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Föreningen FinFami finns till för att stöda 
anhöriga till personer med psykisk ohäl-
sa. Föreningen erbjuder rekreation, samtal 
med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, 
föreläsningar och annan verksamhet. Med 
det nystartade projektet Mera Tillsam-
mans riktar man sig speciellt till ungdo-
mar och i år har man valt högstadiet i Pe-
talax som an av sina samarbetspartners. 

I
DÉN TILL PROJEKTET, som 
är treårigt och finansieras av 
Penningautomatföreningen, 
föddes eftersom de flesta som 

föreningen kommer i kontakt med 
är lite äldre – ofta över 40 år. 

 – Det behövs något även för de 
yngre, och i samarbete med SÖAF, 
Svenska Österbottens Anhörigfö-
rening, startade vi därför upp detta 
tvåspråkiga projekt, berättar pro-
jektplanerare Anna Håkans och 
projektarbetare Salla Dyster på 
FinFami. 

Stödfunktioner på 
landsbygden

Projektet riktar sig inte enbart till 
anhöriga, utan till alla ungdomar 

man möter. På det sättet blir det 
lättare att hitta de som behöver 
stöd i någon form. För varje läs-
år väljs tre finskspråkiga och tre 
svenskspråkiga skolor ut som man 
samarbetar med.

 – Vi samarbetar med sex olika 
skolor och väljer två skolor per år 
som vi erbjuder mer verksamhet 
och i år är Petalax högstadium en 
av dem. Vi ville erbjuda vår hjälp 
till skolor i periferin, där tillgången 
till stödfunktioner inte är lika stor 
som inne städerna. Vårt förslag 
mottogs med stor tacksamhet hos 
skolpersonalen i Petalax, och vi 
fick ett varm välkomnande då vi 
i oktober höll ett informations-
tillfälle för eleverna och även en 
föräldrakväll, berättar Anna och 
Salla vidare.

Elever bildar  
projektgrupp

Från föreningens sida vill man 
marknadsföra projektet som något 
positivt och roligt:

 – Att vara tillsammans med an-
dra ger i sig psykiskt välbefinnande 
och man måste absolut inte känna 
att man mår dåligt för att delta i 
vår verksamhet, poängterar Anna. 

I skolan har en projektgrupp be-
stående av ett antal elever bildats, 
som ska fungera som kontaktlänk 
mellan elever och föreningen. I 
gruppen ingår Michelle Åkerblom, 
Jennifer Lattunen, Emma Omano-
vic´, Maya Nordman samt Rosa 
Jahn. 

 – Jag bestämde mig direkt för 
att gå med då jag fick höra om 
projektet och hoppas få lära mig 
hur man kan hjälpa kompisar som 
eventuellt mår dåligt, säger Jen-
nifer.

 – Vi hoppas kunna hjälpa till 
med att ordna olika temadagar, 
ge feedback och så vidare. Det kan 
finnas många olika orsaker till att 
unga mår dåligt idag – situationer 
i kompisgängen eller hemma, eller 
också i sociala medier, konstaterar 
Maya.

Anna och Salla är övertygade om 
att ungdomarna i gruppen kom-

mer att bidra med mycket gott till 
projektet. 

Temadagar och  
gruppverksamhet

Planen är att under året arrange-
ra föreläsningar, temadagar samt 
olika typer av gruppverksamhet i 
skolan. Den första temadagen ord-
nades den 7 november med fokus 
på mental hälsa och välmående. 
Socionomstuderande från Novia 
kommer att dra en work shop på 
temat för eleverna.

 – Vi kommer att behandla saker 
som självkänsla och grupptryck, 
diskutera var gränsen mellan 
psykisk hälsa och ohälsa går och 
dylikt. Största fokus kommer att 
läggas på årskurs åtta, eftersom vi 
har en möjlighet att göra uppfölj-
ning på dem nästa år, och eftersom 
vi upplever att sjundeklassisterna 
ännu är ganska unga och nya i sko-
lan, fortsätter Anna.

Gruppverksamheten kommer 
ändå att erbjudas alla i skolan och 
ordnas en gång i månaden. Den är 
frivillig och man kan delta obero-
ende av sin egen situation.

 – Den ska främja elevernas 
psykiska välbefinnande – de ska 
får göra något som är roligt och 
som berikar deras vardag och so-
ciala liv. Det är alltså inte frågan 
om någon samtalsgrupp eller att 

MERA TILLSAMMANS

• Projektet Mera Tillsam-
mans har som mål att ge 
ungdomar mera kunskap 
om psykisk ohälsa, sänka 
tröskeln att tala om psykisk 
hälsa och ohälsa samt göra 
vårdtjänster mer lättillgäng-
liga. 

• Projektet har också som 
syfte att ge kamratstöd åt 
unga och skapa gemenskap. 
Genom projektet vill vi ge 
ungdomar verktyg för att 
kunna tala om hur man mår.

• Under projektet aktiveras 
diskussionen kring psykisk 
hälsa. Projektet erbjuder 
kunskap och stöd genom 
temadagar, föreläsningar och 
gruppverksamhet. Vi tror 
på att gemenskap skapar 
psykiskt välbefinnande.

• Målet är att förebygga 
psykisk ohälsa och stöda 
familjer där någon lider av 
psykisk ohälsa.

• Projektet fungerar mellan 
2016 – 2018 och görs i sam-
arbete med SÖAF. Projektet 
finansieras av Penningauto-
matföreningen (RAY). 

Ungdomar i fokus i nytt projekt

Mera Tillsammans

vi står och föreläser rätt upp och 
ner, poängterar Anna.

Verktyg i vardagen

Hittills har feedback från både 
elever och föräldrar varit positiv 
och deras önskemål kommer att 
tas i beaktande under projektets 
gång.

 – Vi fungerar främst koordina-
tor av projektet och tar in externa 
föreläsare vid behov. Till exempel 
om hur ungdomar påverkas av so-
ciala medier och dylikt. Pressen 
från dem är stor idag och många 
känner ett behov av perfektionism, 
samtidigt som allt fler känner sig 
ensamma, berättar Salla.

Målet är att kunna ge ungdo-
marna verktyg för att uppmärk-
samma och hantera situationer 
då de själva eller en anhörig mår 
dåligt.

 – Vi har flera samarbetspart-
ners dit vi kan hänvisa ungdomar-
na vidare vid behov, bland annat 
Ungdomsportalen Decibel, Ung-
domsstationen Klaara samt Man-
nerheims Barnskyddsförbund. 
Man kan alltid ta kontakt med oss 
via e-post, telefon eller Facebook, 
tillägger Anna och Salla. 
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Salla Dyster, projektarbetare och Anna Håkans, projektplanerare, 
arbetar med projektet Mera Tillsammans på anhörigföreningen 
FinFami Österbotten. Projektet riktar sig till ungdomar och i år 
ligger fokus bland annat på Petalax högstadium.

Emma Omanovic´, Maya Nordman, 
Rosa Jahn, Michelle Åkerblom 
samt Jennifer Lattunen ingår i 

skolans projektgrupp och som ska 
fungera som kontaktlänk mellan 

föreningen och eleverna.




