
Vapaaehtoistoimintaa
Tukihenkilötoimintaa
Kokemusasiantuntijoita

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kun lähipiirissäsi
on mielenterveyden pulmia. Sinua auttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Tuki- ja neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
Varaa aika yksilö- ja
perhetapaamiseen, puhelinkeskusteluun tai etätapaamiseen verkossa.
www.finfamiuusimaa.fi/
tuki-ja-neuvonta

Tutustu avoimiin ryhmiin:
www.finfamiuusimaa.fi/
avoimet-ryhmat

Tutustu suljettuihin ryhmiin:
www.finfamiuusimaa.fi/
suljetut-ryhmat

Ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys, jossa yhteisöllisyys, osallisuus ja
vertaisuus ovat kantavana voimana. Meillä on toimintaa, joka tarjoaa syyn
nousta sängystä, lähteä ulos kodista ja kohdata muita ihmisiä. Helmin
toiminta antaa päiviin rakennetta ja sisältöä sekä mahdollisuuden osallistua
erilaisiin aktiviteetteihin.
Käyntiosoite:
Mäkelänkatu 56, 3. krs. 00510 Helsinki
p. 040 161 6604
Mielenterveysyhdistys Helmi

mielenterveys_helmi

www.mielenterveyshelmi.fi
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Mikon tarina
Mikolla on mielenterveysongelmia.
Miltä Mikosta tuntuu, entä hänen läheisistään?
Tutustu Mikon ja hänen läheistensä tarinoihin.
Tarinat ovat FinFami Uusimaa ry:n tuki- ja
neuvontatiimin työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden käsialaa. Ne perustuvat työssä
kohdattuihin tosielämän tapauksiin.
Lue Mikon ja läheisten tarinoita
www.finfamiuusimaa.fi/kun-yksisairastuu-monen-maailma-muuttuu

Kaikki oli ulkoisesti hyvin. Minulla oli ollut selittämätöntä pahaa oloa
ja ahdistusta jo vuosia, mutta en osannut määritellä, mistä se johtui.
Vaimoni oli huolissaan unettomuudestani ja ärtyisyydestäni.
- 33-vuotiaana sairastunut Mikko
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Palautetta ryhmätoiminnasta
”Tällä hetkellä tuntuu, että puolisoryhmä muutti mielenmaisemaani ja elämääni konkreettisesti! Ohjaaja on mielestäni vahvan
ammattitaitoinen ja inhimillinen. Hän auttoi meitä osallistujia omien rajojen tunnistamisessa lempeällä, sopivan suoralla ja
sopivissa kohdin humoristisella otteellaan. Validoi kokemuksiamme luontevasti ja koskettavasti. Juuri tätä tarvitsin, kiitos!”

Pidetään toisistamme huolta
Asumispalveluja ja erityistason kuntoutusta mielenterveyskuntoutujille
tai vastaavan tuen tarpeessa oleville
Yhdessä eteenpäin

Puh. 040 539 1329
toimisto@maisonkoti.fi
www.maisonkoti.fi

Meille asiakkaaksi. Aloitamme aina arvioimalla ensin jokaisen asiakkaan yksilölliset tuen
tarpeet ja palvelujen soveltuvuuden asiakkaalle. Arviossa otamme huomioon myös asiakkaan
sairaushistorian ja tulohaastattelussa esille nousseet asiat. Näin toimimalla pystymme paremmin
kohdentamaan asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivat palvelut.

Lyhytaikainen
arviointijakso

Palveluasuminen

Tuettu
asuminen

Kotiin vietävät
palvelut

Päivätoiminta
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Tieto avartaa
näkökulmia
Toteutamme kursseja useita kertoja vuodessa.
Kursseilla on jokin teema tai ne on suunnattu
lapsiperheille, pariskunnille tai vastaavalle
ryhmälle.
Esimerkkejä kursseistamme:

•

Kaksiosainen perhekurssi on tarkoitettu perheille, joissa on alakouluikäisiä
lapsia ja vanhemmalla mielenterveyden
ongelmia. Kurssille osallistuu koko perhe.

•

Pariskuntakurssi on tarkoitettu pariskunnille, jossa toisella on mielenterveyden
ongelmia. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä mielenterveyden vaikutuksista parisuhteeseen ja vahvistaa omia voimavaroja. Kurssilta saa tietoa, vertaistukea ja
toiminnallisuutta.

•

Liikuntapainotteinen omaisten voimavarakurssi tarjoaa mahdollisuuden virkistäytymiseen ja vertaistukeen yhteisen
keskustelun ja tekemisen kautta. Tarkoituksena on löytää uusia näkökulmia
omaan arkeen ja jaksamiseen.

Tulossa olevat kurssit:
www.finfamiuusimaa.fi/
kurssit
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Palautetta ryhmätoiminnasta
”Hyvä päivä FinFami Uusimaan pariskuntakurssilla. Päivän paras anti oli ehdottomasti kokemusasiantuntijan puhe omaisen
näkökulmasta. Aivan liian vähän edelleenkään ihmistä kohdataan kokonaisuutena. Mielenterveysongelmat koskettavat koko
perhettä ja läheisiä myös.”

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ – MIELENTERVEYDEN YMMÄRTÄMISEN PUOLESTA
Psykiatrian Tutkimussäätiö on tehnyt työtä mielenterveystutkimuksen puolesta vuodesta 1971 lähtien.
SÄÄTIÖ:
 edistää mielenterveystutkimusta jakamalla
psykiatrian alan tutkimusapurahoja ja palkintoja
 järjestää koulutusta mielenterveyteen liittyvistä aiheista

Psykiatrian Tutkimussäätiön työtä voi tukea
tekemällä lahjoituksen tai ostamalla
tuotteitamme kuten adresseja ja kirjoja.

 järjestää mielenterveyteen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia,
joissa levitetään tietoa ja yleistä tietoisuutta mielenterveydestä

Pienikin lahjoitus on arvokas tuki
– mielenterveyden puolesta.

 edistää tutkimustiedon leviämistä psykiatrian alan
teosten kustantajana ja tukemalla alan julkaisutoimintaa

Lisätietoja nettisivuiltamme:
www.psykiatriantutkimussaatio.fi
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Voimaa arjen
keskelle
Meillä on kuukausittain webinaareja, teemailtoja tai teemapäiviä, joissa läheiset saavat
tietoa psyykkisistä sairauksista, uusia näkökulmia omaan arkeen ja tukea omaan jaksamiseen. Toteutamme myös voimavaratoimintaa kulttuurin ja luonnossa liikkumisen
keinoin.
Tulossa olevat tapahtumat:
www.finfamiuusimaa.fi/
tapahtumat/

Tukea koko
perheelle
Jos vanhemmalla on mielenterveyden pulmia
tai alaikäinen lapsi oireilee psyykkisesti, koko
perhe tarvitsee tukea. Tapaamisissa saa tietoa
psyykkisistä sairauksista ja hoitojärjestelmästä sekä tukea perheen haastavaan tilanteeseen. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta
sekä lapsen ja nuoren hyvää kehitystä. Lapsiperhetyöntekijää on mahdollista tavata yksin
tai koko perheen kanssa.
Lisätietoa lapsiperhetyöstä:
www.finfamiuusimaa.fi/
lapsiperhetyo
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Syömishäiriöiden hoitoa,
kuntoutusta ja terapiaa
ammattitaidolla ja sydämellä
jo vuodesta 2002

Tarjoamme:
Ilmainen palveleva
– moniammatillista avohoitoa
puhelin 040 411 5481
syömisongelmiin, painopulmiin ja
syömishäiriöihin
– ympärivuorokautista moniammatillista
osastohoitoa vaikea-asteisiin syömishäiriöihin
– päiväosastohoitoa ja kotihoitoa tiivistä tukea
tarvitseville syömishäiriötä sairastaville

www.syomishairiokeskus.fi
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Omaisneuvonta auttaa
löytämään vertaisen:
www.finfamiuusimaa.fi/
vertaistapaamiset

Kohtaa vertaisesi
Vertaistapaamiset ovat tapa jakaa ajatuksia, tunteita ja huolia toisen samankaltaisessa tilanteessa olevan
kanssa. Vertainen on yhdistyksen koulutettu vapaaehtoinen, jolla on omakohtainen kokemus läheisen
psyykkisestä sairastumisesta. Kahdenkeskiset tapaamiset on tarkoitettu kaikille, joiden perheessä tai lähipiirissä on mielenterveyden ongelmia. Vertaisen kanssa voi jutella myös puhelimitse, jos esimerkiksi välimatka on pitkä tai liikkuminen vaikeaa.

10

Palautetta vertaistapaamisista
”Meillä oli antoisa ja minua voimaannuttava keskustelu. Löysimme yhteisiä
kokemuksia ja pohdimme keinoja jaksaa
puolison sairauden kanssa. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta ja niistä ajatuksista, jotka sain keskustelusta kannettavaksi matkalle.”
”Auttaa pistämään omaa päätä järjestykseen, kun saa keskustella suoran ja
avoimen ihmisen kanssa.”
”Oli tosi mukavaa puhua meille kummallekin tärkeistä asioista. Sain paljon vinkkejä ja tukea omille ajatuksille. Toivoisin,
että voisimme tavata hieman pidempään ja
useammin. Oli niin paljon puhuttavaa.”
”Sinulla on upea kyky kohdata, rohkaista ja
antaa kaivattua tuoretta näkökulmaa.”

KAIKILLA
ON OIKEUS
PSYYKKISEEN
HYVINVOINTIIN
www.komppi.net

Keskusteluapua
kaikissa mieleen
liittyvissä asioissa
Arkisin
12–15 mielenterveysneuvontaa
15–18 vertaistukea
www.valoachat.fi
www.mtkl.fi
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Aitoja tarinoita
kuultavaksi
Omaiskokemusasiantuntijat kertovat
omakohtaisia tarinoita siitä, mitä psyykkinen
sairaus perheessä tai lähipiirissä tuo sairastuneen läheisten elämään. Kokemusasiantuntijat ovat yhdistyksen kouluttamia, mutta
jokaisella on kerrottavanaan oma tarinansa.
Tilaa kokemusasiantuntija
puhumaan tilaisuuteen:
www.finfamiuusimaa.fi/
tilaa-kokemusasiantuntija

Tule vapaaehtoiseksi
Haluatko tulla mukaan tukemaan mielenterveyskuntoutujien läheisiä? Meillä voit toimia
muun muassa ryhmänohjaajana, vertaisena,
kokemusasiantuntijana tai toiminnan esittelijänä. Tarjoamme sinulle peruskoulutuksen
ja mahdollisuuden kouluttautua erilaisiin
tehtäviin. Järjestämme vapaaehtoisille myös
yhteisiä virkistystapahtumia ja ryhmätapaamisia. Kaikki vapaaehtoistoiminta on ammatillisesti ohjattua, ja voit osallistua toimintaan
juuri sen verran kuin haluat.
Ota yhteyttä – etsimme juuri
sinulle sopivan tehtävän!
www.finfamiuusimaa.fi/
vapaaehtoistoiminta/
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Psykoterapiaryhmiä potilaille ja läheisille
www.suomenryhmapsykoterapia.fi/
Psykoterapiaryhmät ja psykoterapeutit

profami oy julkaisee mielenterveysalan kirjallisuutta ja
tuottaa koulutus- ja työnohjauspalveluja sekä sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan työntekijöille että alan opiskelijoille.

TIETOA, TUKEA JA NEUVONTAA SYÖMISHÄIRIÖTÄ
SAIRASTAVILLE, LÄHEISILLE JA AMMATTILAISILLE
Tallberginkatu 1 C 115, 00180 Helsinki | info@etelansyli.fi | www.etelansyli.fi

Paras paikka toipua
Helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien tukena 1983 lähtien

www.profami.com
 niemikoti.fi
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Tilaa uutiskirje!
– pysy ajan tasalla toiminnastamme
ja tapahtumistamme.
bit.ly/FFU_uutiskirje

Omaisen opas

Liity jäseneksi!

Omaisen opas on tarkoitettu sinulle, jonka
läheinen on sairastunut tai oireilee psyykkisesti. Olemme koonneet oppaaseen tärkeäksi
koettua ensitietoa vaikeassa elämäntilanteessa selviytymiseen. Oppaassa on myös tietoa
psyykkisistä sairauksista, niiden hoidosta ja
kuntoutuksesta sekä sosiaalietuuksista. Oppaan
lopusta löytyvä lähdeluettelo ohjaa tarkempiin
lisätietoihin.

Jäsenenä olet mukana tukemassa mielenterveysomaisten hyväksi tehtävää työtä. Saat
neljä kertaa vuodessa Mielenterveysomaisten
keskusliitto – FinFami ry:n julkaiseman Labyrintti-lehden ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän toimintakalenterin.

Lataa opas PDF-versiona

Tutustu FinFami-yhdistysten
oppaisiin oppaat.finfami.fi
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Näin haet jäsenyyttä:
www.finfamiuusimaa.fi/
jasenyys

Information, stöd, hopp
FinFami Nyland rf – Anhöriga som stöd för psykisk hälsa
främjar de närståendes välbefinnande när det uppstår
problem med den psykiska hälsan i den närmaste kretsen.
Vi betjänar anhöriga, familjer och experter inom Nylands
område. Vi tillhandahåller information om psykiska sjukdomar, stöder orken i vardagen och skapar hopp vid en
förändrad livssituation. Vi erbjuder kamratstöd i olika
former och professionell diskussionshjälp samt ordnar olika
grupper, kurser och evenemang. Vi betjänar även på svenska
och våra tjänster är avgiftsfria och öppna för alla.
Boka tid på nätet:
www.finfamiuusimaa.fi/varaa

»
»
»
»

rådgivning och information
guider och övrigt orienteringsmaterial
info- och temakvällar
gemensamma grupper och
föreläsningar
» allmänna föreläsningar och seminarier
» erfarenhetsexperttjänster

Vår populäraste guide är som ger information och
stöd för att klara av en svår livssituation. Guiden kan
laddas ner på svenska.

Ladda ner guide:
www.finfamiuusimaa.fi/oppaat

Information, support, hope
FinFami Uusimaa ry – Supporting Friends and Family is a
local association that supports friends and family members
when their loved one’s mental health suffers.
We support families and friends as well as professionals in
the Uusimaa region. We provide information on mental
disorders, help with coping in everyday life and give hope
when life has changed. We offer diverse peer support and
professional counselling and organise different kinds of
groups, courses and events. Our services are also available
in Swedish, and they are free of charge and open to
everyone.
Book an appointment online:
www.finfamiuusimaa.fi/varaa

» guidance and information
» handbooks and other
educational materials
» information and themed events
» co-created groups and lectures
» public lectures and seminars
» expert by experience services
Our most popular handbook is A Handbook for Family
and Friends, which provides information on coping in
a difficult life situation. The handbook is available in
English, Arabic, Sorani, the Somali language, Farsi and
Russian.

Download the handbook:
www.finfamiuusimaa.fi/oppaat
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FINFAMI UUSIMAA RY

– OMAISET MIELENTERVEYDEN TUKENA
Jämsänkatu 2 C, 4. krs. | 00520 Helsinki | puh. 09 686 0260
www.finfamiuusimaa.fi

AJANVARAUS
VERKOSSA,
SÄHKÖPOSTILLA TAI
SOITTAMALLA

Psykiatrin vastaanotolle
helposti ilman lähetettä ja
pitkiä jonotusaikoja
PlusTerveys Psykiatrikeskus on lämminhenkinen, Helsingin
Punavuoressa toimiva erikoislääkärivastaanotto. Meillä
asiakkaidemme tukena ovat ammattitaitoiset psykiatrit,
nuorisopsykiatrit ja lastenpsykiatrit. Autamme yksilöllisesti ja
luottamuksen arvoisesti.
Järjestämme lähi- ja etävastaanottoja. Voit varata meille
ajan helposti netistä osoitteesta www.psykiatrikeskus.fi,
sähköpostitse psykiatrikeskus@plusterveys.fi tai puhelimitse
numerosta 0505115455.

PLUSTERVEYS
PSYKIATRIKESKUS HELSINKI

psykiatrikeskus.fi • Puh. 050 511 5455
Iso-Roobertinkatu 10 A 4, 00120 Helsinki

