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Maailma myllerryksessä - tukea ja toimintaa tarjolla
verkossa
Suomi ja koko maailma ovat tänä keväänä koronaviruksen vuoksi
poikkeuksellisessa tilanteessa, joka vaikuttaa meistä aivan kaikkiin. Tänä
keväänä luonnollisesti myös me Simpukassa olemme järjestelleet toimintaa ja
toimintatapoja vastaamaan poikkeusoloja. Toimiston väki on siirtynyt etätöihin
ja hallitus kokoontuu videoneuvotteluina. Toimintaa järjestetään yhä enemmän
verkossa, osaa toiminnasta siirretään myöhempään ajankohtaan ja nyt on
oikea hetki vahvistaa entisestään kohtaamisia ja vertaistukea verkossa.
Simpukan verkkovertaistukea on lisätty kevään aikana ja
käynnistäneet
esimerkiksi
verkkoryhmien
tapaamisia
videopuhelupalvelussa. Lue lisää vertaistuesta täällä.

olemme
Zoom-

Hedelmöityshoidot tauolla
Poikkeustila vaikuttaa myös ison joukon lapsettomuushoitoihin. Suomessa
julkisessa terveydenhuollossa on ajettu alas kiireetöntä hoitoa, mukaan lukien
hedelmöityshoidot. Myös yksityisillä klinikoilla on kuunneltu tarkasti
viranomaisia ja kansainvälisiä suosituksia koronavirukseen ja lapsettomuuden
hoitoon liittyen, ja hoitoja on tarjottu rajoitetusti. Lisääntymislääketieteen
ammattilaisten eurooppalainen järjestö ESHRE on suositellut välttämään
uusien hoitojen aloittamista ja rajoittamaan meneillään olevia hoitoja yleisten
koronavirussuositusten vuoksi. Tilanne on ikävä, mutta koskee isoa osaa

kaikesta kiireettömästä hoidosta Suomessa. Simpukka seuraa tilannetta. Lue
Simpukan sivuilta lisää suosituksista lapsettomuuden hoitoon liittyen.
Simpukan

vaikuttamistyö

jatkuu,

joskin

osaan

poliittisista

tavoitteista

etenemiseen on odotettavissa viivästyksiä johtuen ministeriöiden aikataulujen
muuttumisesta koronakriisin vuoksi. Esimerkiksi keväälle 2021 suunniteltu
sijaissynnytyslainsäädännön edellytysten selvittäminen saattaa siirtyä. Samoin
keväälle sovitut ammattilaisten koulutukset ovat siirtyneet. Jatkamme kuitenkin
määrätietoisesti lapsettomuustietoisuuden edistämistä niillä keinoilla, jotka nyt
ovat käytettävissä.
Toimintamme jatkuu siis mahdollisimman normaalisti poikkeustilanteesta
huolimatta. Esimerkiksi Simpukka-viikolle on suunniteltu tietoisuuskampanjan
lisäksi verkossa järjestettäviä tapahtumia ja ryhmätoimintaa. Olethan sinäkin
mukana Simpukka-viikolla edistämässä lapsettomuustietoisuutta!
Näistä ajoista selvitään yhdessä toimien ja toisiamme tukien!
Terveisin,
Johanna

Simpukka-viikon teemana on “näkymätön suru”
Simpukka-viikkoa vietetään 4.-10.5. ja viikko huipentuu Lapsettomien
lauantaihin 9.5. Tänä vuonna suunnitelmat menivät uusiksi poikkeustilanteen
vuoksi, mutta toimintaa ja tapahtumia järjestetään yhtä kaikki, tällä kertaa
verkossa!
Simpukka-viikon tarkoituksena on lisätä tietoa tahattomasta lapsettomuudesta.
Tietoisuustyötä tarvitaan, jotta lapsettomuus osattaisiin huomioida
lainsäädännössä, palveluissa ja erilaisissa arjen kohtaamisissa entistä
paremmin. Ja jotta tahatonta lapsettomuutta kokeneet löytäisivät tukea, tietoa
ja vaihtoehtoja oikea-aikaisesti.
Lapsettomien lauantaita vietetään jo 27. kertaa! Päivän tarkoituksena on tuoda

esiin, ettei vanhemmuus ole koskaan itsestään selvää. Kaikista ei toiveistaan
huolimatta tule äitejä tai isiä, ja joillakin matka vanhemmaksi on pitkä ja kipeä.

Löydät lisätietoa Simpukka-viikon tapahtumista ja
jaettavasta somemateriaalista Simpukka-viikon
verkkosivulta.

Simpukan blogirinkiläiset kirjoittavat lapsettomuudesta
Syksyllä aloittaneessa Simpukan blogiringissä kahdeksan tahatonta lapsettomuutta
kohdannutta henkilöä kirjoittaa tarinoita elämästään ja kokemuksistaan. Klikkaa
allaolevista kuvakkeista, niin pääset selaamaan bloggareiden tekstejä!

Simpukan sääntömääräinen kevätkokous siirretään myöhempään ajankohtaan.
Alunperin huomiselle torstaille 16.4. aikataulutettu kokous on nyt päätetty siirtää
myöhempään aikaan koronavirusepidemian vuoksi. Uudesta kokousajasta
viestitään jäsenillemme heti, kun tiedetään, milloin se on turvallista pitää.
Seuraa tiedotusta verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassamme.
Kokouksen siirrosta on tiedotettu aiemmin muun muassa verkkosivuillamme.

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!
Lisätietoa

ja

hakuohjeet

löydät

Simpukan nettisivuilta.
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

Simpukka-viikolla tapahtuu!

Helminauhatapaaminen ZOOMissa 7.5.
Helminauhatapaaminen on videovälitteinen tapaaminen lahjasoluaiheesta
kiinnostuneiden kanssa ZOOM.us-sovelluksessa, tapaamisessa
hanketyönteklijät vastaavat heiltä yleisimmin kysyttyihin lahjasoluteemaisiin
kysymyksiin.
Pyydä linkki ZOOM-tapaamiseen tällä lomakkeella ja voit samalla esittää
kysymyksen, jota toivot käsiteltävän.
Tapaamisiin siis Simpukka-viikolla Helmin päivänä!
Terveisin, Piia Savio, hankevastaava & Jenni Huhtala, hankesuunnittelija

Vertaistukea lahjasoluasioissa
Kaikki Simpukan kasvokkain tapahtuvat ryhmätapaamiset on peruutettu
toistaiseksi koronavirusepidemian vuoksi. Simpukalla on kuitenkin tarjolla
runsaasti verkkovertaistukea eri tilanteissa oleville tahattomasti lapsettomille.

Vertaistukea on tarjolla
Verkkovertaisten vetämissä vertaischateissa. Tukinetin chateista voit
tilata sähköpostimuistutuksen itsellesi täältä.
Vertaisohjaajien vetämisssä videotapaamisissa, jotka järjestetään
ZOOM.us-sovelluksessa, käyttöohjeet löydät täältä. Videotapaamisten

ajankohdat löydät Simpukan tapahtumakalenterista ja kootusti täältä.
Saat videotapaamiseen linkin vertaisohjaajalta sähköpostilla.
Vertaistuesta löydät lisätietoa täältä.

Vuoden 2020 haussa olevat perhevalmennukset
Huom! Kaikki Simpukan kasvokkain tapahtuvat ryhmätapaamiset on peruutettu
toistaiseksi koronavirusepidemian vuoksi, seuraamme tilanteen etenemistä ja
ilmoitamme mahdollisista vaikutuksista perhevalmennuksiin.
Perhevalmennus sateenkaaripareille on PERUTTU KORONAEPIDEMIAN
VUOKSI! Valmennuksen piti olla kesäkuussa, valmennukselle etsitään
nyt uutta ajankohtaa syksylle ja siitä ilmoitetaan Helminauhan kotisivuilla.
Perhevalmennus on tarkoitettu sateenkaaripareille, jotka ovat saaneet lapsen/
lapsia lahjoitettujen sukusolujen avulla. Lasten on hyvä olla alle kouluikäisiä.
12.9. & 10.10. Perhevalmennus itsellisille äideille, Tampereella
Paikka: Simpukan tilat, Kalevantie 7 C, 33100 Tampere
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
Paikka: Leikkipuisto Seppä, Sepänkatu 2
00150 Helsinki
Lahjasolulasten vanhempien perhevalmennus on tarkoitettu alle kouluikäisten
lahjasolulasten vanhemmille, joilla on tahattoman lapsettomuuden kokemus.
Lisätietoja perhevalmennuksista löydät täältä.

TUETTU LOMA LAHJASOLUPERHEILLE
Aika: 2.- 7.8.2020
Paikka: Kuortaneen urheiluopisto
Haku päättyy: 2.5.
Lisätietoa ja hakuohjeet löydät täältä. HAE MUKAAN!
Helminauha.info palvelee 24/7
Helminauha- hankkeessa on kerätty laajasti tutkimus- ja kokemustietoa
lahjasoluasioista tietopankkiin teidän käyttöönne hankkeen kotisivuille. Käy
tutustumassa sivuihimme osoitteessa www.helminauha.info.

OTA YHTEYTTÄ

Vertaistukikoordinaattori

Viestintäsuunnittelija

Anniina Valkonen

Miika Rautiainen

anniina@simpukka.info
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040 432 5390

045 7876 4464

Hankesuunnittelija
Jenni Huhtala
jenni@simpukka.info
040532 3010

Sait tämän uutiskirjeen, koska olet tilannut Simpukan uutiskirjeen. Jos yhteystietosi ovat muuttuneet tai haluat perua
tilauksesi, voit tehdä sen allaolevista linkeistä.

Päivitä tietosi täällä ja peru tämän uutiskirjeen tilaus täällä.

This email was sent to <<Email Address>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry · Kalevantie 7 C · Tampere 33100 · Finland

