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Lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus vaatii
toimia
Eduskunnassa
keskusteltiin
helmikuussa
lapsettomuushoitojen
yhdenvertaisesta saatavuudesta, kun marraskuussa 2019 perustettu
Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä kokoontui toista kertaa. Simpukka
alusti keskustelua yhdessä Sateenkaariperheet ry:n kanssa, ja ryhmä oli
huolissaan erityisesti työn ja lapsettomuushoitojen yhdistämisestä, alueellisesta
yhdenvertaisuudesta ja lapsettomuushoitojen resurssien riittävyydestä. Ryhmä
etsii keinoja edistää hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita edistää tahattomasti
lapsettomien mahdollisuuksia pyrkiä toivomaansa lapsilukuun ja varmistaa
hedelmöityshoitojen yhdenvertainen saatavuus.
Sijaissynnytyslainsäädännön selvitystyö alkaa vasta ensi vuonna
Sijaissynnytyslainsäädännön
selvitystyö
aloitetaan
Simpukan
oikeusministeriöstä saaman tiedon mukaan vasta keväällä 2021. Mahdollisen
lakiesityksen
näkökulmasta
tämä
on
liian
myöhään.
Simpukan,
Sateenkaariperheet ry:n ja Kohtuuttomat ry:n yhteinen sijaissynnytysverkosto
on muodostanut periaatteet eettisesti kestävään, yhdenvertaiseen

sijaissynnytyslainsääntelyyn. Keskeistä on, että täyskielto ei toimi, ja asian
selvittämisessä tulisi huomioida avoimesti kaikki vaihtoehdot ja kaikkien
sijaissynnytyksen osapuolten näkökulmat. Lue täältä verkoston kanta.
Kevään vaikuttamistyön agendalla on pureutua keskenmenon kokeneiden
hoitopolkuun. Julkaisemme keväällä kyselyn kokemuksista keskenmenon
hoidosta, psyykkisestä tuesta ja ohjauksesta ja neuvonnasta keskenmenon
jälkeen. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa hoitopolun kehittämiseksi ja
ammattilaisille keskenmenoja kohdanneiden hoidon, psyykkisen tuen ja
kohtaamisen parantamiseksi.
Simpukan puheenjohtajaksi Katja Helenelund
Simpukan syyskokous valitsi yhdistykselle puheenjohtajan ja hallituksen
vuodelle 2020. Uusi puheenjohtaja Katja Helenelund on Simpukan pitkän linjan
vapaaehtoinen. Hallituksen muut jäsenet vuonna 2020 ovat varapuheenjohtaja
Riikka Jauhiainen, Susanna Keski-Kuha, Kaisa Kivipuro, Siru Lehto, Salli
Moilanen, Riikka Viitala, Elina Karppinen ja Tiia Kääntä.
Simpukkalaiset kiittävät väistynyttä puheenjohtajaa Minna Wikströmiä niistä
kolmesta vuodesta, joina hän muun muassa toimi arkkitehtinä uuden strategian
laatimisessa, ja johti Simpukkaa vahvemmaksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi
tahattomasti lapsettomien kysymyksissä.

Hyvää laskiaista!
❄☃🙂 Vuosi sitten elettiin vallan erilaisissa talvimaisemissa, mutta onneksi
laskiaispullista voi nauttia tänäkin vuonna! Klikkaa kuvasta tai tästä katsoaksesi
Simpukan runsaslumisen laskiaistervehdyksen viime vuodelta!

Simpukan blogirinkiläiset kirjoittavat lapsettomuudesta
Syksyllä aloittaneessa Simpukan blogiringissä kahdeksan tahatonta lapsettomuutta
kohdannutta henkilöä kirjoittaa tarinoita elämästään ja kokemuksistaan. Klikkaa
allaolevista linkeistä kirjoituksiin!
Nimimerkki APM: Pelkään kuollakseni raskautta
Nimimerkki Voikku: Tunteiden vuoristoradalla ilon kautta suruun
Nimimerkki JenniPauliina: Todellista rakettitiedettä
Nimimerkki Eve: Lapsitoiveemme toteutuminen vaatii pienen henkilökunnan
Nimimerkki UraNainen: Onko lopullisesti lapsettoman elämässä enää tilaa
uusille unelmille?
Nimimerkki HO: Miehellä on myös muuta virkaa kuin kuppi ja koppi
Nimimerkki Aronia: Elämän paloa etsimässä
Nimimerkki KiroilevaKissa: Yksikään tie ei vie Strömsöön

Tule Simpukan vertaisohjaajaksi!

Kaipaatko kasvokkaista vertaistukea, mutta paikkakunnaltasi puuttuu
vertaistukiryhmä? Olisitko sinä vertaisohjaaja, joka mahdollistaa vertaistuen omalla
paikkakunnallasi? Vertaistuki on antamista ja saamista, tahattoman lapsettomuuden
käsittelyä yhdessä saman kokeneiden kanssa. Vertaisten parissa et ole yksin!
”Face-to-face-vertaistuki on ihan parasta. Se todella auttoi minua selviämään. En
tiedä missä olisin ilman sitä!”
”Todelliset tapaamiset ihmisten kanssa ovat olleet todella antoisia. Niissä tulen
näkyväksi oman lapsettomuuteni kanssa. Saan kosketuspintaa itseeni."
Suorita netissä vertaisohjaajan starttikoulutus ja käynnistä vertaisryhmä, mahdollista
jo olemassa olevan ryhmän jatkuminen tai starttaa uudenlaista vertaistukitoimintaa
omalla paikkakunnallasi. Lisätietoa verkossa suoritettavasta starttikoulutuksesta ja
oman paikkakuntasi vertaistuesta saat vertaistukikoordinaattorilta.

KOULUTUKSET KEVÄÄLLÄ 2020
Vertaisohjaajien päivä 28.3. – Tampere
Päivä on tarkoitettu kaikille Simpukan vertaistukiryhmien vertaisohjaajille,
SimpukkaParien vertaisohjaajille ja chattien verkkovertaisille. Ilmoittautuminen
löytyy Simpukan verkkosivuilta. Lisätietoa vertaistukikoordinaattorilta
Anniinalta (anniina@simpukka.info).

Simpukka-viikko 4.-10.5.
Tänä vuonna Simpukka-viikko osuu
4.5. alkavalle viikolle. Luvassa on

paljon ajatuksia herättävää asiaa
tahattoman

lapsettomuuden

kokemuksesta,

tapahtumia,

haasteita ja tietysti Lapsettomien
lauantain suosittu Simpukka-brunssi
Tampereella!
lähempänä!

Lisätietoa

luvassa

SIMPUKKA ON THE ROAD JATKUU!
Järjestämme vuonna 2020 yleisötilaisuuden ja aluetapaamisen viidellä
paikkakunnalla: Kajaani, Maarianhamina, Pori, Oulu ja Mikkeli. Tule mukaan
tapaamaan yhdistyksen toimijoita ja vertaisia! Haluatko olla mukana järjestämässä
omalla paikkakunnallasi? Ota yhteyttä: johanna@simpukka.info.

TUETUT LOMAT 2020
Maaseudun Terveys ja Lomahuolto
ry on myöntänyt Simpukalle Voimaa
vertaisuudesta

-tuettuja

lomia

vuodelle 2020. Lomia voi hakea nyt!
Kesäloma lapsiperheille, joissa on
koettu tahatonta lapsettomuutta
Aika: 20.7.–25.7.2020
Paikka:
Kuntoutuskeskus
Kankaanpää.
Hakea
voivat:
tahatonta
lapsettomuutta kokeneet perheet,
joissa on lapsi tai lapsia.
Hakuaika päättyy: 20.4.2020
Vertaisloma
lopullisesti
lapsettomille
Aika: 9.–14.8.2020
Paikka: Härmän kylpylä.
Hakea voivat: yksin tai kaksin elävät
tahattomasti lapsettomat, joiden
elämä jatkuu yksin tai kaksin ilman
lasta ja joille lapsitoive ei ole enää
aktiivinen / SYKE.

Hakuaika päättyy: 9.5.2020
Lisätietoa

ja

hakuohjeet

löydät

Simpukan nettisivuilta.

Hankkeessa on kerätty laajasti tutkimus- ja kokemustietoa lahjasoluasioista
tietopankkiin teidän käyttöönne hankkeen kotisivuille. Käy tutustumassa
sivuihimme osoitteessa www.helminauha.info.

VERTAISTUKEA
Vertaistukea on tarjolla Helminauha-vertaistukiryhmissä ja vertaischateissa.
Vertaistukiryhmin
ovat
tervetulleita
lahjasoluilla
lasta
toivovat,
lahjasoluhoidoissa tai raskaana olevat ja lapsen/lapsia saaneet. Ryhmiä
kokoontuu Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä.
Vertaistuesta löydät lisätietoa täältä.

PERHEVALMENNUKSET 2020
6.6. 2020 Perhevalmennus naispareille, Tampereella
Perhevalmennus on tarkoitettu naispareille jotka ovat saaneet lapsen/ lapsia
lahjoitettujen sukusolujen avulla. Lasten on hyvä olla alle kouluikäisiä.
12.9. & 10.10. Perhevalmennus itsellisille äideille, Tampereella
Perhevalmennus on tarkoitettu itsellisille naisille jotka ovat saaneet lapsen/
lapsia lahjoitettujen sukusolujen avulla. Lasten on hyvä olla alle kouluikäisiä.
31.10. & 21.11.2020 Perhevalmennus lahjasolulasten vanhemmille,
Helsingissä
Lahjasolulasten vanhempien perhevalmennus on tarkoitettu alle kouluikäisten
lahjasolulasten vanhemmille, joilla on tahattoman lapsettomuuden kokemus.

TUETTU LOMA LAHJASOLUPERHEILLE
Aika: 2.- 7.8.2020
Paikka: Kuortaneen urheiluopisto
Haku päättyy: 2.5.
Lisätietoa ja hakuohjeet Helminauha-hankkeen sivuilla.
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040532 3010
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