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Simpukan syksy starttaa valoisin ajatuksin
Tämä poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut meihin kaikkiin tavalla tai toisella,
myös tahattomasti lapsettomiin ja Simpukkaan. Keväällä ison joukon
lapsettomuushoidot jäivät tauolle, jonka vaikutukset tuntuvat yhä, esimerkiksi
hoitojen odotusajoissa. Vaikuttamistyössä on tullut selväksi, että myös
Simpukan ajamien asioiden etenemistä varjostaa nyt koronapandemian hoito ja
taloudelliset vaikutukset. Järjestöjen tulevaisuuden rahoitus ja edellytykset
tukea haavoittuvassa asemassa olevia näyttäisivät olevan turvattuja hallituksen
budjettiriihessä ainakin ensi vuodeksi. Pitkällä tähtäimellä tilanne ei kuitenkaan
ole taloudellisesti eikä eettisesti kestävällä pohjalla.
Vaikka tulevaisuudennäkymien edessä on nyt hieman sumua, kuuluu tähän
vuoteen ja tulevaan myös lupaavia valonläikähdyksiä. Kaiken huolen ja
epävarmuuden lisäksi poikkeuksellinen aika on synnyttänyt myös upeita

oivalluksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Ainakin me Simpukan toimistolla ja
hallituksessa havaitsemme hienoja mahdollisuuksia, joista lisää myös tässä
kirjeessä.
Simpukan toiminnasta viimeisiäkin on siirretty onnistuneesti verkkoon, jossa
asuinpaikasta riippumatta on mahdollista saada tarvitsemaansa tukea.
Vapaaehtoisia on koulutettu videoryhmien järjestämiseen ja paikalliset ryhmät
ovat tavanneet nyt Zoomin välityksellä. Syksylle on luvassa myös esimerkiksi
videoluentosarja vaihtuvilla teemoilla. Niille ryhmille, jotka haluavat tavata
kasvotusten, olemme koostaneet ohjeistuksen turvallisten tapaamisten
järjestämiseksi. Toivomme tietysti, että pääsisimme mahdollisimman pian
kohtaamaan enenevästi myös kasvotusten. Seuraa tiedotusta ja
tapahtumakalenteriamme!
Valoisaa syksyn alkua ja tervetuloa mukaan toimintaan!
Johanna

Tule videovertaiseksi!
Haluaisitko toimia Simpukan vapaaehtoisena videovertaisena? Tässä melko
kevyessä vapaaehtoistehtävässä olet vetämässä videovälitteisiä
kahvitteluhetkiä tahattomasti lapsettomille. Riittää, että päätät ajankohdan
kahvittelulle, ilmoitat siitä meille ja tulet paikalle keskustelemaan muiden

vertaistesi kanssa.
Videotapaamiset on tarkoitettu aina jollekin kohderyhmälle, kuten ensimmäistä
lastaan toivoville, lopullisesti lapsettomille, lapsellisille lapsettomille tai vaikkapa
lapsettomuushoitojen jälkeen raskaaksi tulleille. Jos sinua kiinnostaa hakea
mukaan Simpukan videovertaiseksi, täytä tämän linkin takaa löytyvä lomake,
niin olemme sinuun yhteydessä! Sinut perehdytetään tehtävään ja saat matkan
varrella Simpukalta tukea ja tsemppiä tehtävässä onnistumiseen.

Opasvihkosia uudistetaan
Simpukka-yhdistyksellä on kahdeksan erilaista opasvihkosta, joiden pdf-versiot
voit ladata maksutta täältä. Vihkosien painettuja kappaleita voit tilata
verkkokaupastamme. Lähes kaikista vihkosista on tulossa tai jo tullut uusittu
painos tai ruotsinkielinen versio. Viimeiset uudet versiot julkaistaan syksyn
2020 aikana.

Simpukka järjestää syksyn aikana verkkoluentoja eri aiheista. Merkkaa luennot
kalenteriisi jo nyt! Lisätietoa luennoista ja osallistumislinkit löydät
verkkosivuiltamme. Voit myös tilata itsellesi sähköpostimuistutuksen
luennoista tämän linkin kautta.
28.10. klo 17-19 Info itsellisesti lasta toivoville ja lapsen saaneille, Terhi
Vihko
24.11. klo 18 Adoptioprosessi - Tietoa adoptiota harkitseville, Anja Wikstedt
1.12. klo 18-19.30 Lapsettomuuskriisistä selviytyminen, Terhi Vihko
15.12. klo 18-19.30 Keskenmeno on psyykkinen kriisi -työkaluja keskenmenon
kokeneelle, Mirka Paavilainen

Vapaaehtoisten etäkoulutuspäivä Zoomissa

Vapaaehtoisten päivä järjestetään la 17.10. etäkoulutuksena Zoomissa klo 10–
15.30, voit siis liittyä mukaan kotoa omalta koneeltasi. Vetäjinä toimivat
Simpukasta vertaistukikoordinaattori Anniina Valkonen, viestintäsuunnittelija
Miika Rautiainen ja Helminauha-hankkeen hankesuunnittelija Jenni Huhtala.
Päivän teemana on vapaaehtoisuus Simpukassa ja itsemyötätunto.
Päivän ohjelma:
10.00 – 11.15 Simpukan ja vapaaehtoisten kuulumisia
11.15 – 12.30 Minä vapaaehtoisena Simpukassa
12.30 – 13.00 Lounastauko
13.00 – 15.00 Lempeästi itsensä kanssa – itsemyötätunto tukena ja
voimavarana elämän eri hetkissä / Mari Juote
15.00 – 15.30 Loppukeskustelu ja palaute

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Simpukan nettisivuilla.

Chat-ohjaajien etäkoulutuspäivä 14.11.2020
Kouluttaudu Simpukan chat-ohjaajaksi etänä! Haemme ohjaajiksi vertaisia,
joilla on näppäimistö ja hiiri hallussa, ja kiinnostus keskustella
lapsettomuudesta vertaisten kanssa chat-ympäristössä. Chat-ohjaajana voit
tukea toisia lapsettomuutta kokevia helposti, kotisohvalta käsin.
Koulutus järjestetään etäkoulutuksena Zoomissa, ilmoittaudu mukaan täältä.

Lisätietoa vapaaehtoisten koulutuksista Anniinalta.

Helminauha-hanke (2019 - 2021) tarjoaa tietoa ja tukea lahjasoluilla
perheellistymistä toivoville ja perheellistyneille.
Osoitteeseen www.helminauha.info on
kerätty laajasti tutkimuskokemustietoa lahjasoluasioista sekä Helminauhan vertaistuesta.
Käy tutustumassa Helminauhan sivuihin!

ja

Helminauha-hanke
järjestää
infotilaisuuden
itsellisesti
lahjasoluilla
toivoville ja lapsen
saaneille.
Lisätietoja
tilaisuudesta
täältä.

löydät

Poimintoja Helminauha-hankkeen toiminnasta syksyllä
Perhevalmennukset sateenkaariperheille, itsellisille äideille ja naismiespareille
Tapaamisia (etänä) lahjasoluneuvontaa ja lahjasoluhoitoja tekevien
ammattilaisten kanssa
Hankkeen puheenvuoro ja kokemuspuheenvuoro Suomen
Fertiliteettiyhdistyksen päivillä
Verkkovalmennuksen kehittäminen Helminauhan verkkosivuille
Neuvolayhteistyön käynnistäminen Tampereen kaupungin kanssa
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