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”Ge de unga utrymme”

LEDAREN

DET ÄR MED STOLTHET och glädje jag presenterar mig som 

Psykosociala förbundets nya styrelseordförande. Jag är 

oerhört inspirerad att fortsätta i den här viktiga rollen efter 

flera år som styrelsemedlem. Det händer spännande sa-

ker i förbundet och jag är tacksam att få dra mitt strå till 

stacken.

ATT LYFTA UNGA som tidningens tema är på sin plats. Det 

talas mycket om ungas psykiska hälsa i dag, särskilt i sam-

band med trippelkrisen som vi alla genomgår. I och för sig 

är det en diskussion som redan började innan pandemin. 

De unga åren är fyllda med både krävande och spännande 

saker och är en tid som genomsyras av stora förändringar 

och snabb fysisk och psykisk utveckling. Även om största 

delen av de unga mår bra är det också en tid då många 

former av psykisk ohälsa visar sig för första gången. Det är 

oroväckande att följa med belastningen som många unga 

känner, och bedrövligt att höra om otillräckliga system 

som bidrar till att problemen hopar sig.

SAMHÄLLET HAR polariserats vilket betyder att de som har 

haft det svårt har det ännu jobbigare. Hjälp i rätt tid är oer-

hört viktigt, att alla ska få ha någon i närheten då det be-

hövs. Hjälp och stöd behöver inte alltid handla om vård, 

och belastning betyder inte alltid psykisk ohälsa. Vägled-

ning och hjälp ska finnas för alla i vardagsmiljön – i sko-

lan, via hobbyer eller via andra stödkanaler som chattar 

eller telefonstöd. Om man ger utrymme för diskussion 

och redskap för att ta upp även svåra saker kan man stöda 

unga att våga prata med varandra, lärare och föräldrar. Det 

här visar även programmet YAM (Youth Aware of Mental 

Health) som under flera år har erbjudits via Psykosociala 

förbundet. I den här tidningen kan du läsa om YAM-verk-

samheten i Oxhamns skola i Jakobstad.

DET FINNS MYCKET jag beundrar hos den yngre genera-

tionen, och jag önskar att vi skulle bli bättre på att lyfta 

fram deras mod, resiliens och resurser. Vi måste se till att 

förmedla hopp och tillit till våra unga som en dag kom-

mer att leda vårt samhälle. Längs vägen behöver det finnas 

stöd och ett hållbart samhälle som inkluderar alla. Tredje 

sektorn har en viktig roll som civilsamhällets språkrör och 

genom att flexibelt och snabbt svara på samhällets behov. 

Förbundets motto ”Vi behöver varandra” är fortfarande be-

tydelsefullt – och ett budskap som jag ser fram emot att 

fortsätta sprida under min tid som ordförande. •

JOHANNA CRESSWELL-SMITH
Ordförande för Psykosociala förbundet
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GÄSTKOLUMN

Att vara ung idag
UNGDOMEN ÄR den bästa tiden i livet. Det har man fått höra, 

men jag är inte helt säker på att det stämmer. Missförstå mig 

rätt – jag älskar mitt liv just nu, och jag mår ganska bra. Men 

med fördelar kommer nackdelar, och med frihet kommer an-

svar.

HELA MIN VARDAG kretsar i princip kring elektronik. Tekniken 

har utvecklats enormt de senaste åren och det är ganska otro-

ligt att man har allt man behöver i en liten låda. Man behöver 

aldrig ha tråkigt, all underhållning som man kan drömma om 

finns inom räckhåll. I skolan märks det också, det är smidigt 

att anteckna på dator och man kan spara allt på samma ställe 

i stället för att samla på sig en massa papper. Men det är också 

väldigt lätt att fastna i flödet av nya videor och filmer. Ibland blir 

man så uppslukad att man glömmer bort att göra sina läxor, 

det är nästan fysiskt omöjligt att slita sig från skärmen. Man 

blir som besatt. Man vet att man borde skriva färdigt den där 

uppsatsen, men man stiger inte upp. I stället fortsätter man att 

scrolla. Det enda som har ändrat är att man nu gör det med 

ångest. Ångesten blir värre med varje video man ser, med det 

finns ingenting man kan göra. Man sitter fast.

JAG VET INTE ens var jag ska börja gällande skolan. Jag har 

alltid fått höra att gymnasiet är mycket mer krävande än 

högstadiet, och på ett sätt kan jag hålla med. Svårighets-

graden är ganska samma som i högstadiet, men när jag 

kommer hem från skolan är jag helt slut. Jag går hemifrån 

klockan 7 på morgonen och är tillbaka ungefär 16.30. När 

man kommer hem ska man hinna göra läxorna, vilket går 

bra så länge man inte har något att göra på kvällarna. Jag 

spelar fotboll, så de kvällar när jag har träningar måste jag 

skjuta upp läxorna till efter det. Ibland är man så utmattad 

att man helt enkelt är tvungen att lämna bort läxorna. Hell-

re det än att sitta upp hela natten för att få dem gjorda. Jag 

saknar tiden då man direkt efter skolan kunde cykla till en 

kompis. Det är bara att glömma och drömma, det finns ing-

en chans att man har energi till det längre. Skolan är förstås 

inte bara hemsk. Jag har ju åtminstone min dator.

I DAG ÄR DET allmänt accepterat att vara annorlunda och man 

behöver inte ha ångest för det. Tvärtom, så kan det vara en sak 

som stärker ens identitet. Med hjälp av internet kan man enkelt 

hitta andra som tillhör samma minoritet som en själv. Då man 

märker att man inte är ensam med sina upplevelser får man en 

ny slags styrka. I dag får man vara stolt, och man behöver inte 

skämmas över att vara sig själv – oberoende om det gäller reli-

gion, sexualitet, etnicitet eller något helt annat. Vi är åtta miljar-

der människor på planeten, och vi har äntligen accepterat att 

alla inte kan vara likadana. För mig har sociala medier bidragit 

till många sömnlösa nätter. Alla bilder på taniga modeller och 

människor med perfekt hy förstör ens självbild. Inte nog med 

att de har perfekt utseende, de verkar också ha perfekta liv. Man 

får intrycket av att de är huvudkaraktärer i en film, med en klar 

väg i livet. De har alltid nya saker att göra, nya aktiviteter med 

nya vänner – under tiden sitter jag själv hemma i soffan och 

följer maniskt med deras liv. Det känns som om de har hela sitt 

liv på klart, medan jag känner ångesten stiga och pressen öka. 

ATT VARA UNG i dag har alltså både fördelar och nackdelar. Jag 

skulle dock välja att vara ung framom lite äldre. Oberoende om 

vi vill det eller inte så går samhället framåt, tiderna förändras. 

Det här är framtiden. Vi är framtiden. •

ANNEA STRÖMBERG
Studerande, Jakobstads gymnasium
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ITEMA       

YAM vågar ställa 
också de svåra frågorna
Jämförelser i sociala medier, skolstress och bristande självkänsla. 

Men också en genuin vilja att prata om svåra saker är vad YAM-

instruktörerna möter i skolan.

TEXT OCH FOTO SONJA FINHOLM

I UNG IDAG

RASTEN ÄR SLUT och eleverna i klass 

8E i Oxhamns skola i Jakobstad kom-

mer in i klassrummet. Det knuffas och 

bråkas och är ganska stökigt innan alla 

hittat en plats. Men YAM-instruktörer-

na Ann-Charlott Rastas och Camilla 

Roslund-Nordling får snabbt ordning 

på gänget.

– I dag ska vi prata om känslor, sä-

ger Ann-Charlott Rastas och lägger 

fram en hög med olika bildkort på ett 

bord.

Lektionen börjar med att alla får 

välja en bild som representerar deras 

känsla just då. En kille på kryckor väljer 

en bild av en ledsen man i en rullstol, 

en annan plockar upp en bild av en ry-

tande leopard.

– Jag valde den här bilden för att 

jag är så hungrig att jag blir arg, säger 

Erik Åstrand.

Ann-Charlott Rastas hjälper elever-

na att sätta ord på sina känslor och ger 

dem verktyg för att kunna hantera den 

berg- och dalbana som livet ofta är.

– Det handlar mycket om att iden-

tifiera vad jag själv mår bra av och vad 

som gör mig glad. Ett konkret tips är 

att skriva ner fem saker som gör dig 

glad, och när det känns jobbigt kan du 

ta fram listan.

Hon pratar också om skillnaden på 

att vara ledsen och deprimerad och 

om att kunna identifiera positiv och 

negativ stress. Theodor Mattbäck har 

svaret:

– I vissa lägen kan det vara bra med 

lite stress, som till exempel när man 

ska tävla och behöver en extra kick.

YAM-VERKSAMHETEN inom Psykoso-

ciala förbundet är inne på sitt sjätte 

verksamhetsår. Hittills har cirka 2500 

ungdomar i Jakobstadsregionen del-

tagit i programmet. Just nu finns tio 

utbildade YAM-instruktörer i Finland 

och målsättningen är att fortsätta 

växa.

– Efterfrågan på material för att 

jobba förebyggande med psykisk 

hälsa är stor. Vi har nyligen inlett 

ett samarbete med Barnavårdsfö-

reningen och Understödsföreningen 

för svenskspråkig missbrukarvård, och 

Ann-Charlott Rastas och Camilla Roslund-Nordling är certifierade YAM-instruktörer.
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vi har även påbörjat processen att 

översätta materialet till finska, säger 

Ann-Charlott Rastas.

På frågan om hur ungas mående 

ser ut i dag funderar Ann-Charlott 

Rastas en bra stund innan hon svarar.

– Alla generationer har haft sina 

utmaningar, men i dag påverkas 

många starkt av sociala medier. Den 

ständiga jämförelsen med andra stäl-

ler självkänslan på prov och det här 

är något unga ofta tar upp i diskus-

sioner med oss. Vi ser också att den 

självupplevda psykiska ohälsan har 

ökat. Det här kan handla just om en 

bristande självbild, tillfällig ångest el-

ler oro för framtiden eller miljön – så-

dant som vi med rätt verktyg kan lära 

oss att hantera på egen hand.

OXHAMNS SKOLA var med redan 2018 

när YAM-programmet lanserades och 

sedan dess har lektionerna varit en 

del av verksamheten för eleverna i 

årskurs åtta. Kurator Camilla Lasén är 

nöjd med samarbetet:

– Med hjälp av YAM kan vi på ett 

tryggt sätt få in diskussioner om psy-

kisk hälsa och ohälsa i skolan. Materi-

alet är anpassat just för den här ål-

dersgruppen och det jag framför allt 

uppskattar är att saker nämns vid 

deras rätta namn, YAM vågar ta upp 

också det som är svårt.

UNDER LEKTIONERNA är det bara in-

struktörerna som är på plats, inga 

lärare eller annan skolpersonal. Elev-

erna får inte heller några betyg eller 

vitsord för lektionerna, vilket Camilla 

Lasén tror är en bra sak – att det ock-

så finns verksamheten i skolan som 

inte är prestationsinriktad. De utma-

ningar hon ser i sitt arbete handlar 

ofta om skolstress eller en försvagad 

självbild orsakad av sociala medier.

– Vi behöver prata om de här sa-

kerna, men också våga konstatera att 

allt kanske inte är så allvarligt som 

det låter, att det är normalt att ha 

starka känslor. Till exempel ångest är 

ett väldigt laddat ord som ibland an-

vänds lite för lättvindigt, säger Camil-

la Lasén.

Tilde Nylund och Leona Lillkvist i 

8E bekräftar mycket av det Camilla 

Lasén säger. När de får plocka upp 

varsin lapp med ord som beskriver 

deras personlighet väljer de helt olika 

– på Tildes lapp står det sportig, med-

an Leona väljer försiktig. Men en sak 

har de gemensamt – de satsar båda 

mycket på skolan och på att få bra 

betyg.

– Skolan är det som stressar mig 

mest, speciellt inför proven. Jag kän-

ner ingen press utifrån, utan det är jag 

själv som sätter ribban högt och vill 

ha bra vitsord, säger Tilde Nylund.

Både hon och Leona Lillkvist säger 

att de fått bra verktyg och tips under 

YAM-lektionerna.

– Jag försöker undvika att bli stres-

sad genom att planera när jag ska läsa 

Tilde Nylund och Leona Lillkvist säger att YAM-lektionerna gett dem bra tips på hur man kan hantera stress och se 
tecken på att någon inte mår så bra.



7

till prov och börja i god tid. Men det 

lyckas så klart inte alltid, säger Leona 

Lillkvist.

Under fem lektioner har åttor-

na funderat på frågor kring psykiskt 

välmående, känslor och relationer. 

Under den sista lektionen repeterar 

man de olika avsnitten och helheten 

avslutas med att eleverna tillsam-

mans får bygga ett eget skyddsnät. 

Camilla Roslund-Nordling tar fram 

ett garnnystan som eleverna får väva 

nätet av. Tanken är att alla ska iden-

tifiera en vuxen som de kan vända 

sig till ifall det behövs. Många säger 

mamma eller pappa, men också äld-

re syskon, en farbror och en ung-

domsledare nämns. Så småningom 

har det bildats ett stort nät av trådar 

mellan pulpeterna. 

Ett nätverk som symboliserar det 

som Ann-Charlott Rastas och Camil-

la Roslund-Nordling vill att ungdo-

marna ska kunna falla tillbaka på om 

det krisar. •

Vad: Ett evidensbaserat förebyggande program för att främ-
ja psykisk hälsa bland unga.

För vem: Skolelever i åldern 13–17 år. Psykosociala förbun-
det har valt att arbeta i årskurs åtta.

Hur: YAM främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att 
möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk 
hälsa. Programmet främjar utvecklingen av problemlösande 
förmåga och emotionell intelligens, som att handskas med 
egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får 
även kunskap om psykiskt hälsofrämjande livsstilar.

Arrangör: Psykosociala förbundet.

Bakgrund: Programmet lanserades i Österbotten 2018 och 
finns i dag tillgängligt i även i Sydösterbotten och Nyland. 
För tillfället har förbundet tio certifierade instruktörer. YAM 
ägs av Mental Health in Mind International Ab, ett forsk-
nings- och utvecklingsföretag som stöds av Karolinska 
Institutet.

Vill du veta mera: På förbundets hemsida finns mera infor-
mation och kontaktuppgifter till instruktörerna.

YAM - Youth Aware of Mental health

Erik Åstrand, Hannes Oja och Viggo Löv med dagens känslolappar.
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GÄSTKOLUMN

De ensamma männen
VAD TÄNKER DU på när du hör ordet ensamhet? Jag tänker 

genast på min farmor som länge bodde ensam i en lägenhet 

i Pargas. Hon brukade ringa till oss och berätta om hur ensam 

hon var och undrade varför vi aldrig kom på besök. Då vi väl 

var där på besök så kändes det som att hon bara anklagade oss 

för att vara där för sällan. Detta var min bild av ensamhet, tills 

jag lärde mig att ensamhet berör oss alla, också mig, en ung 

och frisk blivande man.

Antalet unga som ofta känner sig ensamma har ökat. År 

2018 uppgav 23 procent av de svarande i undersökningen 

Ungdomsbarometern att de var ensamma, medan siffran för 

år 2022 har stigit till 27 procent. Dessa unga är inte instängda i 

lägenheter utan någon som besöker dem, så jag hade tydligen 

förstått fel då jag som yngre tänkte att ensamhet alltid ser ut på 

ett visst sätt. Enligt enkäten Nuori mies – mitä kuuluu? är en-

samhet den största orsaken till unga mäns försvagade psykis-

ka välmående. Hela 81,4 procent uppger ensamhet som den 

största orsaken. Enkäten gjordes år 2020 av föreningen Nyyti 

och Poikien puhelin.

ENSAMHET KAN delas in i två kategorier, social ensamhet, som 

min farmor upplevde, samt emotionell ensamhet som jag sen-

are insåg att jag själv led av då jag inte delade all smärta som 

fanns inom mig utan sparade den på insidan tills den senare 

exploderade. Men det är en annan historia.

Om vi vill förstå mäns illamående bättre behöver vi alltså 

se på ensamheten. I den ovan nämnda enkäten frågade man 

vilka orsakerna är att män inte söker hjälp. Svaren är följande: 

man är rädd för att bli stämplad om man kommer och ber om 

hjälp, stigmat att män ska klara sig själv, eller att ens problem 

inte är tillräckligt allvarligt för att be om hjälp.

Av svaren framgår starkt att det finns normer i samhället 

som motarbetar mäns välmående. Det är vanligt att höra ut-

tryck som ”män gråter inte” eller ”ta det som en man.” Saker vi 

hör men sällan tänker på och ändå påverkas av. Jag har också 

själv gjort mig skyldig till motsvarande beteende, möjligen för 

att det har varit lättare och mindre skrämmande än alternati-

vet – att hålla om mannen eller pojken framför mig som bara 

skulle behöva bli hörd och kanske kramad.

SÅ HUR SKA vi ändra på trenden så att unga i framtiden ska 

känna sig mindre ensamma? Är det något jag kan göra, är det 

något skolan, arbetsplatsen eller vänkretsen kan göra? 

I enkäten Nuori mies – mitä kuuluu? listade responden-

terna bland annat följande positiva saker: det hjälper att ha 

förebilder som pratar om mäns psykiska ohälsa och ger det 

ett ansikte, det hjälper att prata med elevvårdspersonal eller 

prata i anonyma chattar och psykisk ohälsa behöver diskuteras 

i skolor. Jag blev introducerad till en enkel bild för inte allt för 

länge sedan som inspirerade mig till att jobba mot ensamhet, 

den såg ut ungefär så här: Varje dag står jag inför flera val, alla 

de valen har konsekvenser och de konsekvenserna har sina 

konsekvenser. Så om jag börjar med att göra små medvetna 

handlingar i vardagen för att öka välmåendet för mig och and-

ra i min omgivning så drar jag mitt strå till stacken. 

Glöm inte att dina små, positiva handlingar kan ha stor 

betydelse för dina närmaste. På HelsingforsMission erbjuder 

vi skolor ett gratis School to belong-program där hela skolan 

samarbetar för att minska på ensamhet i vardagen bland elev-

er, skolpersonal och föräldrar. Vill du veta mer eller få med din 

egen skola, tveka inte att gå inpå vår webbsida och läs mera: 

www.helsinkimissio.fi/sv/ schooltobelong/ •

OSCAR LEHTINEN
Krisarbetare vid Krisjouren för unga, HelsingforsMission
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Natalie 
har lärt sig
leva med 
sin ångest
Från skolvägran till diagnosen 

depression och social ångest. 

Men också en berättelse om 

vägen tillbaka till vardagen. 

Natalie Lindholm vill berätta sin 

historia – för att andra ska kun-

na få hjälp.

TEXT OCH FOTO  SONJA FINHOLM  

TEMA       I UNG IDAG



10

17-ÅRIGA NATALIE Lindholm sitter 

vid skrivbordet hemma i Bosund. 

Fingrarna löper vant över tangen-

terna när hon bläddrar mellan ka-

talogerna i sin dator. Det som bara 

ser ut som långa rader av siffror 

och bokstäver visar sig vara koden 

för den app som hon just nu hål-

ler på att utveckla. En app där du 

varje dag får ett nytt tänkvärt citat.

Natalie Lindholm studerar för-

sta året till programutvecklare vid 

Optima – något som för ett par år 

sedan var otänkbart. Efter en lång 

period av illamående och skolvä-

gran har hon fått diagnosen de-

pression och social ångest.

NATALIE VÄXTE UPP som vilken 

flicka som helst. Hon tyckte om 

att gå i skolan och hade många 

kompisar. Hennes farmor brukade 

säga att Natalie var en sådan som 

alltid kvittrade och var glad. Men 

när hon skulle börja i högstadiet 

hände något som varken hon själv 

eller hennes mamma Jaana riktigt 

kan förklara.

– Hon hade sett fram emot att 

få börja i en ny skola, och vi var 

båda förväntansfulla. Men det 

dröjde inte många veckor innan 

jag insåg att något var fel, säger 

Jaana Lindholm.

NATALIE VILLE HELT enkelt inte till 

skolan. Jaana och hennes man 

Stig försökte till en början med 

alla knep, och ibland tvingade de 

henne. Men det slutade ofta med 

att dottern ringde och grät några 

timmar senare.

ANTALET FRÅNVAROTIMMAR sköt i 

höjden och Natalie blev allt mer 

nedstämd. Själv kunde hon inte 

sätta ord på vad som var fel, men 

i dag förstår hon att det var ånges-

ten som gjorde att hon kände sig 

misslyckad. Jaana började snabbt 

söka hjälp, men det blev en lång 

process. Än i dag har hon en klu-

ven inställning till skolvärlden och 

till den kamp familjen ställdes inför.

– Att få rätt hjälp är det inte det 

enklaste. Jag är van att ta mig fram 

och är inte rädd för att ställa krav, 

men ändå är det snårigt.

Hon berömmer ändå resursper-

sonalen på skolan och barn- och 

ungdomsmottagningen, men öns-

kar att det fanns mer resurser över 

hela linjen – och en större förståel-

se bland lärarna.

UTREDNINGARNA BÖRJADE med att 

utesluta fysiska orsaker, och via 

Jaana och Natalie Lindholm säger att de kommit varandra närmare under de svåra åren.
Foto: ÖT / Jonas Brunnström

”När ångesten kommer känns 
det tungt, och jag bara måste 
få komma därifrån.”

NATALIE LINDHOLM
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barn- och ungdomsmottagningen 

kom de så småningom vidare till 

en kunnig läkare och en psykolog. 

I dag har Natalie fått medicin som 

hjälper mot depressionen och ång-

esten.

– När det var som värst hade 

Natalie svårt att prata med andra 

vuxna, och därför var samtalsterapi 

inte till någon nytta i hennes fall. 

Nu har hon blivit ordinerad psyko-

terapi. Men även där är köerna upp 

till ett år långa, säger Jaana Lind-

holm.

VÄGEN TILLBAKA TILL en mera nor-

mal skolvardag började under åt-

tan, medan nian blev ett nytt käm-

pigt år. Natalie fick i alla fall sitt 

avgångsbetyg och valde att ta ett 

mellanår på linjen Base Camp vid 

folkhögskolan Kvarnen i Krono-

by. Linjen fungerar som ett tionde 

skolår. Där växte hennes självför-

troende och även om det många 

gånger var tufft, var miljön rätt för 

henne. På vårterminen när hela 

klassen reste till Italien kunde Na-

talie åka med.

– Hon växte massor under den 

resan. Det gjorde gott åt både hen-

ne och mig att se att hon klarade 

det.

Det som varit extra tufft för Na-

talie är att hon tycker om skolan 

och har bra betyg, men helt enkelt 

inte klarat av att fungera i skolvar-

dagen.

– När ångesten kommer känns 

det tungt, och jag bara måste få 

komma därifrån, säger hon.

Natalie tar katten Pelle i fam-

nen och gosar en stund. Än i dag 

har hon svårt att prata om hur 

det kändes när hon mådde som 

sämst. Jaana beskriver det som ett 

enda stort mörker.

– Som förälder och mamma vill 

man inget annat än att ens barn 

ska må bra. Vi krigade och fick 

hjälp, men det har varit en tung tid 

för hela familjen.

Medan vi pratar fixar lillebror Fi-

lip kvällsmat nere i köket. Samtidigt 

kommer familjens minsting Emil 

in. Han lyfter luggen och visar ett 

färskt skrapsår i pannan.

– Vi lekte på den stora snöhögen 

och den anföll mig, säger han.

FÖR NATALIE HAR hemmet och fa-

miljen alltid varit viktiga, här kan 

hon slappna av och vara sig själv. 

Speciellt Filip har varit ett viktigt 

stöd.

– Jag är tacksam över att vi all-

tid varit öppna och kunnat prata 

om det mesta. Jag är inte mycket 

för att bygga fasader, utan säger 

hellre som det är. För att kunna 

hjälpa ditt barn måste du också se 

dem, på riktigt, säger Jaana Lind-

holm.

I HÖSTAS VALDE Natalie att berätta 

sin historia i lokaltidningen och 

responsen har varit enbart posi-

tiv, och när hon får förfrågan om 

denna intervju är svaret självklart 

ja – hon vill berätta hur hon haft 

det för att hjälpa andra som är i 

samma situation. I dag har hon ett 

stort kompisgäng där hon kan och 

får vara sig själv.

– Alla känner till min bakgrund 

och vet hur jag mår. Men det finns 

också andra som har sina utma-

ningar, ibland är det som om bak-

sätet i bilen är en terapisoffa, säger 

hon. •

”Som förälder och mamma vill man inget annat än att ens 
barn ska må bra. Vi krigade och fick hjälp, men det har varit 
en tung tid för hela familjen”

JAANA LINDHOLM

Vem: Mamma Jaana, pappa 
Stig och barnen Mikael (21), 
Natalie (17), Filip (16) och 
Emil (8).

Var: Bor i Bosund, Larsmo.

Favoritaktivitet: Jaana och 
Natalie brukar ta kameran 
med och åka ut i naturen. 
Eller så sitter de i soffan och 
skrattar åt roliga TikTok-     
videor.

Aktuella med: Familjen har 
länge kämpat med dottern 
Natalies mående, som star-
tade med skolångest. Just nu 
mår hon bra.

Jaana Lindholms tips till 
andra föräldrar som kämpar 
med psykisk ohälsa i familjen:

– Se ditt barn, och var intres-
serad. Genom att bygga upp 
tillit och förtroende kan ni 
möta det svåra tillsammans. 
En konkret sak som hjälpt 
oss är att erbjuda belöningar 
för framsteg. Det kan vara 
så enkelt som en godispåse 
eller ett besök på McDonalds 
om hon klarat en tuff dag i 
skolan.

FAMILJEN LINDHOLM

Psykporten.fi 

Den offentilga hälso-

vårdens webbtjänst för 

psykiskt välmående. Här 

finns information och 

egenvårdsprogram som är 

avsedda särskilt för unga.

www.mielenterveystalo.fi

/sv/unga
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Utbudet av erfarenhetsexperter fortsätter att öka. I april 
startar en ny utbildning som leds av Psykosociala förbundets 
verksamhetsledare Petra Nummelin.

DEN SOM ÄR intresserad av att bli er-

farenhetsexpert behöver börja med 

att fundera över sin egen livssitu-

ation – var i livet befinner jag mig 

just nu? Det här beror på att utbild-

ningen kan vara väldigt krävande 

rent mentalt.

– Alla sökande har intervjuats 

och vi har försäkrat oss om att det 

verkligen finns rum för en utbild-

ning i deras vardag, säger kursle-

dare Petra Nummelin, som också är 

verksamhetsledare för Psykosociala 

förbundet.

Petra Nummelin har tidigare ut-

bildat erfarenhetsexperter i egen-

skap av lärare på yrkesskolan Axxell. 

Nu vill hon ge förbundet samma 

möjlighet.

EN ERFARENHETSEXPERT är en per-

son som har egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa eller av att befinna 

sig i en besvärlig livssituation. Det 

kan också vara erfarenheter av re-

habilitering eller återhämtning. 

Även närstående kan gå utbildning-

en. Under utbildningen bearbetar 

deltagarna sina egna erfarenheter 

och formar dessa till verktyg som 

kan vara till hjälp för andra.

– För att kunna delta i utbild-

ningen är det är viktigt att man har 

kommit tillräckligt långt i sin egen 

rehabiliteringsprocess. Vissa har re-

dan processat frågan under några 

års tid innan de lämnar in sin an-

sökan. De här personerna vet vad 

de vill och har tidigare insett att det 

inte varit rätt tid. Sedan finns det de 

som spontant lämnar in en ansökan 

och där det under intervjun fram-

kommer det att de har så myck-

et annat på gång i livet att det blir 

svårt att binda sig till utbildningen. 

Då är tiden inte rätt, säger Petra 

Nummelin.

UTBILDNINGEN ÄR uppbyggd i fyra mo-

duler: Teoretiskt kunnande, Jobba med 

sig själv, Jag som erfarenhetsexpert och 

Hur använda sig av expertisen? Delta-

garna får reflektera över hur är det att 

samarbeta med professionella yrkesut-

övare och vad ska man ta i beaktande 

då det gäller den egna orken då man tar 

emot uppdrag.

– Man behöver kunna formule-

ra sig och samarbeta med alla ty-

per av instanser – även sådana som 

man kanske själv haft mindre bra er-

farenhet av. För att kunna bli en er-

farenhetsexpert ska man också vara 

så pass okej med sitt eget förflutna att 

man kan bidra till en förändring till det 

bättre.

Psykosociala förbundet 
utbildar nya experter

Pixabay.com
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UNDER UTBILDNINGEN får deltagar-

na fundera på sina egna styrkor och 

hur de ser på omgivningens styr-

kor. Att dela med sig av sin egen 

berättelse och att lyssna på andras 

berättelser är en stor del av proces-

sen. Man reflekterar och diskuterar 

i grupp. En annan viktig aspekt är 

etiken. Det handlar också om em-

powerment och återhämtning. Man 

lär sig förstå att ingen fas varar för 

evigt och lär sig reflektera över vad 

det betyder för en själv.

I utbildningen ingår också kursen 

Psykisk första hjälp 2, vilket Petra 

Nummelin är extra stolt över.

– Utbildningen består av ett di-

gert paket kunskap, som vi hoppas 

ska vara till hjälp både för deltagar-

na och för de som i framtiden får 

möjlighet att jobba med våra erfa-

renhetsexperter. •

Åtta berättelser 
rakt ur vardagen
Boken Gnistor av hopp ger 
en röst åt psykisk ohälsa. 
Här finns åtta personliga 
berättelser från olika håll i 
Svenskfinland med en sak 
gemensamt – att förmedla 
hopp och visa att det finns 
en väg ut.

NU FINNS EN ny bok om utbildning-

en till erfarenshetsexpert. I boken 

Gnistor av hopp möter vi åtta ut-

bildade experter som berättar om 

hur livet format dem. Berättelser-

na handlar inte om vem som haft 

det mest jobbigt, utan om styrkan 

att ta sig vidare, om att få och ge 

hopp, om kraften i återhämtningen 

och om att man kan hjälpa andra 

genom att dela med sig.

FÖRFATTAREN OCH erfarenhets-

experten Pamela Kinnunen lyfter 

också fram vikten av öppenhet.

– I vårt samhälle finns alltför 

många fördomar, onödiga skam-

känslor och nedtryckande av de 

som är annorlunda – men genom 

att våga prata om svåra saker våg-

ar allt fler göra det, säger hon.

MED SIN BOK vill Pamela Kinnu-

nen lyfta fram de åtta experter-

nas livshistoria, men också sprida 

kunskap om expertisen. Boken har 

getts ut av föreningen Livsgnistan, 

en förening där Pamela Kinnunen 

fungerat som ordförande ända 

sedan starten 2016. Livsgnistan 

grundades av utbildade erfaren-

hetsexperter inom mental- och 

missbrukarvården och är en kam-

ratstödsförening med lågtröskel-

verksamhet, men även ett forum 

för erfarenhetsexperterna.

PAMELA KINNUNEN säger att arbe-

tet med boken varit både lärorikt 

och utmanande.

– Tanken var först att jag skulle 

hålla ihop projektet och att någon 

annan skulle skriva, men det blev 

inte så. Jag uppmuntrades att skri-

va själv och till min stora förvåning 

var det roligare än jag trott. Jag 

har också haft hjälp av andra som 

läst igenom texten.

Tanken var att få ett så mångsi-

digt innehåll som möjligt. Pamela 

Kinnunen har intervjuat åtta per-

soner från olika regioner i Svensk-

finland och med erfarenhet av oli-

ka expertisområden. Boken blev 

också mera omfattande än plane-

rat.                                            

Erfarenhetsexpert 

– vad är det?

”En erfarenhetsexpert är var-

ken en klient, patient eller 

hälsovårdspersonal – hens 

roll är att vara en utbildad er-

farenhetsexpert.”

Erfarenhetsexpert 

– vad kan du jobba med?

Som erfarenhetsexpert kan 

du föreläsa i skolor, vid se-

minarier och möten, eller 

fungera som utvärderare av 

kvalitetsrekommendationer i 

planering och utveckling av 

olika serviceformer. Du kan 

också leda kamratstödsgrup-

per eller olika samtalsgrup-

per, fungera som arbetspar till 

en professionell yrkesutövare 

eller som tolk mellan kund 

och personal. En erfarenhets-

expert kan också vara stöd-

person.

Källa: Föreningen Mielle, 

ÄK-projektet
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– Det är svårt att skala av män-

niskors livsberättelser och välja ut 

vad som är viktigare än något an-

nat. Inget i livet är så pass inrutat 

att vare sig det som hände före 

eller efter skulle sakna betydel-

se. Därför är berättelserna ganska 

långa.

BOKEN INNEHÅLLER åtta berättel-

ser: Pauline berättar om sin erfa-

renhet av svår depression, Emil 

om resan genom utmattning och 

droger, Susanne om att leva med 

ekonomiska utmaningar, Malena 

om ångest och Ect-behandling, 

Jenny om hur mobbning ledde till 

psykisk ohälsa, Mikaela om sitt al-

koholmissbruk, Malin om sorgen 

kring ett förlorat barn och Sofia 

om pillermissbruk och vardagen 

med OCD. Här får du läsa ett ut-

drag ur två av berättelserna:

Experterna berättar

Utdrag ur boken

Pauline: Jag lärde känna mig 

själv på nytt

”Våren 2021 blev jag färdigutbil-

dad erfarenhetsexpert från Axxell 

i Karis. Jag hittade utbildningen i 

mitt flöde på Facebook. Jag kände 

genast att den talade till mig och 

lämnade in min ansökan. 

Utbildningen gav mig massor 

– det känns som om det finns en 

Pauline före och en Pauline efter. I 

efterhand kan jag se hur långt jag 

kommit sedan jag började utbild-

ningen. Jag lärde känna mig själv 

på ett nytt plan. Jag utvecklades 

som människa bland annat tack 

vare att jag ett flertal gånger blev 

tvungen att kliva utanför min egen 

bekvämlighetszon. Jag upplever 

att jag var en sluten person då jag 

började utbildningen, men sedan 

öppnades jag allt mer under ut-

bildningens gång. 

Gruppens stöd bidrog till min 

utveckling. Då jag valde att gå 

utbildningen var det inte för min 

egen skull, jag ville få redskap för 

att kunna hjälpa andra. Det visa-

de sig efteråt att det även var till 

mycket stor hjälp för mig själv. 

Jag insåg att man också hjälper 

sig själv på vägen när man hjälper 

andra.”

Emil: Vi är alla mänskliga

”Då jag såg utbildningen i ett 

Instagraminlägg gick jag i terapi 

efter min burnout. Jag hade börjat 

fundera på alternativ och vad jag 

skulle göra i framtiden, men kände 

mig ännu för trött för att påbörja 

en lång utbildning. Temat kring er-

farenhetsexpertisen tilltalade mig 

och tanken på att kunna göra nå-

got kreativt och positivt av de er-

farenheter jag hade av depression, 

ångest och skuldkänslor gjorde 

mig intresserad. 

Utbildningen gav mig massor, 

jag utvecklades mycket som per-

son under tiden. Jag lärde mig att 

acceptera andra människor, med 

deras brister och bekymmer utan 

att tycka att de är mindre värda än 

jag. Jag lärde mig att förstå andra 

och inse att det som är lätt för mig 

kan vara väldigt svårt för någon 

annan. 

Nu kan jag på ett nytt sätt för-

stå att även jag kan göra fel, att 

jag är mänsklig precis som alla 

andra. Jag har fått en större kun-

skap i varför jag reagerar som jag 

gör och därmed lättare att förstå 

även andra. Nu känner jag bättre 

till mina svaga sidor, sidor jag inte 

visste att var sådana jag kunde el-

ler borde jobba på. Jag känner mig 

som en bättre person.” •

LIVSGNISTAN RF

LIVSGNISTAN RF grundades 

2016 av utbildade erfarenhets-

experter inom mental- och 

missbrukarvården.

Föreningen är svenskspråkig 

och har sin hemort i Raseborg. 

Föreningen är en kamratsstöds-

förening som erbjuder en låg-

tröskelverksamhet som är till-

gänglig för alla i behov av den. 

Föreningens syfte är: 

– att erbjuda sina medlemmar 

kamratstöd och inge hopp. 

Kamratstöd kan ges genom oli-

ka gruppverksamheter, träffar 

och social samvaro.

– att betona öppenhet: öppet 

sinne och förståelse hjälper till 

att minska på den stigma det 

finns kring psykisk ohälsa.

– att visa att en person med 

psykiatrisk diagnos inte är sin 

diagnos utan även en männ-

iska, vi är alla unika och värde-

fulla för dem vi är.

– att hjälpa till med att våga 

visa känslor, våga vara svag och 

be om hjälp.

Som nyutbildade erfarenhets-

experter ville vi ha ett forum där 

vi tillsammans kan stöda varan-

dra även efter utbildningarna. 

Där vi tillsammans kan funde-

ra kring hur vi vill utveckla oss 

själva som erfarenhetsexperter 

samt hur vi kan föra vidare vår 

kunskap ut i samhället. Vi vill 

höra till en förening som kan 

ordna evenemang och hän-

delser var man kan få träna på 

att utöva sitt nya yrke.

Erfarenhetsexpertisen är 

en viktig sak för oss och vi vill 

jobba för att sprida dess kun-

skap.

Källa: livsgnistan.fi/om-oss/

”Utbildningen gav mig mas-
sor - det känns som om det 
finns en Pauline före och 
en Pauline efter.”
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GÄSTKOLUMN

För att världen ska bli en bättre
plats behöver man jobba för det
JAG VAR INTE gammal när jag för första gången lade mär-

ke till hur orättvis världen är. Som femåring förstod jag 

inte varför vissa behandlades sämre än andra, hur många 

kunde leva i extrem fattigdom eller varför så mångas var-

dag präglades av våld och otrygghet. Även om jag idag, 

som 17-åring, ser världen ur en annan synvinkel har dessa 

frågor aldrig lämnat mig. Som femåring var det inte det 

faktum att en stor del av världens befolkning levde i fat-

tigdom som chockerade mig, utan att det fanns så många 

människor som inte verkade bry sig om det. Jag minns 

att jag som liten sade åt mig själv att jag aldrig får vända 

bort blicken från de som behöver hjälp, så som jag sett så 

många andra göra. Även om jag i dag förstår hur enkelt det 

är att låtsas att vissa konflikter eller problem inte angår en 

själv, förstår jag inte hur så många klarar av att titta bort.

JAG VAR TOLV år när jag första gången hörde om ung-

domsfullmäktige. Då var jag ännu för ung för att få vara 

med, men blev jag ändå intresserad av att få jobba för unga 

i Raseborg. Ett år senare var mitt namn det sista av de 15 

nya medlemmarna i Raseborgs ungdomsfullmäktige 2020 

som ropades ut på ungdomsparlamentet. Coronapande-

min satte stopp för mycket men efter att restriktionerna 

lättade har tiden gått snabbt och i dag har jag represen-

terat unga i flera av Raseborgs beslutsfattande organ och 

sitter med i ungdomsfullmäktige för fjärde året i rad.

ÄVEN OM DE ärenden som vi behandlar i ungdomsfullmäk-

tige inte är de problem som femåriga Agnes önskade lös-

ningar på, är det viktigt att kunna se värde i det arbete som 

görs på olika nivåer av beslutsfattandet. Jag vågar påstå att 

många inte vill engagera sig inom politiken eftersom de 

känner att deras röst ändå inte spelar någon roll. Jag tycker 

tvärtom. Att få vara med och påverka inom en kommun, 

ort eller en skola kan ha en stor betydelse och man ska 

aldrig underskatta sin egen röst, även om sammanhanget 

är litet. Det finns många viktiga, självklara saker som be-

höver sägas högt och det behövs alltid människor som är 

redo att säga dem. Till och med de mest grundläggande 

rättigheterna måste försvaras för att vi inte skall hamna i en 

situation där vårt samhälle slutar att utvecklas.

ÄVEN OM världen kan kännas som en väldig negativ plats 

med nyheter om katastrof efter katastrof, vill jag uppmunt-

ra andra unga, och varför inte också äldre, att göra sin röst 

hörd och stå upp för det man anser vara rätt. Världen blir 

inte en bättre plats utan människor som är redo att jobba 

för det. Jag drivs framåt av orättvisor, och det finns få saker 

som får mig lika motiverad. Men jag drivs mest av tanken 

på att kunna lämna över den värld vi lever i till nästa gene-

ration, och att kunna överlämna den i bättre skick än den 

överlämnades till mig och min generation. •

AGNES KVARNSTRÖM
Ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige 2023
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Det är inte alltid lätt att tala om psykisk ohälsa med barn och unga. Det kan vara 
svårt att sätta ord på vad man känner och berätta hur man mår – speciellt när det 
inte går att visa var man har ont. Då är sagor och berättelser ett fantastiskt redskap 
att ta till. Med hjälp av böcker kan man förklara och bearbeta det som annars kan 
vara svårt att få ett grepp om. Att läsa, höra och se bilder kan vara till stor hjälp för 
att bättre förstå och känna igen det man själv eller någon annan går igenom.

De svenska bibliotekspedagogerna i Esbo har samlat ihop en rad boktips för barn 
och unga i olika åldrar. I dessa böcker behandlas olika känslor och svåra livssitua-
tioner på många olika sätt och ålderssensitivt.

TEXT ANNE AHLEFELT

ITEMA       I UNG IDAG

Närma dig det svåra
med en bok

MIN SVARTA HUND
Ålder 3-6 år
av Sanna Tahvanainen 
och Jenny Lucander
Leonard träffar en te-
rapeut för att få hjälp 
med sina stora känslor.

FJÄRILSHUSET
Ålder 3-6 år
av Kerstin Elias Costa
En vacker och fåordig 
bilderbok om att förlo-
ra sin mormor.

VESTA-LINNÉA I 
MÅNSKENET
Ålder 3-6 år
av Tove Appelgren och 
Salla Savolainen
I den här boken förstår 
Vesta-Linnéa att allting 
kan vara segt och svart, 
men att man också kan 
bli lycklig igen.

DYKSOMMAR
Ålder 6-9 år
av Sara Stridsbergs och 
Sara Lundström
En rikt illustrerad bok 
om en förälder som 
inte orkar mera och 
barnet som söker tröst.



17

HAJ-JENNY
Ålder 6-9 år
av Lisa Lundmark och 
Charlotte Ramel
En kapitelbok som be-
handlar både självvald 
och påtvingad ensamhet 
och hur det påverkar oss.

LEDSEN
Ålder 6-9 år
av Liv Svirsky och 
Kornelia Enqvist
Här berättar en psykolog 
om vad som händer när 
du blir ledsen och hur 
du kan hantera sorg till 
exempel. Kolla även in 
böckerna Arg och Rädd i 
den lättlästa Känslor-
serien.

COMEDY QUEEN
Ålder 9-12 år
av Jenny Jägerfeld
En bok om sorgen 
efter att en förälder 
tar sitt liv och ett barn 
som försöker hantera 
sin egen rädsla för att 
bli likadan. Tung men 
också upplyftande 
och rolig!

HUNDRA DAGAR 
HEMMA
Ålder 9-12 år
av Matilda Gyllenberg 
och Maria Sann
Handlar om elvaåriga 
Nike som inte kan gå 
tillbaka till skolan efter 
jullovet. Ett mörker spri-
der sig i hennes kropp, 
men vad det beror på 
kan hon inte förklara 
ens för sig själv.

MAGKNIP
Ålder 9-12 år
av av Raina Telgemeier
En seriebok om när oro 
tar över en ung flickas 
liv och allt börjar kret-
sa kring ett evigt knip i 
magen.

INUTI HUVUDET 
ÄR JAG KUL
Ålder 12-15 år
av Lisa Bjärbo
En bok om att känna 
sig så blyg att det börjar 
begränsa ens liv och rela-
tioner.

ALLT SKA BRINNA
Ålder 12-15 år
av Sofia Nordin
En berättelse om 
klimatångest, annan 
ångest, vänskap och 
medberoende.

JAG ÄR JU SÅ 
JÄVLA EASY GOING
Ålder 15+ år
av Jenny Jägerfeld
En bok om Joanna 
som har adhd och 
kämpar med att vara 
den vuxna i sin familj 
när föräldrarna inte 
går att lita på.

ALLT SOM BLIR KVAR
Ålder 15+ år
av Sandra Beijer
Om sorgen och vilsen-
heten när en relation i 
ungdomen tar slut, och 
om att försöka må bättre 
på fel sätt.

BOKTIPS!

Har du läst en bra bok och vill 

tipsa om den i Respons?

Mejla sonja.wickman@fspc.fi
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Pixabay.com

En valperiod är en kort tid inom påverkningsarbete. Terapigarantin 

och mentalvårdsstrategin är bra exempel på att påverkningsarbete 

kräver både uthållighet och tålamod.

TEXT  KALLE ERKKILÄ FOTO JUKKA VASO

MÄN OCH PSYKISK HÄLSAI

UNDER RIKSDAGSVALET 2019 förde 

Mentalhälsopoolen en kampanj 

om medborgarinitiativet Terapi-

garantin. Vi samlade in namn till 

initiativet, förde diskussioner med 

beslutsfattare och informerade om 

utveckling av basnivån för men-

talvårdstjänster.

NÄR VI SAMLAT in 50 000 under-

skrifter för medborgarinitiativet, 

förstärktes det politiska stödet för 

Terapigarantin allt mer och initia-

tivet lovordades i remissdebatten i 

riksdagen. I en enkät under senaste 

riksdagsval framgick att Terapiga-

rantin fick bifall av åtta partier. Allt 

tydde på att Terapigarantin skulle 

bli verklighet.

TROTS ETT BRETT stöd har Terapiga-

rantin inte förverkligats på det sätt 

man ville med medborgarinitiati-

vet. Men under snart fyra år har det 

Kalle Erkkilä är författare och sak-
kunnig inom kommunikation för 
Mentalhälsopoolen. 
Foto: mielenterveyspooli.fi

Pixabay.comTerapigarantin 
blev urvattnad
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ändå hunnit ske en hel del. Coro-

napandemin och Rysslands krig i 

Ukraina ändrade prioriteringarna 

inom politiken, vilket innebar att 

annan lagstiftning fördröjdes. Ex-

empelvis förlängdes regeringens 

förslag till vårdgaranti hela fem 

gånger. Detta inverkade även på 

behandlingen av Terapigarantin, 

eftersom social- och hälsovårds-

utskottet beslöt att delvis koppla 

den till behandlingen av vårdga-

rantin.

NÄR REGERINGENS förslag till vård-

garanti äntligen togs upp till be-

handling i riksdagen, hade de 

centrala målen i Terapigarantin 

fallit bort. Psykoterapi och annan 

psykosocial vård inom bashälso-

vården utgör inte en del av vård-

garantin. Vi fick en urvattnad Tera-

pigaranti, även om den utlovades 

som en helhet.

    Initiativet är ett bra exempel på 

de långa bågarna inom politiken. 

Terapigarantin är ett av Mentalhäl-

sopoolens mål även i vårens riks-

dagsval. Valen kommer och går 

men Terapigarantin består.

DET ÄR OCKSÅ bra att komma ihåg 

att påverkningsarbete är ett mara-

tonlopp och inte en sprintsträcka 

– speciellt när det gäller men-

talvårdspolitiken är frasen rätt så 

beskrivande. Ett annat exempel på 

hur tidskrävande påverkningsarbe-

te kan vara är den riksomfattande 

mentalvårdsstrategin, som public-

erades i början av 2020. Familje- 

och omsorgsminister Krista Kiuru 

(sdp) lovade vid publiceringstillfäl-

let, att man kommer att göra stra-

tegin till ett principbeslut i statsrå-

det. Men krisåren fördröjde även 

förverkligandet av detta mål. Nu 

är principbeslutet äntligen under 

beredning, men det kommer dock 

att förverkligas först under nästa 

regeringsperiod.

TERAPIGARANTIN och mentalhäl-

sostrategin är bra påminnelser om 

hur lång den politiska processen 

kan vara. En valperiod är i den be-

märkelsen en kort period. •

NOTISER”Det är bra att komma ihåg att påverkningsarbete är 
ett maratonlopp och inte en sprintsträcka – speciellt 
när det gäller mentalvårdspolitiken är frasen rätt så 
beskrivande. ”

KALLE ERKKILÄ

Väska med 
budskap

VILL DU ha en egen tygväska 
med texten Här går jag och 
är helt underbar? Våra väskor 
finns nu till försäljning. Priset 
är 15 euro plus postavgift på 
2,40 euro. Beställningar görs 
till Sonja Wickman, per e-post: 
sonja.wickman@fspc.fi eller 
per telefon 050-548 8951.

Tygväskorna är en del av vår 
marknadsföring och delas ut 
till olika aktörer som vi möter 
inom vår verksamhet, men det 
är även möjligt för privatper-
soner att köpa en.

Psykosociala förbundet är 

en av 34 aktörer i Men-

talhälsopoolen, och tillför 

Mentalhälsopoolens styr-

grupp. 

Psykosociala förbundet 

kommer att inneha ordfö-

randeskap från och med 1 

maj 2023.

Du kan bekanta dig med 

nätverkets påverkningsar-

bete på adressen 

mielenterveyspooli.fi.

Filmer på Youtube

PÅ PSYKOSOCIALA förbundets 
Youtubekanal hittar du filmer 
om psykisk hälsa och ohälsa. 
De senaste fem filmerna är 
producerade i samarbete med 
erfarenhetsexpertutbildningen 
på Axxell. Genom dessa kort-
filmer vill vi lyfta fram erfa-
renhetsexperter inom psykisk 
ohälsa och hur deras expertis 
kan användas inom olika om-
råden. I filmerna får du träffa 
Malena, Heidi, Dimi, Celinda 
och Susanne som alla har gått en 
erfarenhetsexpertutbildning vid 
Axxell. Gå in på www.youtube.
com och sök på: Psykosociala 
förbundet.
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MÖT VÅRA VERKSAMHETSLEDARE

Hej Sara,
verksamhetsledare för Psykosociala föreningen Träffpunkten

VEM ÄR DU? 

– Jag är ursprungligen Malaxbo, men bor i Korsholm 

tillsammans med min man och våra två barn samt bo-

nusbarn. Jag tycker om att ha saker på gång och trivs 

med planering och att ordna olika evenemang. Jag är i 

grunden textilartesan, jag är kreativ och tycker om att 

jobba med händerna. Jag syr, stickar och virkar, och 

gillar att kombinera det praktiska med det psykosociala 

stödet som jag jobbar med till vardags. Just nu stud-

erar jag också till socionom på Novia i Åbo och skriver 

som bäst mitt slutarbete om trädgårdsterapi.

HUR SKULLE DU BESKRIVA TRÄFFPUNKTEN?

– Vi vill skapa en gemenskap och erbjuda stöd åt alla 

som har erfarenhet av psykisk ohälsa – unga, vuxna, 

barnfamiljer och äldre. Mixen av deltagare är vår styrka, 

och tanken är också att man vid sidan av den rehabi-

literande verksamheten ska kunna få stöd av varandra. 

Vi erbjuder ett varierande program för alla daglediga 

med allt från föreläsningar, pyssel och gymnastik till 

uteliv i form av vandringar, utflykter och grillkvällar.

VAD HAR NI PÅ GÅNG JUST NU?

– I januari startade vi projektet Hantverket – Träff-

punkt i byji. Vi har fått bidrag från Aktion Österbotten 

(Leader) och Svenska kulturfonden, medan Malax 

församling upplåter utrymme. Tanken är att erbjuda 

verksamhet för daglediga – vuxna, unga vuxna och ny-

finländare – utöver Träffpunktens ordinarie verksam-

het på onsdagar. Syftet är att erbjuda en meningsfull 

vardag med hantverk, rörelseglädje och gemenskap. 

Verksamheten ska fungera som drop in, så vi kom-

mer i stor utsträckning att utgå från deltagarnas egna 

önskemål och förutsättningar. Utöver det deltar vi i ett 

integrationsprojekt tillsammans med Malax kommun 

och är även delaktiga i nätverk för att stödja familjer 

inom Österbottens välfärdsområde.

VAD VILL DU HÄLSA TILL VÅRA LÄSARE?

– Ta vara på möjligheten att besöka någon av förbun-

dets medlemsföreningar. Det görs ett fint arbete i olika 

regioner och det mesta av vår verksamhet är öppen för 

alla. Glöm inte heller bort att du som anhörig kan få 

stöd av förbundets medlemsföreningar. •

SARA BRÄNNUDD
Verksamhetsledare för Psykosociala föreningen Träffpunkten 

I DEN HÄR SERIEN presenterar vi våra verksamhets- 

ledare och ger dig som läsare en inblick i de olika 

medlemsföreningarnas verksamhet.  Nu har turen 

kommit till Sara Brännudd på Psykosociala föreningen 

Träffpunkten i Malax.
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Vänd vårdepp till vårpepp

Känner du dig trött och nedstämd, trots att våren står för 
dörren och du ”borde” känna dig på topp? Här är några tips 
för att boosta ditt välmående.

1. Hitta en så harmonisk livssituation som möjligt. Det kan vara 
lättare sagt än gjort, men redan att försöka är en bra början!

2. Goda och meningsfulla relationer är viktiga, särskilt i situationer 
där vi behöver stöd. Vårda de relationer som är viktiga för dig.

3. Försök komma ut en stund varje dag, även om det känns mo-
tigt. Börja med bara några minuter om det känns svårt. Att vistas 
i dagsljus främjar god sömn och att vistas i naturen är bra mot 
stress.

4. Respektera ditt behov av återhämtning: en liten stund varje 
timme, en stund på kvällen och hitta på något avkopplande under 
helgen!

5. Boka in lagom mycket i kalendern. Även om dina aktiviteter är 
roliga och spännande behöver kroppen och knoppen vila ibland.

6. Visa dig själv att du kan stänga av mobilen och logga ut under 
den tid du söker avkoppling. Begränsa sociala medier om de får 
dig att må sämre.

7. Vårda din sömn! Nästan all psykisk ohälsa startar med försäm-
rad sömn. Försök hitta regelbundna tider för att lägga dig och 
stiga upp.

8. Gör ditt sovrum till en fredad plats; tyst och mörkt utan störan-
de inslag som arbete, datorer och liknande.

9. Ät bra enligt något av de många kostråd som finns!

10. Motionera för att känna dig allmänt friskare. Motion höjer 
också halterna av dina måbra-hormoner.

11. Drick alkohol med måtta. Eller inte alls.

Källa: www.mabra.com

BOKTIPS

DU FÖRTJÄ-

NAR  att må 
bra! Men 
hur lyckas 
man när li-
vet känns 
allt annat än 
lätt, och man 
har fastnat 
i tunga tan-
kar? Illustratören Matilda Heindow 
tar oss med från hennes första te-
rapibesök till dagen hon vaknade 
upp och kände glädje igen. Med 
instagramkontot @crazyheadco-
mics har hon startat ett kollek-
tivt samtal om psykisk hälsa och 
konsten att må bra. Nu delar hon 
med sig av sina samlade verktyg 
och tips som kan hjälpa dig att må 
bättre.

Den här boken hjälper dig att 
göra din inre kritiker till en nära 
vän. Den lär dig känna igen de-
struktiva tankemönster och hur du 
gör dig av med tunga känslor för 
att få rum för de lättare. Den vill 
helt enkelt påminna dig om att du 
är någon som förtjänar att tas om 
hand – för den du är.

Konsten att 
må bättre 
Författare: Matilda Heindow

Förlag: Bonnier Fakta, 2023

52 veckor av 
tacksamhet
Författare: Amanda Burman

Förlag: Amanda Burman,  2021

52  VECKOR av 
tacksamhet 
är boken som 
hjälper dig att 
se det du är 
tacksam för. 
Det här är bok-
en jag letade 
efter men inte 
hittade. Myck-
et plats att skriva egna tankar och 
det du själv behöver skriva. Valfritt 
startdatum.
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Kantarellpaj
med västerbottenost
TEXT OCH FOTO  SONJA WICKMAN

Så här gör du

Pajbotten
125 g smör
3 dl vetemjöl
3 msk vatten

Fyllning
1 purjolök
1 dl soltorkade tomater, i olja
1,5 dl färsk bladpersilja
salt 
peppar
400 g kantareller
4 ägg
2 dl grädde
2 dl mjölk
100 g västerbottenost
smör, till stekning

Gör så här
Pajbotten
Blanda smör och mjöl, gärna i mixer. 
Tillsätt vatten och arbeta snabbt ihop 
degen. Om tid finns så låt degen vila 
två timmar i kylen. Tryck ut degen till 
ett tunt lager i en pajform.

Fyllning
Hacka purjolöken i grova bitar cirka 
två cm tjocka. Hacka sedan de sol-
torkade tomaterna och persiljan. Stek 
på kantarellerna tills de släppt vatten 
och fått en fin gyllenbrun färg. Salta 
och peppra gärna. När kantarellerna 
är redo så tillsätt purjolöken, tomater-
na och sist persiljan. Vispa ihop ägg, 
grädde och mjölk. Strö ut de stekta 
grönsakerna i pajskalet och häll sedan 
över blandningen. Riv till sist över väs-
terbottenosten och grädda mitt i ugnen 
på 200 grader i cirka 35-40 min. 

 
Gör din 

beställning på 
funk.fi/

prenumerera!

VILL DU PRENUMERERA PÅ FUNK.?
Intresserad av mänskliga rättigheter, socialpolitik och vad som är på gång 

inom funktionshinderfältet i Svenskfinland?

Medlemmar i Psykosociala förbundets föreningar får tidningen Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) 
som kostnadsfri förmån! Priset för övriga är 15 euro i året. Frågor? Kontakta redaktion@funk.fi.
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NOTISER

Sök bidrag från vår 
understödsfond

PERSONER I alla åldrar kan 
söka bidrag från Psykosociala 
förbundets fond Understöds-
fonden för rehabilitering från 
psykisk ohälsa. Vårdnadshava-
re vars barn är i behov av stöd 
för till exempel en fritidssyssel-
sättning, är också välkomna att 
söka bidrag från fonden. Ibland 
täcker det offentliga inte alla 
kostnader för rehabilitering 
eller vård (såsom egen andel), 
och då kan man söka bidrag 
från fonden. Medel från fonden 
delas ut tre gånger per år. Ob-
servera att sökande måste vara 
bosatt i Finland (ansökningar 
från Sverige beaktas inte). 

Du väljer själv om du skickar in 
din ansökan digitalt eller ge-
nom att skriva ut ansöknings-
blanketten på vår hemsida 
www.fspc.fi och skicka den per 
post.  Deadline för ansökningar 
år 2023 är 15.4, 15.8 och 15.11.

Välkommen på den årliga
branschkonferensen för svenskspråkiga

organisationer och föreningar inom
social- och hälsovårdsområdet. Årets

tema är digitaliseringen och social- och
hälsovårdsområdets framtid.

 
Mera information finns på samsnet.fi

SAMS sommardagar 2023
8-9.6.2023 | Solo Sokos Hotel Torni Tampere

På vår hemsida
 www.fspc.fi hittar 

du information om vad
som är på gång inom 

Psykosociala förbundet!
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NY MEDARBETARE

Vårt arbete gör skillnad
HEJ ALLA LÄSARE! Jag heter Anne Ahlefelt och är ny verk-

samhetskoordinator på Psykosociala förbundet sedan bör-

jan av februari. Det känns både roligt och meningsfullt att 

få stiga in i den här rollen och att få vara med och arbeta 

för psykisk hälsa. Jag har blivit väl bemött och varmt väl-

komnad av alla både här på förbundet och av medlems-

föreningarna, och det känns bra att komma in och påbörja 

samarbetet med alla parter. Jag är också glad över att ha 

fått återvända till tredje sektorn och föreningsvärlden där vi 

verkligen gör en stor skillnad för så många. Det är just här 

jag vill vara och där jag känner att jag hör hemma.

Jag är utbildad socionom och har senare byggt på med 

olika utbildningar och kurser. Livslångt lärande är det som 

gäller för mig. I höstas inledde jag högre yrkeshögskolestu-

dier inom programmet Leadership in Nordic Healthcare i 

hopp om att en dag kunna titulera mig Master of Health. 

Studierna sker främst vid sidan av arbetet, men jag tror 

starkt att det finns synergier att hitta mellan dessa, att både 

förbundet och fältet kan gynnas.

JAG TYCKER OM att ha lämpliga utmaningar och målsättning-

ar som för mig framåt och lär mig nytt om både mig själv och 

annat i livet. Men jag försöker samtidigt vara skonsam och se 

det som processer som får ta den tid de behöver – jag har inte 

bråttom. Jag tänker att vi människor aldrig blir färdiga utan att 

vi utvecklas och förändras enligt behov och möjlighet och att 

vi gör så gott vi kan av det vi har. ”Life is not about the destina-

tion, it’s about the journey” är enligt mig ett beskrivande citat. 

Jag tolkar jag det som att vi ska fokusera på själva resan ge-

nom livet med alla dess svängar och upp- och nedförsbackar 

och inte så mycket på att komma fram eller bli färdig.

Jag har tidigare jobbat med hälsofrämjande och förebyg-

gande arbete som utbildare, planerare, teamledare och pro-

jektchef. Teman som jag bland annat satt mig djupare in i har 

varit rusmedel, jämlikhet och likabehandling, kultursensitivt 

arbete, utvärdering och strategiarbete. Jag har också arbetat 

som lärare och chef inom småbarnspedagogiken samt varit 

med och byggt kulturhus. Arbetsuppgifterna och ansvars-

områdena har varit otaliga och mångsidiga och det har jag 

alltid tyckt om. Min professionella stig har inte varit helt rak, 

men den har gett mig bred erfarenhet och kunskap på många 

fronter.

PÅ FRITIDEN NJUTER jag av att vara ute i naturen och tar gärna 

långa promenader längs stränderna eller i skogen. Prome-

nerar gör jag mycket annars också, jag tycker det är ett skönt 

sätt att komma loss och tömma huvudet efter en arbetsdag. 

Jag tränar också på gym och försöker få in ett vattenpass mel-

lan varven. Familjens gemensamma tid går rätt mycket åt till 

juniorhockey och de flesta veckoslut spenderas i ishallar he-

jandes på familjens unga hockeyspelare. Sommarens favorit-

ställe är den egna stugan i Borgå skärgård.

Jag har varit föreningsaktiv hela mitt liv och sitter även nu 

på flera förtroendeposter. Jag har varit med och startat, slagit 

ihop och avslutat föreningar samt suttit på diverse olika poster 

och ställt upp på många frivilliguppdrag. Jag hoppas att även 

denna erfarenhet kan komma till nytta i min roll som verk-

samhetskoordinator och jag ser mycket fram emot samarbe-

tet med Psykosociala förbundets alla medlemsföreningar. Jag 

hoppas att ni är aktiva och med låg tröskel i kontakt med mig, 

så kan vi tillsammans fundera vidare på allt möjligt. •

ANNE AHLEFELT

Verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet
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Ny bok tar oss med 
på äventyr i Hangö

Lösning till korsordet 4/2022

BOKTIPS

I SIN BILDERBOK Katten Esmeralda och Maggi på äventyr i Hangö 

berättar författaren Margareta Gripenberg om sin vardag med kattun-

gen Esmeralda. Berättelsen utspelar sig under fyra årstider.

Katten Esmeralda är en lugn, försiktig och nyfiken kissekatt som 

också kallas för Esme. Hon var bara 14 veckor gammal då hon kom till 

Maggi. Esmeralda älskar alla människor och djur, både stora och små. 

I boken får du följa med Maggis och Esmes äventyr i Hangö. Boken 

har getts ut av förlaget Litorale och riktar sig till barn och unga. •

MARGARETA GRIPENBERG

Tidigare ordförande för Kompis rf
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Evangeliska folkhögskolan
Vasa Campus

LinjeX  

LinjeS

Ett kreativt och spännande
mellanår med fokus på dig och din 
framtid! GRATIS för läropliktiga! 
Vi tar också emot äldre 
studerande i mån av möjlighet.
Ansökan via studieinfo.fi eller 
direkt till skolan.

Läs mera på efo.fi för mera info, eller ta kontakt! 
Korsholmsespl. 2, 65100 VASA tfn: 010 327 1610, info@efo.fi

GRATIS!

Studier i svenska för invandrare och andra 
som inte har svenska som modersmål. Gratis 
för de som har en godkänd integrationsplan. 
Ansökan direkt till skolan.

F O L K H Ö G S K O L E Å R E T  F Ö R  L Ä R O P L I K T I G A

Korsnäs Kommun
www.korsnas.fi

www.larsmo.fi

Malax Kommun
www.malax.fi

044-281 0407, Jakobstad

www.vora.fi / 06 382 1111

TIPSA OSS!

 

Vad vill du läsa om 

i Respons?

Mejla ditt tips till 

sonja.wickman@fspc.fi

LÄS SENASTE 

NUMRET AV RESPONS!

 

Vill du läsa senaste 

numret av Respons? Den 

finns att läsa på

https://fspc.fi/tidningen/

senaste-respons

HUR MÅR DU?

Är du orolig för ditt 

eget mående eller 

för hur någon i din 

närhet mår? 

Behöver du ventile-

ra dina funderingar 

med någon? 

Vi finns här för dig. 

Gå in på www.fspc.fi 

och ställ din fråga. 

Hos oss får du alltid 

svar.
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Psykosocial kursverksamhet 2023
med betoning på grupp och kamratstöd

INFO OM VÅRA KURSER

Psykosociala förbundets kurser bekostas av Social- 
och hälsoorganisationernas understödscentral 
(STEA). Kursverksamheten är riksomfattande. Kur-
serna är avgiftsfria, inkluderar kost, logi i dubbelrum 
och program. Reseersättning kan ansökas i efter-
skott på ekonomiska och sociala grunder enligt 
billigaste färdmedel.

VEM KAN SÖKA?

Personer (unga, vuxna och anhöriga) med psy-
kisk ohälsa i behov av psykosocialt stöd från hela 
Svenskfinland kan söka till våra kurser. I varje kurs 
finns tydligt beskrivet målgruppen för kursen. Är du 
i behov av stöd, avbrott i din vardag, vill ha infor-
mation och jobba med dig själv och dela med dig 
till andra kursdeltagare? Då är du välkommen att 
ansöka till våra kurser. För att söka till våra kurser 
krävs inget medlemskap i någon av våra medlems-
föreningar.

SÅ ANSÖKER DU

Du gör din ansökan till våra kurser direkt via vår 
hemsida. Enkelt och lätt! Ansökan till kurserna görs 
genom att fylla i ansökningsblanketterna som finns 
under vald kurs på kurslistan. Viktigt är att du krys-
sar i till vilken kurs du önskar ansöka. När du

sänt in din ansökan, får du direkt ett tack-svar, då 
vet du att ansökan har kommit fram till oss. Förse-
nade ansökningar tas inte i beaktande, förutom när 
vi har lediga kursplatser. Vi tar inte emot ansök-
ningar via e-post på grund av GDPR-datasekretess. 

VAL AV KURSDELTAGARE

Till kursen prioriteras de som inte tidigare har 
deltagit i våra kurser. Våra kurser är behovspröva-
de, därför är det viktigt att du fyller i alla punkter 
noggrant i din ansökan. Meddelande, antagen/icke 
antagen, sänds hem cirka tre till fyra veckor innan 
kursens start.

Har du frågor som rör våra kurser?

Vänligen kontakta i första hand kurs@fspc.fi eller 

per telefon 050-911 3295.

KURSVERKSAMHET

STÖD & RÅDGIVNING

Som rådgivare i livshantering finns jag till för dig som behöver information om sociala 
rättigheter och förmåner, rehabiliteringstjänster och stöd i vardagen.

• Har du fått ett beslut som du inte är nöjd med och undrar hur du ska göra?
• Får du den vård och det stöd som behövs?
• Är du anhörig och har frågor?

Ta gärna kontakt. Jag finns på plats måndagar och fredagar kl. 9-15 på tfn. 
050-409 6640 (det går också bra att kontakta mig per sms, så ringer jag upp) 
eller ta kontakt per e-post: camilla.roslund-nordling@fspc.fi.
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Kurser finansierade av STEA,
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral 

KURSVERKSAMHETKURSVERKSAMHET

ÅNGESTSKOLAN

Arrangör: Psykosociala förbundet rf 
Plats: Norrvalla, Vörå
Tid: 28.9-1.10.2023
Ansök senast: 20.8.2023
Kursen är avgiftsfri, inklusive kost och logi i dubbel-
rum. 
Målgrupp: Vuxna med psykisk ohälsa och ångest-
problematik.
Målsättning: Att ge dig tid och möjlighet att reflek-
tera över dina tankar och känslor i en trygg miljö 
tillsammans med andra med samma eller liknande 
erfarenhet, kamratstöd. Programmet kommer att be-
stå av föreläsningar och gruppdiskussioner relatera-
de till ångest och på ett lösningsfokuserat synsätt.

SORGENS STIG

Arrangör: Psykosociala förbundet rf i samarbete 
med Sorgbandet rf
Plats: Härmä Rehab
Tid: 26-29.10.2023
Ansök senast: 24.9.2023
Kursen är avgiftsfri, inklusive kost och logi i dubbel-
rum. 
Målgrupp: Du som är anhörig (förälder, partner, 
syskon, vuxet barn) till en familjemedlem som du 
förlorat genom självmord.
Målsättning: Att ge dig tid och möjlighet att prata 
om svåra saker i en trygg miljö tillsammans med 
andra med samma eller liknande erfarenhet, kamrat-
stöd. I denna gemenskap ges möjligheten att hitta 
kraft att orka vidare.

ATT LÄRA MIG LEVA MED BIPOLÄR SJUKDOM

Arrangör: Psykosociala förbundet rf
Plats: Backby gård, Esbo
Tid: 25-28.5.2023
Ansök senast: 23.4.2023
Kursen är avgiftsfri, inklusive kost och logi i dubbel-
rum. 
Målgrupp: Vuxna personer med diagnosen bipolär 
sjukdom och med psykosociala funktionshinder 
från hela Svenskfinland.
Målsättning:  Att lära sig leva med sjukdomen bi-
polär. Lära dig att känna igen dina svängningar och 
hur du bemästrar dem. Få stöd och att hitta verktyg 
för en bättre vardag. Metoderna under kursen är 
föreläsning och gruppdiskussioner samt att träffa 
andra med liknande erfarenhet och få stöd och 
kunskap genom kamratstöd. 

KURS I SKÄRGÅRDEN

Arrangör: Psykosociala förbundet rf
Plats: Skärgårdsskolan, Houtskär, Åbolands skärgård
Tid:  5-9.6.2023
Ansök senast: 30.4.2023
Kursen är avgiftsfri, inklusive kost och logi i dubbel-
rum. 
Målgrupp: Vuxna personer med erfarenhet av psy-
kisk ohälsa som vill finna krafter via naturen.
Målsättning: Erbjuda upplevelser av psykiskt väl-
mående genom olika gruppaktiviteter i gemenskap 
med andra. Föreläsning och gruppdiskussioner om 
psykisk hälsa och återhämtning. Få insikt om sin 
egen kapacitet. Friluftsliv genom skärgårdsaktiviteter 
som bland annat mete, vandra i naturen, bastubad 
och dopp. Kamratstöd.

ANSÖK SMIDIGT PÅ NÄTET 

Det är enkelt att ansöka till våra kurser. 
Du kan ansöka direkt via vår hemsida www.fspc.fi. Välj kurs 
på kurslistan (viktigt är att du kryssar i till vilken kurs du 
önskar ansöka) och fyll i ansökningsblanketten. När vi fått 
din ansökan, får du direkt ett svar av oss.
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PSYKOSOCIALA förbundets kon-
doleansadresser har skapats 
av formgivaren Ingela Nyman, 
och säljs till förmån för psykiskt 
funktionshindrades rehabilite-
ring, utbildning och rekreation.
    Adresserna kostar 15 euro. På 
vår hemsida kan du klicka hem 
adresserna, och få mer infor-
mation:

www.fspc.fi/bestall-
kondoleansadress

Förbundets egna 
kondoleansadresser

Deltagande
Med varmt

Varmt Deltagande

NOTISER

SÖMNSKOLA

Arrangör: Psykosociala förbundet rf
Plats: Norrvalla, Vörå
Tid: 16-19.11.2023
Ansök senast: 15.10.2023
Kursen är avgiftsfri, inklusive kost och logi i dubbel-
rum. 
Målgrupp: Vuxna personer med psykisk ohälsa och 
sömnproblem, till exempel insomningssvårigheter, 
fragmenterad sömn eller för tidigt uppvaknande.
Målsättning: Få kunskap kring sömnens fysiologi 
(det vill säga hur en normal sömn är uppbyggd), 
kring olika former av sömnstörningar och tänkbara 
orsaker till dem, samt hur man själv med hjälp av 
olika livsstilsförändringar kan förbättra sin sömn-
kvalitet. Hitta redskap för att lära sig sova bättre. 
Kamratstöd.

ÄR DET NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?
Ställ din fråga till oss. Det kan handla om dig själv, 
en anhörig, en vän eller något annat som oroar dig.

Du kan ställa din fråga anonymt via vår hemsida.
 

www.fspc.fi/fraga/stall-en-fraga
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PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET
Kanalesplanaden 19 B 13, 68600 Jakobstad
Ordförande: Christer Rönnlund, tel. 040-8131664

VERKSAMHETSLEDARE
Petra Nummelin
050-525 1243
petra.nummelin@fspc.fi

RÅDGIVARE I LIVSHAN-
TERING/SAKKUNNIG 
YAM-INSTRUKTÖR
Camilla Roslund-Nordling
050-409 6640
camilla.roslund-nordling 
@fspc.fi

CHEF FÖR KURS- OCH 
RÅDGIVNINGSVERKSAMHET/
YAM UTVECKLINGSCHEF 
Ann-Charlott Rastas
050-368 8891
ann-charlott.rastas@fspc.fi

VERKSAMHETS-
SEKRETERARE
Sonja Wickman
050-548 8951
sonja.wickman@fspc.fi

INFORMATÖR 
Pernilla Nylund
050-548 8950
pernilla.nylund@fspc.fi

EKONOM
Susann Gleisner
050-313 5788
susann.gleisner@fspc.fi

KONTAKTUPPGIFTER

FÖLJ OSS!

Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Här hittar du 
aktuell information, tips och evenemang: @psykosocialaförbundet

VERKSAMHETS-
KOORDINATOR
Anne Ahlefelt
050-590 3436
anne.ahlefelt@fspc.fi

KURSKOORDINATOR
Christian Nyman
050-911 3295
kurs@fspc.fi
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ÖSTERBOTTEN

Jakobstad/Pedersöre
Psykosociala föreningen Contact rf
Allaktivitetshuset Algården
Verksamhetsledare Anki Sundqvist
Alholmsgatan 13
68600 Jakobstad
Tel. 050-406 6135
anki.sundqvist@contactrf.fi
www.contactrf.fi

Sydösterbotten
Psykosociala föreningen Svalan rf
Vänstugan Svalboet
Verksamhetsledare
Jessica Söderman
Ringvägen 17 D
64200 Närpes
Tel. 040-829 3012
vanstugan@svalboet.inet.fi
www.svalan.fi

Sydösterbotten
Psykosociala föreningen Primula rf
Vänstugan Primula
Verksamhetsledare Torolf Back
Strandgatan 18
64100 Kristinestad
Tel. 040-588 6061
vanstugan.kristinestad@pp.inet.fi
www.vanstuganprimula.fi

Norra Österbotten
Cronblomman rf
Anita Bodbacka
Tel. 050-321 3139
anitabodbacka@hotmail.com

Vörå
Rågblomman rf
Seija Rosenberg
Gränden 8
66600 Vörå
Tel: 040-963 5762

Malax
Psykosociala föreningen 
Träffpunkten rf
Sara Brännudd
Snickerivägen 2
66100 Malax
traffpunktenmlx@gmail.com
Tel. 050-382 7830

NYLAND

Helsingfors
Sympati rf
Verksamhetsledare Anne Ahlgren
Tel. 050-446 2974
info@sympati.fi
www.sympati.fi

Borgå
Ringen rf
Nina Kalk
Tel. 050-593 8582
nina.kalk@gmail.com

Raseborg
Kompis rf
Margareta Puiras
Tel. 040-686 3320
margareta.puiras@gmail.com

Raseborg
Livsgnistan rf
Pamela Kinnunen
Tel. 040-734 0946
info@livsgnistan.fi
www.livsgnistan.fi

ÅBOLAND

Pargas
Duetto rf
Niina Määttä
Tel. 045-800 9887
niina.maatta1974@gmail.com

La Lotta rf
Li Näse
Dragsfjärdsvägen 364
25700 Kimito
li.naese@sagalund.fi

ÅLAND

Ålands intresseförening
för psykisk hälsa
Reseda rf
Henrik Lagerberg
Tel. 0400-478 884
henrik.lagerberg@aland.net

MEDLEMSFÖRENINGAR

KONTAKTUPPGIFTER

I NÄSTA NUMMER:

I nästa nummer av tidningen Respons har vi fokus på en fungerande vardag.
Deadline för nästa tidning är 15 maj och tidningen kommer ut i juni. Skicka
gärna in material till oss! Mejla sonja.wickman@fspc.fi
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på Solvalla och Norrvalla

Studera idrott & hälsa
 Grundexamen i idrott  

 – idrottsledare, 180 kp
Få ett yrkeskunnande inom idrott, motion, hälsa och ledarskap.

Studiestart på Solvalla och Norrvalla hösten 2023.  
Ansök via Gemensam ansökan 21.2–21.3.2023 på Studieinfo.fi.

Solvalla & Norrvalla.

Läs mer på folkhalsan.fi/idrottsledare

 Yrkesexamen i massage  
 – utbildad massör
Är du intresserad av att jobba inom rehabilitering och idrott?  
Då är massörsstudier ett bra val!

- Ett års heltidsstudier på Norrvalla, start v. 33, augusti 2023

- Två års deltidsstudier på Solvalla, start v. 36, september 2023  
 (möjligt att börja studera redan våren 2023)

Ansökan öppen till 21.5 på Studeinfo.fi

Läs mer på folkhalsan.fi/massor 

 Mental tränare, 80 sp
Studiestart hösten 2023. Solvalla & Norrvalla.

Läs mer & ansök på folkhalsan.fi/mental-tranare

 Folkhälsan Solvalla idrottsinstitut  

 folkhalsan_solvalla

 Folkhälsan Norrvalla 

 folkhalsannorrvalla

SOLVALLA 

solvalla@folkhalsan.fi  
folkhalsan.fi/solvalla

NORRVALLA 

norrvalla@folkhalsan.fi  
folkhalsan.fi/norrvalla

Från och med läsåret 2022–2023 kan du som avlägger Grundexamen i idrott 
eller Yrkesexamen i massage smidigt förbereda dig för högskolestudier genom 
att avlägga en valbar högskoleförberedande examensdel. Efter avlagd grund
examen i idrott kan du söka in till utbildningsprogrammet för Idrottsinstruktör 
(YH) och efter avlagd yrkesexamen i massage kan du söka till utbildningspro
grammet för Fysioterapeut (YH) vid Arcada. Om du fått betyget god (eller 
högre) i examensdelen finns det möjlighet att antas direkt utan urvalsprov.


