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Simpukka-viikon teemana on “näkymätön suru”
Tahaton lapsettomuus koskettaa noin joka viidettä suomalaista. Tänään
alkavalla Simpukka-viikolla (4.-10.5.) ja jo 27. kertaa vietettävänä
Lapsettomien lauantaina 9.5. muistutetaan, että tahaton lapsettomuus on
näkymätön, mutta pitkäaikaista surua aiheuttava kokemus, johon tarvitaan
tukea ja apua.
Tahattoman lapsettomuuden taustalla on monia syitä, eikä kenenkään
perhemuodon, perheen koon, sukupuolen tai iän perusteella voi päätellä, keitä
lapsettomuuden suru koskettaa.
Tahattomasta lapsettomuudesta ja sen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista
vaikutuksista tulisikin puhua enemmän, jotta yhä useampi saisi tarvitsemansa
avun ja tuen oikea-aikaisesti. Viikon aikana lapsettomuuden näkymätöntä surua
tehdään näkyväksi kuvin ja tarinoin.
Tänä vuonna Simpukka-viikon tapahtumat ovat poikkeustilanteen vuoksi
verkossa. Voit osallistua tapahtumiin omalta kotisohvaltasi! Löydät lisätietoa
Simpukka-viikon tapahtumista ja jaettavasta somemateriaalista Simpukkaviikon verkkosivulta.

Monet Simpukka-viikon tapahtumia järjestetään Zoomin välityksellä. Ohjeet sen
käyttöön löydät Simpukan sivuilta: Ohje Zoomin käyttöön.

Simpukka-viikolla järjestetään Tukinetissä vertaischatteja eri elämäntilanteessa
oleville. Vertaischatit mahdollistavat vertaisten kanssa keskustelut kotisohvalta käsin,
asuinpaikasta riippumatta. Tule siis rohkeasti mukaan keskustelmaan mielen päällä
olevista asioista vertaisten kanssa!
Keskusteluja ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset chat-vertaisohjaajat. Chatkeskusteluissa keskustellaan anonyymisti.
Helminauha-vertaischat ma 4.5. klo 19
Chattiin ovat tervetulleita lahjasoluhoitoja harkitsevat, hoidoissa tai raskaana olevat
ja lahjasoluhoidoilla lapsen saaneet.
Lapsitoive-vertaischat ti 5.5. klo 18.30
Keskusteluun ovat tervetulleita ensimmäistä lasta toivovat lapsettomat.
Itsellisille naisten -vertaischat ke 6.5.2020 klo 19
Keskustelu on suunnattu itsellisesti lasta toivoville, lahjasoluhoidoissa oleville ja
itsellisesti lapsia saaneille äideille.
Syke-chat Lapsettomien lauantaina 9.5.2020 klo 10
Chatin teemana on lopullisesti lapsettomiksi jääneet yksin tai kaksin elävät.

SYKE-Zoompit eli vertaisten videotapaaminen ZOOMissa
ma 4.5. klo 18-20.
Yksin ja kaksin elävien SYKE-videotapaaminen on tarkoitettu kaikille tahattomasti
lapsettomille, joiden elämä jatkuu yksin tai kaksin. SYKEläisillä esimerkiksi
lapsettomuushoidot ja toive lapsesta eivät ole enää ajankohtaisia.
Ole yhteydessä vertaisohjaaja Katjaan ja pyydä liittymislinkkiä sähköpostilla:
katja.helenelund@simpukka.info.
Ota mukava asento kotona ja lähde rohkeasti mukaan virtuaaliseen
vertaistapaamiseen keskustelemaan samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja
saamaan vertaistukea!

Näkymätön suru - psykologin verkkoluento Zoomissa
ti 5.5. klo 18
Lapseton suree menetettyä mahdollisuutta ja sitä voi olla vaikea avata läheisille.
Kuinka surra sitä, mitä ei ole koskaan ollutkaan? Psykologi Mirka Paavilainen
vastaa ennalta esittettyihin kysymyksiin lapsettomuuden surusta ja miten selvityä

siitä.
Luennolle voit osallistua tämän linkin kautta: https://zoom.us/j/953125755?
pwd=d0FMZ3dIQ21wZ2NWTzRNUGtwb2UvQT09
Salasana, jolla pääset liittymään: simpukkary

Helminauha ZOOMissa to 7.5. klo 17.30 alkaen
Helminauha-hankkeen työntekijät Piia Savio ja Jenni Huhtala vastaavat heiltä
yleisimmin kysyttyihin lahjasoluteemaisiin kysymyksiin Zoom.us-sovelluksessa.
Videotapaamiseen on mahdollista osallistua vain kuuntelijana, mutta voimme myös
käydä yhdessä keskustelua kysymyksistä ja mielen päällä olevista asioista.
Pyydä linkki Zoom-videotapaamiseen täältä: ILMOITTAUTUMINEN
Voit halutessasi samalla esittää kysymyksen, jota toivot käsiteltävän. Saamasi linkin
ja salasanan avulla pääset osallistumaan videotapaamiseen, saat samalla myös
ohjeet Zoomin käyttöön.
Puhumme tapaamisessa ainakin siitä, miten lahjasoluhoitoihin voi valmistautua,
miten puhua lapselle lahjasolutaustasta ja miten lapset kokevat oman taustansa.

Lapsettomien lauantain ZOOM-brunssi la 9.5. klo 12-13
Jo perinteeksi muodostunut Lapsettomien lauantain brunssi järjestetään tänä vuonna
poikkeuksellisesti etänä Zoomin välityksellä.
Voit halutessasi valmistaa itsellesi brunssin, varata lasiin kuplivaa ja tulla yhteisen
virtuaalisen pöydän ääreen. Luvassa mm. Meri-Maaria Kivekkään livekeikka, kahootvisa, virtuaalivertaisia ja huumorinkukkia.
Liity brunssille Lapsettomien lauantaina tästä linkistä:
https://zoom.us/j/98815701324?pwd=UDR1RDVFbFhUdHVHK1NtVVlCekpwZz09
Salasana, jolla pääset liittymään: simpukkary

Liity Simpukka-yhdistykseen ja tule mukaan tekemään huomisesta piirun
verran parempi! Toukokuussa liittyneet saavat liittymislahjana Anna-Kaisa
Hakkaraisen Ihmeet tapahtuvat muille -kirjan (ovh. 19 €).
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Simpukan (etä)toimiston väki toivottaa sinulle voimia ja
oikein hyvää alkanutta Simpukka-viikkoa! <3
Olemme täällä sinua varten. Ota rohkeasti yhteyttä!

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.

