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Yhdistyksenä olemme monessa mukana, mm. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen
työryhmissä joko yksin tai toisten yhdistysten kanssa yhdessä. Hyvinvointialue
järjestää syys- ja lokakuulla omaishoidon tuen kokonaisuuteen liittyvät työpajat.
Työpajat on tarkoitettu kaikille Omaishoitajille, järjestöille, henkilöille, jotka tekevät
työtä omaishoidon kanssa jne. Kohtaamispaikkana pidämme Järjestötaloa
Seinäjoella.  
 
Hyvinvointialue järjestää maakuntakierrokset, ottakaa osaa niihinkin ja esittäkää
kysymyksiä ja mielipiteitänne, sillä vielä on mahdollisuus vaikuttaa. 
 
Otamme osaa myös K-kauppiasliiton rahalliseen lahjoitukseen, josta kerrotaan tässä
tiedotteessamme lisää. 
 
Yhdistyksemme hallituksesta on kaksikin henkilöä valittu omien järjestöjensä kautta
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon varsinaisiksi jäseniksi.  
 
Yhdistyksemme syyskokous pidetään 15.11.2022 klo 17:00 alkaen kahvituksella
Seinäjoen Järjestötalolla. Olet tervetullut sinnekin.   
 
Korona-virus ei jätä meitä edelleenkään rauhaan. Pyrimme toimintamme
järjestämään niin kauan kuin se on mahdollista ja etenemme niillä ohjeilla mitä
saamme terveydenhuollosta.  
 
Ottakaa ja osallistukaa toimintaamme. Mieltä askarruttavissa asioissa ottakaa yhteyttä
työntekijöihimme sekä hallituksen jäseniin. 
 
Toivotan yhdistyksemme ja itseni puolesta teille hyvää ja aurinkoista syksyä.   

Sari Riskumäki 
Puheenjohtaja 

Puheenjohtajan terveiset
Hyvää alkavaa syksyä teille hyvät Omaishoitajat.
Kirjoittelen tätä elokuun puolessa väliä ja juuri on
luvattu vielä helteitä. Kesätauon jälkeen yhdistyksemme
Oivaltajat- hanke ja OmaisOiva -toiminta ovat lähteneet
taas käyntiin. Kaikenlaista toimintaa on luvassa talvea
vasten, joista kerromme tässä tiedotteessamme. 
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Näkökulmia omaisjärjestöjen vaikuttamistyöhön sotemuutoksessa  
 
Yhdistysten syksyn toiminta on alkanut vilkkaana. Edessä on monia haasteita, jotka 
liittyvät omaishoitotilanteissa olevien hyvinvointiin ja tukemiseen. Haluaisimme 
tässä erityisesti nostaa muutaman keskeisen kysymyksen, joita tulisi ottaa huomioon 
yhdistysten pohtiessa vaikuttamistoiminnan kärkiä ja painopisteitä. 

Sopimuksettomien omaishoitajien tilanteet vaarassa heikentyä 
Hyvinvointialueuudistuksessa valmistellaan omaishoidon tuen toimintaohjeet. 
Näyttää siltä, että omaishoidon tuen kriteerit ovat paremminkin kiristymässä kuin 
helpottumassa. Meissä toimijoissa herää huoli siitä, kuinka vaativaa omaishoidon 
oikein tulee olla, jotta omaishoidon tuen voi saada. Toisaalta herää kysymys, miten 
voidaan turvata sopimuksettoman omaishoidon palvelut ja tuet, kun omaishoidon 
tuelle ei pääse. 

Omaisjärjestöjen asema turvattava 
Vaikuttamistoiminta ja omaisten hyvinvoinnin tukeminen ovat keskeisiä 
omaisjärjestöjen toimintamuotoja. Järjestöt voivat monesti olla ainoita tuen antajia, 
koska omaishoidon tuen kriteerit on nostettu niin vaativiksi, ettei monikaan 
omaishoitoperhe enää pääse tuen piirin. Tämä asettaa omaisjärjestöille entistä 
suurempia toimintaodotuksia. Odotukset kumpuavat sekä omaishoitoperheiltä että 
hyvinvointialeilta ja kunnista. Järjestöjen on mahdotonta vastata näihin odotuksiin ja 
tarpeisiin, ellei järjestöjen resursseja turvata. 

Omaiset otettava huomioon hoitopoluissa ja palveluketjuissa 
Omaisten tuen tarve ja näkemykset jäävät helposti paitsioon, ellei omaisia ole otettu 
mukaan erilaisiin hoitoneuvotteluihin. Omaisen roolia hoitotilanteessa tulee miettiä 
yhdessä omaishoitoperheen kanssa. Yhdistysten on ensiarvoisen tärkeää nostaa tätä 
haastetta esiin kaikissa omaishoitoperheiden tukemista käsittelevissä 
kehittämistoiminnoissa. 

Työmme haasteet eivät ole vähäiset ja kaikilla järjestötoimijoilla näyttäisi olevan 
edessään kiireinen ja mielenkiintoinen syksy ja tuleva vuosi. On tärkeää, että 
omaishoitoperheet ovat aktiivisesti yhteydessä omaisjärjestöihin ja omaan 
yhdistykseensä, jotta erilaiset omaishoitotilanteet ja alueelliset kysymykset tulevat 
tietoon ja huomioiduksi mahdollisimman hyvin tulevissa muutoksissa 
hyvinvointialueilla. 

Yhdessä tehden pärjäämme paremmin! 

Teksti: Merja Purhonen, järjestöpäällikkö ja Pia Järnstedt, aluekoordinaattori, 
Omaishoitajaliitto 

Vieraskynä
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Sari Riskumäki puheenjohtaja, p. 040 549 3659, 

sari.riskumaki@lakeudenomaishoitajat.fi

Anneli Artikainen p. 040 701 7610, anneli.artikainen@netikka.fi 

Nina Lampinen p. 041 544 7809, myskimalva@hotmail.fi 

Jukka Louhivesi jukka.louhivesi@gmail.com 

Juhana Mäkitöyli p. 041 702 1015, juhana.makitoyli@icloud.com 

Kalervo Viljamaa p. 040 706 3917, kalervo.viljamaa@gmail.com 

Riitta Nyman-Nikula p. 045 315 0671, riitta.nymannikula@gmail.com 

Marja-Sisko Metsälä p. 050 036 8155 
 

Yhteystiedot: 
Lakeuden Omaishoitajat ry,

Kalevankatu 2, 3krs. 60100 Seinäjoki. (Käyntiosoite Ruukintie 1, 3 krs.) 

Lakeuden Omaishoitajat ry:n hallitus

5Kuva: Miisa Lamminen
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Lakeuden Omaishoitajat ry:n

Tiistaina 15.11.klo 17 
Järjestötalolla

( Ruukintie 1, 4krs. )
 

Lämpimästi tervetuloa! 

SyyskokousSyyskokous
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Olen Riitta Nyman-Nikula,
Kasperin asuntoalueelta Seinäjoelta. Minulla on aviomies ja
kaksi lasta, joista toinen on poisnukkunut.  

Harrastan posliininmaalausta, keramiikan tekoa savesta ja 
viime syksynä aloitin maalauksen ja piirustuksen akryyliväreillä. 
Kuntoni ylläpitämiseksi käyn ohjatussa treenissä kuntosalilla kahdesti viikossa. 
Kunto-ohjelma on laadittu myös kotiin. Venytyksiä on ohjelmassa joka päivälle. 
Tämä kaikki on erityisen tärkeää koska minulla todettiin Parkinsonin tauti
marraskuussa 2019. Sain heti oikeat lääkkeet, joten oikean käden vapinaa ei 
huomaa juuri ollenkaan. 

On tärkeää, että pidän huolta kunnostani myös siksi, että jaksan hoitaa miestäni, 
joka sairastui vuonna 2016. Viralliseksi omaishoitajaksi ryhdyin maaliskuussa 
2017 ystäväni ystäväni suosituksesta. Ystäväni ehdotti minua myös Lakeuden 
Omaishoitajien hallitukseen ja sainkin kannatusta, joten hallituksen jäseneksi 
pääsin syyskokouksessa 2021. Samaan aikaan liityin myös jäseneksi Lakeuden 
Omaishoitajiin. 

Tämä vuosi hallituksessa on antanut minulle paljon voimia omaishoitajana. Olen 
saanut paljon uutta tietoa sekä uusia ystäviä. Muiden omaishoitajien tapaaminen 
on ollut erittäin mukavaa ja antaa minulle paljon. 

Esittelyssä hallituksen  jäsen



klo 12.00 tervetulosanat 
klo 12.10 ruokailu Seinäjoen teatteriravintolassa  
klo 13.00-15.00 Patruunatehdas-näytelmä, Alvar-sali  

110-juhlavuottaan viettävä K-kauppiasliitto on tehnyt lahjoituksen, jonka avulla
järjestämme ikääntyneille omaishoitajille Iloa ja virkistystä -tapahtuman
lauantaina 19.11. Seinäjoen kaupunginteatterissa (Alvar Aallon katu 12). 

OHJELMA 

Tapahtuman arvioitu yhteiskesto noin 3 h. Lahjoituksen kohderyhmäksi
lahjoittaja on määritellyt ikääntyneet omaishoitajat. Osallistuminen ei edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä tai omaishoidontuen saamista. Lahjoituksen tavoitteena on
tarjota mahdollisuus irrottautua omaishoitotehtävästä ja saada vaihtelua arkeen.
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ruokailu ja teatteriesitys on osallistujalle maksuton ja se toteutetaan
lahjoitusvaroin. Sitovat ilmoittautumiset Lakeuden Omaishoitajat ry:n
toimistolle 30.9. mennessä p. 040 187 9765/ Jessica. Ilmoitathan ruokailua varten
mahdolliset allergiat tai erityisruokavaliot. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Lakeuden Omaishoitajat ry:n ja Kauhajoenseudun omaishoitajat ry:n kanssa.
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Kahvilat  

Kuva: Jukka Kontkanen ja Emilia Boulevard 

“13. huhtikuuta 1976 on päivä, jonka muistaa jokainen tuolloin elänyt 
suomalainen. Lapuan patruunatehtaalla räjähti... Uusi näytelmä henkii 

pohjalaisittain uskoa elämään ja puhuttelee nykyihmistä: vasta ymmärtämällä 
oman tarinansa ihminen voi löytää paikkansa historiassa. “

(Seinäjoen kaupunginteatteri/ Patruunatehdas).  



Miisa Lamminen
Omaistoiminnan koordinaattori

miisa.lamminen@
lakeudenomaishoitajat.fi

p. 040 587 6762

Anne-Maria Halmesmäki
Omaistoiminnan suunnittelija

anne-maria.halmesmaki@
lakeudenomaishoitajat.fi

p. 050 444 1028

OMAISOIVA -toiminta

OmaisOiva -toiminta kokoaa yhteen
omaishoitajia, aivan omaishoitajuuden
alkumetreiltä saakka. Tavoitteena on, että
omaishoitajien omat voimavarat
vahvistuvat ja mukavia kohtaamisia
mahdollistuu: 
Tulee tunne yhteisöllisyydestä – en ole
yksin!  
 
Toimintamme sydän on vertaistuki, joka
tarkoittaa keskusteluja ja kokemusten
vaihtoa toisessa samanlaisessa
elämäntilanteessa olevan kanssa.
Vertaistuki tuo mahdollisuuksia tunteiden
käsittelyyn ja uusien ajatusten saamiseen.
Vertaistukiryhmiä onkin runsaasti eri
paikkakunnilla ja teemoilla.

Vertaistoiminnan lisäksi tarjolla on
valmennuksia, teematilaisuuksia ja
henkilökohtaista neuvontaa, joiden avulla
saat hyvinvointia tukevaa tietoa arjen
tueksi. Osallistuminen ei edellytä
sopimusomaishoitoa kunnan kanssa tai
yhdistyksen jäsenyyttä. Mukaan voi tulla
myös omaishoitotilanteen päättymisen
jälkeen.

OmaisOiva-toimintaa toteuttaa eri
puolella Suomea 30 Omaishoitajaliiton
paikallisyhdistystä. 

Lakeuden Omaishoitajien toiminta-
alueena on Ilmajoki, Isokyrö, Kurikka,
Lapua, Kauhava ja Seinäjoki, mutta
osallistua voi mistä päin Etelä-
Pohjanmaata vain. Uutena toiminta-
alueenamme vuonna 2022 on Suupohjan
alue (Isojoki, Teuva, Kauhajoki,
Karijoki), jossa käynnistämme toimintaa
asteittain. 
 
Oiva-hetki tarjoaa omaishoitajalle
henkilökohtaista keskustelutukea,
kuuntelua. Voit ottaa yhteyttä
OmaisOivan työntekijöihin tai tulla
piipahtamaan toimistolla. Työmme on
liikkuvaa, joten parhaiten tavoitat meidät
sopimalla ajan etukäteen. 

OmaisOiva  kutsuu Sinut mukaan!
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OivaHetki-puhelinajat omaishoitajan jaksamisen tueksi 

Omaishoitaja tai läheisestäsi huolehtiva, huolestuttaako oma jaksaminen? 
OmaisOivan työntekijät Lakeuden-, Järviseudun- ja Keski-Pohjanmaan Omais-
hoitajista tarjoavat OivaHetki-puhelinaikoja kaikille omaishoitajille. Työnteki-
jään voi olla luottamuksellisesti yhteydessä omaan jaksamiseen, tunteisiin tai
muihin omaishoidon asioihin liittyen. Erityisesti seuraavina aikoina olemme si-
nua varten ja odotamme soittoasi. Voit olla yhteydessä myös muina ajan-
kohtina.  Ole rohkeasti yhteydessä!

OivaHetki - yksilöllinen tuki

Syyskuussa
1.9. klo 9–11, Miisa 
8.9. klo 14–16, Tiina 
15.9. klo 9–11, Leena 
22.9. klo 14–16, Miisa 
29.9. klo 9–11, Anne-Maria 

Lokakuussa
6.10. klo 14–16, Tiina 
13.10. klo 9–11, Tiina 
27.10. klo 14–16, Leena 
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Marraskuussa 
3.11. klo 9–11, Anne-Maria 
10.11. klo 14–16, Miisa 
17.11. klo 9–11, Tiina 
24.11. klo 14–16, Leena 
 

Yhteystiedot: 
Anne-Maria 050 444 1028 
Leena 040 765 3327 
Miisa 040 587 6762 
Tiina 045 327 5441 

 

Ilmoitamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista paikallislehtien
seuratoimintapalstoilla ja kotisivuillamme www.lakeudenomaishoitajat.fi
sekä Lakeuden Omaishoitajat ry:n Facebook-sivustolla. Seuraile ilmoituksia
ja tule mukaan toimintaan! 

Kuva: Merja Riikonen

http://www.lakeudenomaishoitajat.fi/


Kahvilat  

Kuva: Merja Riikonen10

To 29.9. klo 17–18: Omannäköinen elämä 
To 6.10. klo 17–18: Voimaa teoista 
To 13.10. klo 17–18: Tunteet 
To 27.10. klo 17–18: Mieli on tarinankertoja 
To 3.11. klo 17–18: Hyväksyntä 
To 10.11 klo 17–18: Myötätunto 

Hyvän mielen verkkohetket omaishoitajille 
– oivalluksia oman hyvinvoinnin tueksi 

Kaikille omaishoitajille ja läheisistään hoivaaville avoimet verkkohetket jatkuvat.
Tapaaminen sisältää ohjaajien alustuksen aiheesta, jonka jälkeen keskustellaan
teemaan liittyen. Syksyn verkkohetkissä sovelletaan Mielen taitojen -
ryhmämallia, joka on kehitetty osana Verkosta voimaa ja vertaistukea -hanketta.  
Tule mukaan yhteen tai useampaan teemoitettuun verkkotapaamiseen.
Osallistuminen onnistuu kotisohvalta verkkolinkin kautta. Verkkotapaamiseen
voi liittyä mukaan tietokoneella tai älykännykällä, jonne Teams-sovellus on
ladattu. Sovi tarvittaessa ennen ryhmää neuvontakerta verkkotapaamiseen
liittymiseksi, jos olet ensikertalainen Teams-ohjelman käyttäjä. Sähköinen
ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.in/Hyvan_mielen_verkkohetket_omaishoitajille_6083 

Lisätiedot miisa.lamminen@lakeudenomaishoitajat.fi tai p. 040 587 6762 tai
teija.matalamaki@redcross.fi 040 160 2245.  

https://www.lyyti.in/Hyvan_mielen_verkkohetket_omaishoitajille_6083


Kahvilat  

Sote-yhteistyön tilaisuudet
näkökulmia omaishoidon tuen kokonaisuuteen 
Ennakkotietoa omaishoidon tuen kokonaisuuteen liittyvistä työpajoista:
Tulevaisuuden sotekeskus –hanke ja IkäKoti-hanke yhteistyössä Lakeuden
Omaishoitajat ry:n kanssa järjestävät kaksi keskustelutilaisuutta. Tilaisuuksissa
tarjoutuu mahdollisuus osallistua, kuulla ja keskustella omaishoitoon liittyvistä
näkökulmista. Ohjelmat tarkentuvat myöhemmin järjestäjien verkkosivuille. 

Ensimmäinen tilaisuus ke 21.9.2022 klo 16.30 - 18.30 verkossa, Teams- linkin
kautta. Teams ilmoittautumisen ohjeet päivitetään myöhemmin. Aiheena:
Omaishoidon tuen tilannekatsaus hankkeen ja valmistelun näkökulmasta.
Ohjelma tarkentuu elokuussa. 
 
Voit halutessasi osallistua tilaisuuteen myös OmaisOiva-toiminnan järjestämässä
yhteiskatsomossa, jossa verkkotyöpajaa seurataan ja keskustellaan yhdessä.
Yhteiskatsomo järjestetään halukkaille Seinäjoen Järjestötalon tiloissa, Ruukintie
1. Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu yhteiskatsomoon 16.9. mennessä 040 587 6762/
Miisa. 
 
Toinen tilaisuus to 27.10.2022 klo 13.00 - 15.00, tila tarkentuu myöhemmin. 
Aiheena: Kolmannen sektorin toimijat omaishoidossa ja toimintatavat tehdä
yhteistyötä hyvinvointialueella. Ohjelma tarkentuu syyskuussa. 
Seuraile ilmoittelua tapahtumista yhteistyötahojen tiedotteissa. 
Lisätietoja Miisa/ 040 587 6762

11

Ke 31.8. klo 16.45–20 Sisustuskori nahkapaperista ja/tai korkkikankaasta 
Ke 21.9. klo 16.45–20 Virkkausta 
Ke 12.10 klo 16.45–20 Talven hittipipo 
Ti 15.11. Klo 16.45–20 Neulottu huivi 
Ke 7.12. klo 16.45–20 Joulukoristeet/ - lahjat 

Tekemisen iloa käsityöillat  
Kaikille omaishoitajille, mielenterveysomaisille ja muille omaistaan hoivaaville
avoimet käsityöillat tunnelmallisessa Kalevan Navetassa. Osallistu kaikkiin tai
valitse joku mieleinen kokeiltavaksi. Taito Etelä-Pohjanmaan Elise-ohjaaja
neuvoo ja opastaa tekemisessä, joten mukaan voi tulla kokeilemaan myös uusia
juttua. Maksat vain käyttämästäsi materiaalista. Kahvitarjoilu. 
 

 
Kokoontumiset Seinäjoen taitokeskuksessa (Kalevan navetassa), Kässä 4 -
luokassa taitopajakäytävällä, Nyykoolinkatu 25. Ilmoittauduthan 2 päivää
aiemmin Eliselle: 0400663525 tai seinajoki@taitoep.net. 
Lisätietoja 0405876762/Miisa. Yhteistyöjärjestäjä FinFami ry. 

mailto:seinajoki@taitoep.net


Kahvilat  

To 24.11. klo 13–14.30 Noelia Mora Solvez: Farming 
To 15.12. klo 13–14.30 Ida Sofia Fleming & Vesa Rahikainen : Välitila 

K65 Taidetorstai 
-Taidemaistiaisia omaishoitajille

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta (Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki)
 
K65 Taidetorstai on kaikille ikäihmisille avoin ohjattu kierros Taidehallin
ajankohtaisiin nykytaidenäyttelyihin leppoisaan tahtiin. Oppaana toimivat
Taidehallin oppaat tai näyttelyn taiteilijat. Kierros kestää 45min-1h ja sen jälkeen
nautitaan iltapäiväkahvit Äärellä-ravintolassa. Kokoontuminen Kalevan Navetan
1. kerroksen aulaan. Maksuton omaishoitajille. 

Huom! Omaishoitajien osallistumisedun saaminen edellyttää ilmoittautumista
viim. kahta päivää ennen tilaisuutta Anne-Marialle p. 050 444 1028. 
 
Yhteistyössä Seinäjoen Taidehalli ja Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden
ikääntyneiden kulttuuritoiminta. 

To 17.11. klo 12.15–15.15 
To 1.12. klo 12.15–15.15 
To 8.12. klo 12.15–15.15 

Eväitä ja ruokaideoita eläkevuosiin 

Teuvan yhtenäiskoulu, kotitalousluokka, Porvarintie 49, Teuva. 
 
Lähde mukaan hyvän mielen kokoontumisiin saamaan virkistynyt mieli, vatsa
täyteen ja oivallisia vinkkejä kotiin ja arkeen! Kokoontumisen sisältöinä on
ruoanlaittoa, ravitsemustietoa ja yhdessä tekemistä. Maksuttomat
teemakokoontumiset on tarkoitettu eläkeikäisille omaishoitajille. Paikkoja on
rajoitettu määrä. Ilmoittautumiset viim. 7.11. Anne-Marialle p. 050 444 1028. 
Toiminnan yhteistyöjärjestäjinä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n Seniorin
eväät -hanke sekä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry/Muistiluotsi. 
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Elämyksiä elokuvan äärellä 

Tervetuloa tutustumaan uuteen elokuvateatteriin Seinäjoki BioRexiin.
Ohjelmistossa Klaus Härön uusi draamaelokuva Rakkaani merikapteeni.  
Keskiviikkona 5.10. klo 15 BioRex Seinäjoki, Kauppakatu 6, Seinäjoki 
 
Elokuva kertoo iättömästä rakkaudesta, anteeksiannosta ja välittämisestä.
Elokuvan kesto 1h 45min. Näytös on maksuton omaishoitajille. Elokuvan jälkeen
mahdollisuus omakustanteisesti kahvitella viereisessä Valkoinen Puu –
kahvilassa. Lippuja rajoitettu määrä. 
Sitovat ilmoittautumiset viim. 28.9. Anne-Marialle p. 050 444 1028. 

Omaishoitajien ja hoidettavien joulujuhla 
Ke 23.11. klo 12–14.30 

Seurakuntakoti Messi, Päivärinteentie 14 Kortesjärvi 
Omaishoitajien ja hoidettavien läheisten joulujuhla valtakunnallisella
omaishoitoviikolla. Jouluruokailu ja jouluista ohjelmaa. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 14.11. mennessä p. 050 444 1028/ Anne-Maria  
Tilaisuuden yhteistyöjärjestäjät Aijjoos-toiminta, Kauhavan seurakunta,
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen sekä SPR (Omaishoitajien tukitoiminta, Länsi-
Suomen piiri) 

Kahvilat  

Ylistaro ma 31.10., klo 12–13.30. Ylistaron kirjaston auditorio,
Kaukolanraitti 5. Käynti vas.puoleinen sivuovi. Kahvitarjoilun vuoksi
ilmoittautumiset 28.10. Mennessä 050 5956588/ Leena. 

Lapua ma 31.10. Klo 14.30–16. Lapuan ABC, Porstua-kabinetti, Latojantie 9.
Kahvitarjoilun vuoksi Ilmoittautumiset 24.10. mennessä 040 587 6762/
Miisa. 

Virtsankarkailu – yleinen mutta vaiettu vaiva 
Ylistaro  ja Lapua 

Kaikille omaishoitajille ja läheistään hoivaaville avoimet tilaisuudet, joissa
mukana Tena-tuotteiden edustaja, aluepäällikkö Anne Back Essitystä ketomassa
virtsankarkailun apuvälineistä, niiden oikeasta valinnasta ja käytöstä.  
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Ovet®-valmennus on 16 tunnin kokonaisuus, joka toteutetaan 4:llä
ryhmätapaamiskerralla. Mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka huolehtivat ja auttavat
sairastunutta läheisestään. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen tai saada
omaishoidontukea.  
Valmennuksesta saat tietoa, vertaistukea ja voimavaroja oman hyvinvointisi tueksi,
erityisesti uusiin alkaviin omaishoitotilanteisiin. Osallistua voi myös jo pidempään
omaishoitajana toiminut. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. omaistilanteen kuormittavuus,
arjen haastavat tilanteet sekä omaishoitoa tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut.
Vierailijana on asiantuntijoita kunnan palveluista. Mukaan valmennusryhmään
otetaan noin 10 osallistujaa. Valmennus on maksuton, sis. materiaalin ja
kahvitarjoilun. 
Ovet®-valmennuksiin on toiminta-alueellamme jatkuva haku. Käynnistämme
valmennusryhmän, kun hakijoita on riittävästi yhdellä paikkakunnalla.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja valmennukseen Anne-Maria p. 050 444 1028 tai
Miisa p. 040 587 6762. 

tietoa ja tukea omaishoidon polulleValmennukset- 
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Kuva: Merja Riikonen

Omahoitovalmennus Pariskunnille, Kauhajoki 
Kokoontumiset perjantaisin 14.10.–2.12. klo 10–14. 

Kauhajoen päivätoiminta, Prännärintie 10, Kauhajoki 
Omahoitovalmennus tarjoaa tukea yli 65-vuotiaille pariskunnille, joita
muistisairaus on hiljattain kohdannut. Ryhmässä käsitellään muistisairauden
tuomia, uuteen elämäntilanteeseen liittyviä tunteita, opetellaan tunnistamaan ja
löytämään voimavaroja arkeen ja tulevaisuuteen. 
Ryhmää ohjaavat Vanhustyön keskusliiton kouluttamat Omahoitovalmennus-
ohjaajat. 
Toiminta suunnitellaan aina ryhmäläisten toiveet huomioiden, kantavia voimia
ovat vertaistuki ja yhdessäolo. Valmennukseen voi hakeutua Suupohjan alueelta:
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva. Valmennuksessa on 8 kokoontumiskertaa.
Valmennus on maksuton, sis. materiaalin ja iltapäiväkahvin. Omakustanteinen
lounas. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 23.9. mennessä: p. 040 560 0418 /
Sanna Yli-Havunen, LLKY tai p. 050 444 1028 / Anne-Maria Halmesmäki,
Lakeuden Omaishoitajat ry.
Yhteistyöjärjestäjät Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry/ Muistiluotsi sekä
LLKY. 
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Valmennukset

Ovet-valmennus®, Lapua 
Lapuan Ovet-valmennuksen tapaamiset keskiviikkoisin 26.10., 2.11., 9.11.,
16.11. Aina klo 12–15.30. Kokoontumiset Lapuan ABC:llä, Porstua-kabinetissa,
Latojantie 9. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 14.10. mennessä: Miisa p. 040 587
6762. 

Ovet-valmennus®, Kauhava 
Kauhavan Ovet-valmennus on käynnistynyt elokuussa 2022. Tiedustele ja
ilmoittaudu seuraavaan Ovet-valmennukseen. Käynnistämme valmennusryhmän,
kun hakijoita on riittävästi.  

Kuva: Pixabay



Tunne voimavarasi 
-vertaistukiryhmä ikääntyville omaishoitajanaisille 
Etelä-Pohjanmaalla 

Ryhmä on tarkoitettu 60+ vuotiaille Etelä-Pohjanmaan alueella asuville
läheisestään huolehtiville naisille.  
 
Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja voimavarojesi väheneminen?
Kiristyykö pinnasi ja koetko vaikeaksi hillitä itseäsi? Vertaisryhmässä pääset
jakamaan tuntemuksiasi muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.
Luottamuksellisen ryhmän aiheita ovat mm. omien torjuttujen tunteiden ja niiden
aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely ja
voimavarat. Ryhmässä käytetään itsetutkiskelun tukena erilaisia toiminnallisia
menetelmiä.  Ryhmää edeltää yksilökeskustelu OmaisOivan työntekijän kanssa.  
 
Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Tunne voimavarasi -hankkeen kanssa,
jonka tavoitteena on edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja
jaksamista. Hanke pyrkii ehkäisemään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa
kaltoinkohtelua. 
 
Kauhavan Tunne Voimavarasi -ryhmä maanantaisin 19.9., 26.9., 3.10., 10.10.
ja 24.10. klo 12.30–15. Kokoontumiset Helmirannassa, Helminkuja 3. 
 
Ilmajoen Tunne Voimavarasi –ryhmä ma 21.11., ma 28.11., ke 7.12., ma 12.12.,
ma 19.12., klo 12.30–15. Kokoontumiset Etelä-Pohjanmaan opistolla, Opistontie
111. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Miisa, p. 040 587 6762. Ryhmä käynnistyy, jos
osallistujia on vähintään 4. Ryhmään otetaan enintään 6 omaishoitajaa.
Ilmoittautuminen välttämätöntä ennen Tunne Voimavarasi ryhmään
osallistumista! 

Ryhmät- vertaistukea omaishoitajille

16 Kuva: Merja Riikonen



Tiistaisin 23.8., 27.9., 25.10., 22.11., klo 13–15  
Isonkyrön kirjasto, Tietotori-huone, Kyrööntie 15. Kahvitarjoilu. 

Isonkyrön ryhmä 
Vertaisryhmä omaishoitajille 
 

 
Vuonna 2022 ryhmässä hyödynnetään Ikäinstituutin kehittämää Mielen
hyvinvoinnin silta – keskustelumallia, jonka teemoja ovat esimerkiksi
voimanlähteet arjessa, asennoitumisen vapaus voimavarana, vahvistavat tarinat,
kiitollisuus ja tarkoituksellinen arki.  Hoivaosastolta voi tiedustella päivähoitoa
hoivattavalle läheiselle ryhmän ajaksi. Hoivaosasto p. 06 470 1609.
Ryhmän yhteistyöjärjestäjä Isonkyrön kunta. Lisätiedot 040-587 6762/ Miisa. 

Tiistaisin 16.8., 20.9., 18.10., 15.11. ja 13.12. klo 13–15 
E-P:n Muistiyhdistyksen tila, Viitaväylä 11. Ylihärmä.  

Kauhava, Ylihärmän ryhmä  
Vertaisryhmä omaishoitajille ja hoidettaville läheisille. Molemmille ryhmille
omaa ohjelmaa. Omaishoitajat voivat osallistua ryhmään myös yksinkin.  
 

 
Ryhmän yhteistyöjärjestäjä E-P:n Muistiyhdistys ry / Muistiluotsi ja Ylihärmän
kappeliseurakunta. Kahvitarjoilu. 

To 25.8. klo 10–11.30: Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys 
To 22.9 klo 10–11.30: Aijjoos-toiminta 
To 27.10. klo 10–11.30: SPR:n omaishoitajien tukitoiminta 
To 17.11. klo 10–11.30: Alahärmän kappeliseurakunta 
To 15.12. klo 10–11.30: Lakeuden Omaishoitajat ry 

Kauhavan ryhmä, Kanta-Kauhava 
Vertaisryhmä omaishoitajille ja hoivattavalle läheiselle. Järjestetään yhteistyössä
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja eri kerroilla vastaavien toimijoiden kanssa:  

 
Kokoontumiset Helmirannassa, Helminkuja 3. Kahvitarjoilu tapaamisen alussa.
Ilmoittautumiset viikkoa ennen ryhmän kokoontumista p. 040 3588 674/ Ky
Kaksineuvoinen. Kuntayhtymän virikeohjaajan ohjelmaa hoivattaville läheisille
omaishoitajakeskusteluiden aikana. Kokoontumisen jälkeen on mahdollisuus
omakustanteiseen lounaaseen (6,80 €), joka maksetaan Helmirantaan.  
Lisätietoja 040 587 6762/ Miisa. 
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Ryhmät



Torstaisin 18.8., 15.9, 13.10., 10.11. klo 12–14. 

Kurikka, Jalasjärven ryhmä 
Vertaisryhmä omaishoitajille 

 
Jalasjärven seurakuntakeskus, Kirkkotie 1. Yhteistyöjärjestäjät JIK 
liikelaitoskuntayhtymä, Jalasjärven seurakunta, SPR Kurikka, Kurikan 
liikuntatoimi ja kulttuuritoimi. Kahvitarjoilu. 

Torstaisin 11.8., 8.9., 6.10., 3.11. klo 12–14. 

Kurikka, Jurvan ryhmä 
Vertaisryhmä omaishoitajille 

 
Jurvan seurakuntakeskus, Kauppatie 12. Yhteistyöjärjestäjät JIK 
liikelaitoskuntayhtymä, Jurvan seurakunta, SPR Kurikka, Kurikan liikuntatoimi 
ja kulttuuritoimi. Kahvitarjoilu. 

Torstaisin 25.8., 22.9., 27.10., 17.11. klo 12–14. 

Kurikan ryhmä, Kanta-Kurikka 
Vertaisryhmä omaishoitajille 

Kurikan seurakuntakeskus, Kurikantie 21. Yhteistyöjärjestäjät JIK 
liikelaitoskuntayhtymä, Kurikan seurakunta, SPR Kurikka, Kurikan liikuntatoimi 
ja kulttuuritoimi. Kahvitarjoilu. 

Torstaisin 1.9., 6.10., 3.11., 1.12. klo 16.30–17.30. 
Huom! Paikalle aina klo 16.20 
Kurikan keilahalli, Laurintie 2. 

Kurikan toiminnasta voimaa –ryhmä 
Toiminnallinen vertaisryhmä omaishoitajille 

Keilailun omavastuu 5€/hlö. Keilailun jälkeen kahvitarjoilu. Vapaaehtoisohjaaja
Sinikka Mustonen. 

Ryhmät
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Ti 13.9. klo 13–15  
Ti 11.10. klo 13–15 
Ti 8.11. klo 13–15  
Ti 13.12. Klo 13–15, yhteinen lounaskerta. Omavastuu 5 €. 

Lapuan ryhmä 
Vertaisryhmä omaishoitajille. Pääosassa vertaistuellinen keskustelu, mutta mukana 
voi joillain kerroilla olla myös vierailija tai luentoalustus jostain aiheesta.
  

Kokoontumiset: Lapuan ABC, Porstua-kabinetti, Latojantie 9, 62100. 
Vertaisohjaaja Riitta-Liisa ja Anneli. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset Riitta-Liisalle 
viimeistään edellisenä päivänä: p. 040 719 4701. Tervetuloa! Lisätietoja: Miisa/ 
040 587 6762 

Seinäjoki, Kuntosaliryhmä
Eri yhdistysten avoin kuntosaliryhmä arkitiistaisin klo 9–11. Kiertoharjoitteluna
lihasvoimaa, kestävyyttä ja tasapainoa kehittävä tunti. Kokoontumiset Uimahallin
kuntosalilla, Kirkkokatu 15. Vaihtuva vertaisohjaaja. Omaishoitajat saavat
tiistaisin klo 6.30–12 Seinäjoen uimahallin palveluhinnaston mukaisesta
uintilipusta alennusta 50%. Alennukseen oikeutettu henkilönumero tilataan
Anne-Marialta p. 050-444 1028  
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Kuva: Merja Riikonen

Tiistaisin 6.9., 4.10., 1.11., 13.12. klo 13–15. 

Seinäjoen ryhmä
Vertaisryhmä omaishoitajille 

Huom! Uusi kokoontumispaikka Elinkeinotalolla Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n
tiloissa. Huhtalantie 2, 2 krs., Seinäjoki 
(Ala-aulasta hissillä 2. Kerrokseen. Poistu hissistä vasemmalle, kokoontumistila
on käytävän päässä.)  
Kahvitarjoilu. Vertaisohjaajina Marja-Sisko Metsälä ja Riitta Nyman-Nikula. 



Ryhmät

Voimauttava Kohtaamistaide© -ryhmä omaishoitajille 

20

Kaipaatko luovaa tekemistä hyväksyvässä ryhmässä? Haluaisitko kokeilla
erilaisia kuvataiteen tekniikoita? Tule mukaan moniaistiseen Kohtaamistaiteen
ryhmään, jossa yhdistyvät taiteen tekeminen ja arvostava kohtaaminen. 
 
Kohtaamistaide on taidemenetelmä, joka rohkaisee kokemaan luovuuden iloa,
nauttimaan kauneudesta ja opettaa arvostuksen saamiseen ja antamiseen.
Kohtaamistaiteen pohja on japanilaisessa Clinical Art –systeemissä. Monesti
yllätyksellinen taidetyöskentely etenee ohjatusti vaiheittain, ohjaaja neuvoo kohta
kohdalta, kuinka työ tehdään. Jokaisella on vapaus edetä omien valintojen kautta
valmiiseen teokseen. Aiempaa kokemusta piirtämisestä tai maalaamisesta ei
tarvita, joten jokainen osaa! 
 
Kokonaisvaltainen esteettinen kokemus ja voimaantuminen syntyy
vuorovaikutuksesta itsen, ryhmän, luovan taidetoiminnan ja erilaisten
materiaalien kohtaamisesta. 
Voimauttava Kohtaamistaide-ryhmä kokoontuu 8 kertaa. Osallistumista toivotaan
jokaiselle kerralle. Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa. 
 
Kokoontumiset syksyllä 2022 maanantaisin aina klo 14–16: 
19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 24.10., 31.10., 7.11. ja 14.11. 
Ryhmä kokoontuu Järjestötalolla, kokoushuone 2. Ruukintie 1, 4krs. Seinäjoki 
 
Ohjaajana kohtaamistaideohjaajaopiskelija Anne-Maria Halmesmäki. 
Ryhmä on osa SeAMK:in opintoihin kuuluvaa harjoittelua. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 12.9. 
Lakeuden Omaishoitajat ry/OmaisOiva-toiminta 
050 444 1028 /Anne-Maria / anne-maria.halmesmaki@lakeudenomaishoitajat.fi 

Kuva: Canva



Erityislapsen läheinen, lähde mukaan
oivaltamaan! 
Hankkeemme Oivaltajat - Kuormittuneesta
erityisvanhemmasta toimijaksi pääsee
syyskaudella toden teolla vauhtiin ja
monenlaista toimintaa on tarjolla. 
Oivaltajat-hanke jatkaa ja syventää
seuraavan kolmen vuoden ajan Meidän
erityinen perhe- hankkeen kehittämää
toimintaa. Tavoitteena on syventyä
erityislasten vanhempien ja läheisten
kuormituksen keventämiseen, jaksamisen
tukemiseen sekä korjaavien kokemusten
saamiseen. 
Keskeisenä teemana Oivaltajissa on
nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi
tuleminen erityislapsiperheen vanhem-
pina ja läheisinä. Toiminta vahvistaa
erityisvanhempien mahdollisuuksia ja
voimavaroja osallistua ja vaikuttaa.  
Kohderyhmänä ovat erityislasten
vanhemmat/lasten omaishoitajat, joilla on
alle 18-vuotias erityistä tukea tarvitseva
lapsi tai nuori. Diagnoosirajoja ei ole vaan
mikä tahansa erityisen tuen tarve riittää.
Tuemme myös erityistä tukea tarvitsevan
lapsen muita läheisiä kuten isovanhempia
ja kummeja. 
Tarjoamme koulutuksia perheiden kanssa
työskenteleville ammattilaisille.  

Merja Riikonen 
Perhetoiminnan vastaava 

merja.riikonen@ 
lakeudenomaishoitajat.fi 

p. 040 502 8900

Hanna-Kaisa Mäkynen 
Perhetoiminnan kehittäjä
  hanna-kaisa.makynen@ 
lakeudenomaishoitajat.fi  

p. 040 517 0900 21

Kaiken toimintamme kotipesäksi olemme
luoneet Voimapesän Seinäjoen Järjestötalon
uusiin tiloihin. Tila on yhteisöllinen
olohuone erityisvanhemmille ja muille
erityislasten läheisille, missä on
mahdollisuus hengähtää joko yksin tai
yhdessä vertaisten tai hanketyöntekijöiden
kanssa. Siellä järjestetään myös monenlaista
toimintaa. 
Aloitamme tänä syksynä uutuutena Voima-
pesän iltakahvit joka toinen keskiviikko.
Jokaisella kerralla mukana, joku SOTE- ja
sivistyspuolen ammattilainen kertomassa
palveluista. 
Voimapesään haluamme luoda erityslasten
läheisten yhteisön, jossa on hyvä olla. 
 
Olette sydämellisesti tervetulleita mukaan
oivaltamaan ja osallistumaan! 

Lämpimin terveisin, 
Merja ja Hanna-Kaisa 



Perhetoiminta

25.8. Espresso House, Epstori. Kuulumisia kesän jälkeen herkkujen äärellä. 
6.10. Taidetyöpaja, Oivaltajien kohtaamispaikka Voimapesä, Seinäjoen
Järjestötalo. 
10.11. Jooga, Oivaltajien kohtaamispaikka Voimapesä, Seinäjoen
Järjestötalo. 
 8.12. Jouluisia leipomuksia, Seinäjoen Järjestötalo. 

Erityiset perhepuuhat
Koko erityislapsiperheen yhteinen ryhmä. Mukavaa yhdessä tekemistä ja
erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin tutustumista monipuolisesti hankkeen
toiminta-alueella. Lauantaisin 27.8, 24.9, 29.10, 26.11, 10.12. klo 13-14.30.
Perhepuuhien tarkempi ohjelma nähtävillä nettisivuillamme sekä
somekanavillamme. 
Lisätietoja Hanna-Kaisalta p. 040-517 0900. Ilmoittautuminen viim. saman
viikon keskiviikkona https://www.kyselynetti.com/s/perhepuuhat 
Ilmoittautuminen on sitova. Peruuntumiset maksutta viimeistään 48 h ennen
tapahtumaa, tämän jälkeen ilman pätevää syytä tehdyistä (sairastuminen tms.)
peruuntumisista veloitamme kustannussyistä 10 €. 
Peruuntumisilmoitukset sähköpostilla / WhatsAppilla Hanna-Kaisalle 040-517
0900 / hanna-kaisa.makynen@lakeudenomaishoitajat.fi .
 

Nepsylasten lautapelikerho 
Nyt on pelikavereita! Nepsylapsille tarkoitetussa lautapelikerhossa pelataan
vaihtelevasti eri lautapelejä ja tutustutaan samalla uusiin kavereihin. Nappaa oma
lautapeli kainaloon ja tule mukaan! Lautapelikerho on tarkoitettu 3-7lk lapsille ja
se järjestetään lauantaisin klo. 14-16 Järjestötalolla Oivaltajat hankkeen
kohtaamispaikka Voimapesässä (Ruukintie 1, 3 krs.)  10.9, 1.10, 22.10, 12.11
ja 3.12. Ryhmän ohjaajana vapaaehtoinen aikuinen. Ensimmäisellä kerralla
vanhempi läsnä kerhon ajan. Ilmoittautuminen 8.9 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/lautapelikerho. 
Lisätietoja Hanna-Kaisalta / 040-517 0900 .
 

Erityiset sisarukset 
-toiminta 
Toiminnallisia tapaamisia erityislasten 12-18 -vuotiaille sisaruksille. Mukavaa
tekemistä ja keskustelua sisaruudesta, tunteista, unelmista ja arjesta. Tapaamiset
Seinäjoen järjestötalolla / Seinäjoen alueella torstaisin klo. 17.30-19.30.

Ohjaajana Hanna-Kaisa Mäkynen. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 040-517 0900 / Hanna-Kaisa 22

https://www.kyselynetti.com/s/perhepuuhat
mailto:hanna-kaisa.makynen@lakeudenomaishoitajat.fi
https://www.kyselynetti.com/s/lautapelikerho


Työpajat
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Voimatyöpajat erityisvanhemmille ja läheisille
Voimatyöpajoissa erityisvanhemmilla ja läheisillä on erilaisten luovien,
toiminnallisten ja kehollisten menetelmien kautta mahdollisuus päästä
rentoutumaan, saamaan uusia oivalluksia omasta itsestä ja suhteista läheisiin sekä
lataamaan akkuja. Työpajaan otetaan enintään 10 osallistujaa.  

Musiikkiterapeuttinen voimatyöpaja 
pe 9.9 klo. 17.30-19.30
Seinäjoen järjestötalolla (os. Ruukintie 1, 4 krs.). Työpajassa pääset tutustumaan
musiikin terapeuttisiin menetelmiin ja siihen, kuinka musiikin avulla voidaan
edistää ihmisten välistä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, tuottaa esteettisiä
elämyksiä ja mielihyvää. Et tarvitse soittotaitoa tai musikaalisuutta osallistuaksesi
tähän pajaan, vain uteliaisuus musiikkia kohtaan riittää.  
Ohjaajana musiikkiterapeutti Heidi Paavola. Maksuton. 
Lisätietoja 040-517 0900 / Hanna-Kaisa. 
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä https://www.kyselynetti.com/s/musiikkityopaja
 
Valokuvatyöpaja 
pe 11.11 klo. 17.30-19.30 
Tutkimme kuvien kautta sekä menneitä että mietimme tulevaa hankkeemme
Voimapesässä Seinäjoen Järjestötalolla (os. Ruukintie 1, 3krs.) Ota mukaasi yksi
kuva, joka on muistosi onnellisesta hetkestä, yksi kuva, joka kertoo jostakin
taitekohdasta elämässäsi ja jokin, joka voisi kuvastaa tulevaisuuttasi, josta
unelmoit. Ohjaajana perhetoiminnan vastaava, valokuvaterapiaan perehtynyt
Merja Riikonen. Työpaja järjestetään Seinäjoen Järjestötalolla Voimapesässä (os.
Ruukintie 1, 3.krs). 
Lisätietoja Merja Riikonen p.040 502 8900.
Ilm. viim. ke 9.11  https://www.kyselynetti.com/s/valokuvapaja. 

Hengähdyshetkiä® 
-viikkotunti palautumiselle  
Hengähdyshetkiä harjoituksessa huollat samanaikaisesti kehoa ja mieltä.
Hengähdyshetkissä teet erilaisia kehonhuolto-, hengitys- ja tarkkaavaisuusharjoituksia
joiden avulla stressikuorman kantaminen voi muuttua keveämmäksi. Harjoituksen
jälkeen keho, mieli ja hermosto kiittävät. Lisätietoja Hanna-Kaisalta / 040-517 0900. 
Ilmoittautuminen www.vello.fi/hyvanolonhelminauha  
Oivaltajat -hanke mahdollistaa Hengähdyshetkiä -tunnille osallistumisen
edullisempaan hintaan. Omavastuuosuus on 6€/kerta. 

https://www.kyselynetti.com/s/musiikkityopaja
https://www.kyselynetti.com/s/valokuvapaja
http://www.vello.fi/hyvanolonhelminauha


Työpajat

Voimaa ja iloa kuvataiteesta- 
Erityislasten vanhempien ja läheisten Kohtaamistaide© -ryhmä  
Voisiko käsillä tekeminen ja luovuus toimia sinulla palautumisen keinona
kuormittavassa arjessa? Haluaisitko irtautua hetkeksi arjesta mukavan tekemisen
parissa ja samalla vahvistaa läsnäolon taitoa? 
Kohtaamistaide on moniaistista, yllätyksellistä ja ryhmämuotoista
taidetyöskentelyä, jossa yhdistyy luovuus, kuvataiteen tekeminen ja arvostava
kohtaaminen. Vaiheittain etenevä, ohjattu taidetyöskentely antaa sinulle
mahdollisuuden keskittyä oman teoksen tekemiseen ilman tulevan pohtimista tai
menneen murehtimista. Kohtaamistaiteen menetelmä on rakennettu sellaiseksi,
että jokainen osaa ja voi kokea tekemisen riemua ja onnistumisen iloa -aiempaa
kokemusta piirtämisestä tai maalaamisesta ei siis tarvita. Ryhmä kokoontuu 
 yhteensä 8 kertaa klo. 17.30-19.30 Ahonkylän koululla; maanantaisin 29.8,
12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12. Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa.
Osallistumista toivotaan jokaiselle kerralle. Kohtaamistaiteen ryhmästä peritään
25€ materiaalimaksu. Ohjaajana kohtaamistaiteenohjaajaopiskelija Hanna-Kaisa
Mäkynen. Ryhmä on osa opintoihin kuuluvaa harjoittelua. 
 
Ilmoittautuminen ke 24.8 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/kohtaamistaide  
Lisätietoja 040-517 0900 / Hanna-Kaisa  
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Vertaisryhmät

Ma 22.8 Retki Munakan kioskille ja kyläjuna-ajelu (lapset mukaan) 
Ma 19.9 Lempikappaleeni. Tarkoitettu isovanhemmille ja läheisille.
Kokoonnumme Seinäjoen Järjestötalon hankkeemme Voimapesässä.
(Ruukintie 1, 3 krs.).
Ma 24.10 Tutustutaan koirakaveri- ja lukukoiratoimintaan. Tarkoitettu
läheisille ja erityislapsiperheen lapsille. Kokoonnumme Kennelpiirin tiloissa
(Insinööriväylä 5, Seinäjoki).
Ma 14.11 Valokuvat kertovat. Tarkoitettu isovanhemmille ja läheisille.
Kokoonnumme Seinäjoen Järjestötalon hankkeemme Voimapesässä.
(Ruukintie 1, 3 krs.).

Nepparit
-vertaisryhmä 
Nepsylasten vanhemmille on alueellamme kaksi vertaisryhmää. Toinen
kokoontuu Ilmajoella Ahonkylän koululla maanantaisin klo 17.30-19.30 ja toinen
Seinäjoella Oivaltajien kohtaamispaikassa Järjestötalolla torstaisin klo 17.30-
19.30. Ryhmän toiminnan keskiössä on vertaistuki -arjen ilot ja huolet tulevat
jaetuksi sinulle sopivalla tavalla. Ryhmä on avoin ja maksuton. Toivotamme
tervetulleeksi sekä ryhmässä aiemmin käyneet että kaikki uudet vanhemmat.
Molemmissa ryhmissä vertaisohjaaja.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen p. 040-517 0900 / Hanna-Kaisa. 
Neppari Seinäjoki 11.8,1.9, 22.9, 13.10, 3.11,24.11, 15.12  
Neppari Ilmajoki 15.8, 5.9, 26.9, 24.10, 14.11, 12.12  
 

Erityiset isät 
-toiminnallinen vertaisryhmä 
Erityislasten isille toiminnallisia ja vertaistuellisia tapaamisia vaihtelevissa
paikoissa. Tapaamisten sisältö tarkentuu ensimmäisellä tapaamiskerralla. 
Ensimmäinen tapaaminen ti 6.9 klo. 18.00-20.00. Paikka selviää ilmoittautuessasi
ryhmään. Seuraavat tapaamiset ovat ti 11.10, 
ke 16.11 (osallistuminen Arto Bäckströmin luennolle) ja ma 13.12. 
Vertaisohjaajana erityislapsen isä Juhana Mäkitöyli, jolle voit ilmoittautua/ 
041 7021015. Maksuton. 

 
Erityiset isovanhemmat ja läheiset 
-toiminnallinen vertaisryhmä 
Toiminnallinen vertaisryhmä erityislasten läheisille kuten isovanhemmille,
kummeille, sedille, tädeille ym. Tutustutaan erilaisiin harrastuksiin ja paikkoihin,
joissa voisi lasten kanssa vierailla tai kotona puuhailla.  

Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 2 päivää ennen tapaamista  
https://www.kyselynetti.com/s/erityisetlaheiset tai Merjalle / 040 502 8900. Maksuton. 
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Vapaaehtoistoiminta

la 20.8 Puuhapäivä 10-21 (koulutusta klo. 10-18, illanviettoa saunoen ja
uiden klo. 18-21). Alavuden Hukkatuvalla, Hukkalantie 292, 61170 Alavus. 
ti 20.9 Tietoa kokemustoiminnasta ja kokemustoimijakoulutuksesta. Asiasta
kertoo EPSHP kokemustoiminnan kouluttaja. Palveluviidakko näkyväksi –
työskentely alkaa. 
ti 1.11 Palveluviidakko näkyväksi työskentely jatkuu.
Palveluviidakkokarttoja käytetään kevätkauden luennolla. 

Oivalliset kehittäjät 
-ryhmä 
Haluatko olla mukana vaikuttamassa? 
Erityislasten läheisistä koostuvalla oivalliset kehittäjät -ryhmällä on tärkeä rooli
tuoda esille erityislapsiperheiden ajatuksia, tarpeita ja toiveita mm. palveluihin ja
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen. Ryhmässä on mahdollisuus myös
vertaistukeen.  Syksyn tapaamiset ensimmäistä tapaamista lukuun ottamatta
Seinäjoen Järjestötalolla, Oivaltajien kohtaamispaikka Voimapesässä tiistaisin
klo. 17.30-19.30.  

Mikäli haluat osallistua kehittäjäryhmän toimintaan, ota yhteyttä Merjaan / 040-
502 8900.  

Leijonapartio
-toiminta vapaaehtoisille 
Kiinnostaisiko sinua antaa käytännön apua erityislapsiperheille tiukoissa
tilanteissa? Viime vuonna perustimme yhdessä Leijonaemot ry:n kanssa
Leijonapartion paikallisryhmän. Leijonapartio tukee vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden lasten perheitä järjestämällä kriisitilanteessa olevalle
perheelle apua. Kyse on lyhytaikaisesta tuesta ennen kuin yhteiskunnan palvelut
saadaan perheen tueksi.  Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Merjaan 040-5028900.  

 
Vapareiden ja kehittäjien pikkujoulu pe 9.12 klo. 18-21 
Joulukuussa on aika jälleen kiittää vapaaehtoisiamme. Vaparien ja Kehittäjien
yhteiset pikkujoulupirskeet juhlitaan Alman Pollarin talossa. Tiedossa hyvää
ruokaa ja pientä ohjelmaa. Haitarikin on soittokunnossa ja toivottavasti myös
kaikkien äänijänteet, koska laulamme joululauluja niin, että sali raikaa.
Ilmoittautuminen viimeistään 5.12 https://www.kyselynetti.com/s/pikkujoulu
tai Merjalle/ 040 502 8900.  
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Voimapesä

Voimapesän iltakahvit 
Joka toinen keskiviikko Voimapesässä (Ruukintie 1, 3 krs.) tietoiskuja vaihtuvista
teemoista kahvikupposen äärellä klo. 18-19. Jokaisella kerralla mukana eri SOTE-
ja sivistyspuolen ammattilainen, jotka vastaavat kysymyksiinne.  
Tervetuloa saamaan tietoa ja tapaamaan vertaisia. 
17.8. Maaria Nortunen, Suunnittelija -lasten, nuorten ja perheiden elintapaohjaus.
E-P:n tulevaisuuden Sote-keskus -hanke  
31.8. Anne Viita, sosiaaliasiamies, SonetBOTNIA 
14.9. ilmoitetaan myöhemmin 
28.9. Sari Palomäki, palveluohjaaja, Seinäjoen vammaispalvelu
12.10. ilmoitetaan myöhemmin 
26.10. ilmoitetaan myöhemmin 
9.11. ilmoitetaan myöhemmin  
23.11. ilmoitetaan myöhemmin 
7.12. ilmoitetaan myöhemmin 
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.  Lisätietoja 040 502 8900 / Merja. 

Erityisvanhempien aamubrunssi 
Koska viimeksi olet syönyt aamupalan kaikessa rauhassa? Haluaisitko rauhallisen
aamupalan lisäksi pysähtyä hetkeksi yhdessä muiden erityislasten vanhempien
kanssa? Nyt se on mahdollista, kun Oivaltajat-hanke järjestää ensimmäisen
aamiaisbrunssin erityisvanhemmille ke 16.11 klo. 9-11 Oivaltajien
kohtaamispaikka Voimapesässä, Seinäjoen Järjestötalolla (Ruukintie 1, 3 krs.) .
Järjestetään yhteistyössä Seinäjoen seurakunnan kanssa.  Mukaan mahtuu 20
vanhempaa. Ilm. viim. ma 14.11 https://www.kyselynetti.com/s/aamubrunssi  
Lisätietoja 040-517 0900 / Hanna-Kaisa.  
 
Ilooset iltamat 
Tervetuloa viettämään leffailtaa Voimapesään (Ruukintie 1, 3 krs.) yksin tai
yhdessä kumppanisi kanssa pe 30.9. klo. 17.30 alkaen. Katsotaan leffaa, syödään
herkkuja ja jutellaan lopuksi elokuvan herättämistä ajatuksista. Somessa äänestys
katsottavasta leffasta. Lastenhoito järjestetään iltamien ajaksi Järjestötalolla.
Maksuton. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. Ilm. viim. 28.9.
https://www.kyselynetti.com/s/leffailta. Lisätietoja 040-517 0900 / Hanna-Kaisa.  
 
Voimapesä hyötykäyttöön! 
Haluaisitteko tavata toimintamme ulkopuolella vapaamuotoisesti toisten
erityisvanhempien ja läheisten kesken? Erityisvanhemmat ja muut läheiset voivat
nyt varata ilmaiseksi Järjestötalolla sijaitsevaa Oivaltajat-hankkeen Voimapesää
omatoimisiin tapaamisiin ja vertaishetkiin. Tilassa voitte katsoa leffaa, urheilua
tai vaikkapa pelata pelejä. Lisätietoja antaa Merja/ 040-502 8900. 
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Luennot

Häpeän jäljet erityisvanhemmuudessa 
to 15.9 klo. 17.30-19.30 
Häpeän tunne on hyvin kivulias ja sillä on myös kauaskantoiset jäljet, mutta mitä
häpeä lopulta tarkoittaa, mistä se saa alkunsa ja miten se vaikuttaa
erityisvanhemman itsetuntoon ja käyttäytymiseen esimerkiksi palvelutilanteessa?
Voiko häpeän tunteesta olla myös jotain hyötyä? Näitä kysymyksiä pohditaan
luennolla aihetta tutkineen sosiaalityöntekijä Minna Kytövaaran kanssa. Voit
osallistua luennolle joko etänä tai Oivaltajien kohtaamispaikassa Seinäjoen
Järjestötalolla. Maksuton. Lisätietoja p. 040-517 0900 / Hanna-Kaisa.
Ilmoittautuminen 13.9 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/hapeanjaljet 

 
Nuoren psyykkinen oireilu: 
Mitä vaikeiden tunteiden takana on?
-Tietoa nuoren oireilusta ja tunnesäätelyn pulmista. ti 11.10. klo 17.30-19
Nuorten psyykkinen oireilu herättää vanhemmassa ja muissa läheisissä huolta,
hämmennystä ja ahdistusta. Sen lisäksi, että he pitävät huolta ja tukevat nuortaan,
heidän on tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisestaan. Luennolla pohditaan
sitä, miten läheiset voivat vaikuttaa omiin voimavaroihinsa ja mitä hänen on
tärkeää tietää psyykkisestä hyvinvoinnista ja oireilusta? Miten minun tulisi
läheisenä suhtautua, säädellä omia tunteitani ja mitä voin tehdä auttaakseni
nuortani? Aiheesta luennoi Veli-Matti Saarinen, psykoterapeutti,
perheterapeutti(VET). Luennon kesto on n.1h, minkä jälkeen on mahdollisuus
kysymyksille ja keskustelulle. Luento järjestetään yhteistyössä FinFami Etelä-
Pohjanmaa ry:n kanssa. Ilmoittautuminen su 9.10 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/nuorenpsyykkinenoireilu . 
Lisätietoja p. 040-517 0900 / Hanna-Kaisa  
 
Kehityksen kulmakivet -lapsen tunne-elämän kehitys 
to 27.10 klo. 17.30-19.30. 
Oletko koskaan miettinyt, miksi tilanne lapsen kanssa menee vain huonompaan
suuntaan, vaikka kuinka noudatat rutiineja ja seisot järkähtämättä antamasi
kehotuksen takana? Yksi monista taustalla vaikuttavista tekijöistä saattaa olla
PDA -äärimmäinen vaatimusten välttely. Kyse ei ole omasta diagnoosista, vaan
kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluvasta käyttäytymispiirteistä.
Tällä luennolla autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elina
Kontu kertoo mitä PDA tarkoittaa ja miten toimia, jos lapsella tällaista
käyttäytymistä ilmenee. Luennon keskiössä on myös lapsen tunne-elämän kehitys
laajemmin, sen eri vaiheet ja vaikutus arkeen. Luennolla saat myös keinoja
lapsen tunne-elämän kehityksen tukemiseen. Luento järjestetään yhdessä Neppari
-Nepsyperheiden arki näkyväksi -hankkeen kanssa. Voit osallistua luennolle joko
etänä tai Oivaltajien kohtaamispaikassa Seinäjoen Järjestötalolla. Maksuton. 
Ilm. viim. 26.10. https://www.kyselynetti.com/s/kehityksenkulmakivet 
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Luennot

Ulkokehältä sisäkehälle
-Isänä erityislapsiperheessä 
Ke 16.11 klo 17.30-19.00 Seinäjoen Järjestötalolla os. Ruukintie 1, 3krs. 
Erityislapsiperheen isä, pohditko rooliasi arjen pyörityksessä?  Arto Bäckström,
erityislapsen isä ja yhteisöpedagogi alustaa aiheesta, jonka jälkeen voidaan
keskustella aiheesta yhdessä.  Mukaan kutsutaan Oivaltajat hankkeen Erityiset
isät-ryhmäläisiä sekä muita erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten isiä ja
asiasta kiinnostuneita. Maksuton. 
Ilm. viim. 12.11. https://www.kyselynetti.com/s/isatluento 
Lisätietoja Merja/ 040-502 8900. 
 

Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve 
ti 29.11 klo 17.30-19.30 
Vanhemmuus on monelle unelmien täyttymys. Samaan aikaan, kun elämään tulee
paljon iloa ja uudenlaista sisältöä, vanhemmuus kysyy valtavasti voimia ja
kuormittaa. Vanhemmuuden vaatimukset ovat erityisen raskaat erityislasten
vanhemmilla ja siksi riski vanhemmuuden uupumukselle on suurempi. Tällä
luennolla hyvinvoinnin psykologian dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän
ylipistosta kertoo vanhemmuuden uupumuksesta ja sen eri tasoista erityisesti
erityislapsiperheen näkökulmasta sekä minkälainen tuki parhaiten auttaa
erityisvanhempia vaativassa elämäntilanteessa. Toteutetaan yhteistyössä Neppari
-Nepsyperheiden arki näkyväksi -hankkeen ja Järviseudun Omaishoitajien
kanssa. Luentoa on mahdollisuus seurata Teamsin kautta, Seinäjoen
Järjestötalolla tai Alajärven ABC:n kokoustilassa (Yrittäjäntie 5).  Lisätietoja p.
040-517 0900 / Hanna-Kaisa. Maksuton. Ilmoittautuminen pe 25.11 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/uupumusluento   

Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve 
Tietoa ammattilaisille ti 29.11 klo.14-15.30 
Kohtaatko työssäsi erityislasten vanhempia? Tarvitsisitko tietoa vanhemmuuden
uupumuksesta ja miten se erityislapsiperheessä näyttäytyy? Kaipaisitko välineitä
erityisvanhempien tukemiseksi? Tällä luennolla hyvinvoinnin psykologian
dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän ylipistosta kertoo vanhemmuuden
uupumuksesta ja sen eri tasoista erityisesti erityislapsiperheen näkökulmasta sekä
minkälainen tuki parhaiten auttaa erityisvanhempia vaativassa elämäntilanteessa.
Maksuton. Toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen
kanssa. Lisätietoja p. 040-517 0900 / Hanna-Kaisa. Ilmoittautuminen pe 25.11
mennessä https://www.kyselynetti.com/s/uupumusammattilaisille
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Yksilöllinen tuki

30 Kuva: Merja Riikonen

Oivallushetket 
-henkilökohtaista keskustelua 
Oivallushetki -tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden kahdenkeskisiin tapaamisiin
ja keskusteluun toimistollamme. Saat tietoa ja tukea omaishoitajuuteen,
palveluihin sekä stressinhallinnan ja palautumisen haasteisiin. Parhaiten tavoitat
meidät sopimalla ajan etukäteen. Toimistomme sijaitsee Seinäjoen Järjestötalolla
(os. Ruukintie 1, 3krs.).
Tiedusteluihin vastaa sekä Hanna-Kaisa 040 517 0900 että Merja 040 502 8900.     

 
Leijonapartio
-erityislapsiperheiden apuna 
Erityisvanhempi, kohtasiko perhettänne jokin tilanne, josta ette selviä yksin? Me
Leijonapartiossa tarjoudumme auttamaan, ota meihin yhteyttä! Apua voit pyytää
koska tahansa.  
Vapaaehtoisista vertaistukijoista koottu Leijonapartio on tarkoitettu
erityislapsiperheen lyhytaikaiseksi tueksi tilanteissa, joihin yhteiskunnan palvelut
eivät ehdi nopeasti reagoida. Toisinaan avun tarve voi liittyä yhteiskunnan
näkökulmasta niin pieneen asiaan, että palvelujärjestelmä ei niihin reagoi.  
Leijonapartiosta voit saada apua monenlaiseen asiaan: apua palveluasiointiin,
vertaistukea vaikeaan tilanteeseen, käytännön apua kotitöihin. Se voi olla apua
pieniin kodin töihin, esim. lisälukkojen asentamiseen, keinun kiinnittämiseen,
pesukoneen asentamiseen, talkooapua pihatöihin sekä lyhytaikaista
lastenhoitoapua. Oli avun tarve iso tai pieni, voit ottaa yhteyttä Leijonapartioon. 
Apua koordinoi kansallisesti Leijonaemot ry. Oivaltajat- hanke koordinoi
vapaaehtoisten ryhmän toimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Täytä tämä
tukihakulomake https://leijonaemot.fi/leijonapartio/tukihakemus/ niin sinuun
otetaan yhteyttä pikimmiten.  

 

https://leijonaemot.fi/leijonapartio/tukihakemus/
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Lakeuden Omaishoitajat ry:n tiedotteet kotiin postitettuna (2 tiedotetta vuodessa) 
Lähellä-lehden (4 numeroa vuodessa) 
Lomaoppaan mukavista omaishoitajalomista ympäri Suomea 
Palveluoppaan 
Lakineuvontaa ennakkotapauksissa (ei-jäsenille maksullinen, 80 euroa per
lausunto) 
Vaihtuvia yhteistyökumppaneiden etuja, joista ilmoitetaan Omaishoitajaliiton
sivuilla 

Täyttämällä sähköisen lomakkeen Omaishoitajaliiton kotisivulla osoitteessa
omaishoitajat.fi/jasenasiat/. Kirjoita liittymislomakkeeseen (sivun alaosassa)
paikallisyhdistykseksi Lakeuden Omaishoitajat ry tai jokin muu
paikallisyhdistys, jonka jäseneksi haluat liittyä. 
Täyttämällä jäseneksiliittymis -lomakkeeen, joita saat OmaisOivan ja Oivaltajat
-hankkeen tapahtumista tai yhdistyksen toimistolta 
Soittamalla Lakeuden Omaishoitajat ry:n toimistoon 

Liity Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksen jäseneksi. 
Jäsenmaksu on 25 euroa. 

Jäsenenä saat: 

Jäseneksi voit liittyä: 

Paikallisyhdistys vahvistaa jäsenyyden. Tämän jälkeen saat tervetulokirjeen,
lomaoppaan sekä palveluoppaan postitse. Liitto toimii omaishoitajien aseman
parantamiseksi valtakunnallisella tasolla mm. antamalla lausuntoja sekä
vaikuttamalla lainsäädäntöön ja mielipideilmastoon. Liittymällä jäseneksi lisäät
painoarvoa.

Jäsenyys kannattaa
– liity henkilöjäseneksi

Yhdessä olemme enemmän.
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Yhdessä olemme enemmän.
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