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Puheenjohtajan terveiset
Vielä kerran kiitos kaikille vieraille, jotka osallistuitte
tavalla tai toisella yhdistyksemme 21-vuotisjuhlaan syksyllä. Juhlamme sai säväyttävän ylimääräisen ohjelmanumeron palohälytyksen myötä, mutta onneksi hälytys
oli väärä.
Elämme kolmansien koronarokotteiden ja uusien rajoituksien aikaa. Tuntuu jo
kliseeltä, kun pyydän ja toivon, että jaksaisimme vielä uskoa koronan jälkeiseen
elämään.
Siirryttyämme kahteen sääntömääräiseen kokousmalliin yhdistyksessämme, niin uusi
hallitus, johon tuli henkilömuutoksia, järjestäytyy nyt tammikuulla. Uudesta hallituksesta onkin valokuva tiedotteessamme.
OmaisOiva -toiminta jatkuu entisellään Miisan ja Anne-Marian kanssa. Meidän erityinen perhe -hanke päättyi ja odotamme parastaikaa stm:ltä virallista päätöstä uuden Oivaltajat -hankkeen alkamiselle, jossa Merja ja Hanna-Kaisa jatkavat työntekijöinä. Olette kaikki tervetulleita toimintaamme mukaan.
Tarkoituksena on, että huhtikuulla mennään katsomaan Seinäjoen kaupunginteatteriin Enni Mustosen näytelmä Järjen ja tunteen tyttäret sekä huhtikuulla pidämme
myös kevätkokouksen.
Kirjoittaessani tätä elämme myös aluevaali aikaa. Toivottavasti sinä kävit äänestämässä, sillä nyt muokkaamme pohjaa sille, miten tulevaisuudessa mm. Omaishoitajien ja -hoidettavien palveluita tullaan kehittämään ja tuottamaan hyvinvointialueellamme.
Yhdistyksemme toiminta on teille avointa. Ottakaa yhteyttä hanke- & toiminnan
vetäjiimme sekä me hallituksen jäsenet olemme myös teitä varten.
Toivotan teille Hyvää uutta vuotta 2022. Nautitaan talvesta, lumesta ja auringosta.
Sari Riskumäki
Puheenjohtaja
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Lakeuden Omaishoitajat ry:n hallitus
Sari Riskumäki puheenjohtaja, p. 040 549 3659, sari.riskumaki@netikka.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, Ruukintie 3, 2krs (Järjestötalo), 60100 Seinäjoki
Huom! Muutamme Järjestötalon kanssa, uusi osoite 1.3.2022. alkaen
Kalevankatu 2, 3krs. 60100 Seinäjoki. (Käyntiosoite Ruukintie 1, 3 krs.)
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Lakeuden Omaishoitajat ry:n

Kevätkokous
Torstaina 21.4.2022 klo 17
Kokoontumispaikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Lämpimästi tervetuloa!

Kuva: Merja Riikonen

Lakeuden Omaishoitajat ry tarjoaa
jäsenilleen ja omaishoitajille
teatterielämyksen Enni Mustosen Järjen ja
tunteen tyttäret -esityksessä
la 9.4.2022 klo 13
Seinäjoen kaupunginteatterissa
Alvar Aallonkatu 12, Seinäjoki
Ilmoittautumiset viimeistään su 3.4. Kalervo
Viljamaalle p. 040 706 3917
Lippuja on rajoitettu määrä ja ne jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistujat saavat lipun teatterin aulassa
ennen näytöstä. Koronapassiin kannattaa
varautua hyvissä ajoin, jos se on käytössä
kaupunginteatterilla näytöspäivänä.
Teatterielämystä tukee
Ragnar Ekbergin säätiö

Kuva: Jukka Kontkanen
ja Emilia Boulevard
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Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
Jotain itsestäni…
Olen hieman yli neljäkymmentävuotias nainen, joka jakaa arjen muistisairaan miehensä, sekä teini-ikäisen pojan kanssa. Olemme muuttaneet reilu vuosi sitten asumaan tänne lakeuksille, aiemmin asustettiin Hämeenlinnassa.
Olen Lehtimäeltä kotoisin ja omien vanhempien tilanteen vuoksi oli tehtävä päätös
asuinpaikkakunnan vaihtamiseksi. Mieheni oli myös suostuvainen tähän päätökseen
ja hyvin olemme kaikki tänne kotiutuneet.
Koulutukseltani olen kotiavustaja sekä siivoustyönohjaaja ja olen töissä hotellissa.
Toimin vapaaehtoisena kokemustoimijana Muistiliiton ja Etelä- Pohjanmaan Muistiyhdistyksen tehtävien parissa. Avustan myös miestäni Alzheimer Europen muistisairaiden työryhmän toiminnassa. Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen hallituksessa toimin kolme vuotta sekä Muistiliiton valtakunnallisissa muistiaktiiveissa olin mukana
kaksi vuotta.
Perheeseen kuuluvat aikuiset lapsemme asuvat Hämeenlinnassa kuten myös mieheni
iäkäs isä. Heihin päin yhteydet eivät ole katkenneet muutosta huolimatta.
Haastetta tuo tällä hetkellä ajan jakaminen monille eri osapuolille.
Työpaikkaa olen vaihtanut muutaman kerran työtilanteen ja elämäntilanteemme
vuoksi sekä vuorotyöstä olen luopunut. Nykyinen työnantajani ymmärtää haasteeni
arjen pyörityksessä ja voimme sopia työajoistani joustavasti. Mieheni tarvitsee apuani monissa erilaisissa asioissa kotona sekä asioinnissa ja harrastuksissa kodin ulkopuolella. Poikani pelaa jalkapalloa, joten välillä iltaisin kuljetan häntä hallille ja noin
kerran viikossa käyn myös vanhempieni luona ja auttelen heitä.
Harrastan käsitöiden tekoa. Ompelu sekä neuletyöt ovat aina olleet se ”minun juttu”
ja mukavaa vaihtelua arjen kiireisiin. Kesäisin ja syksyisin mieheni kanssa ulkoillaan, ollaan mökillä ja käydään marjassa sekä sienessä.
Tulevaa kevättä ja valoisampaa aikaa odotellen!
Nina Lampinen
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Kuva: Merja Riikonen

OMAISOIVA -toiminta
OmaisOiva kutsuu Sinut mukaan!
OmaisOiva -toiminta kokoaa yhteen omaishoitajia, aivan omaishoitajuuden alkumetreiltä saakka. Toimintamme sydän on
vertaistuki, mikä tarkoittaa keskusteluja ja
kokemusten vaihtoa toisessa samanlaisessa elämäntilanteessa olevan kanssa. Vertaistukiryhmiä onkin runsaasti eri paikkakunnilla ja teemoilla. Vertaistoiminnan
lisäksi tarjolla on valmennuksia, teematilaisuuksia ja henkilökohtaista neuvontaa,
joiden avulla saat hyvinvointia tukevaa
tietoa arjen tueksi.
OivaHetki tarjoaa omaishoitajalle henkilökohtaista keskustelutukea ja kuuntelua.
Voit ottaa yhteyttä OmaisOivan työntekijöihin ja sopia ajan.

Toimintaan 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 toimintaa käynnistyy asteittain.

Kasvokkainen ryhmätoimintamme on tauolla ainakin 7.2.2022 saakka. Ethän tule sairaana fyysisesti toteutettavaan toimintaamme. Käsidesiä ja hengityssuojaimia on tarjolla
kaikissa tilaisuuksissamme, joita toivotaan käytettävän. Tilaisuuksien peruuntumiset tai
osallistujarajoitukset ovat mahdollisia, mikäli koronatilanne sitä vaatii. Verkkotoimintamme jatkuu koronatilanteesta riippumatta. Ilmoitamme muutoksista paikallislehtien
seuratoimintapalstoilla ja kotisivuillamme www.lakeudenomaishoitajat.fi.

Miisa Lamminen

Omaistoiminnan koordinaattori
miisa.lamminen@
lakeudenomaishoitajat.fi
p. 040 587 6762

Anne-Maria Halmesmäki
Omaistoiminnan suunnittelija
anne-maria.halmesmäki@
lakeudenomaishoitajat.fi
p. 050 444 1028
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Kahvilat -

kertaluonteisia teematilaisuuksia

OivaHetki-puhelinajat omaishoitajan jaksamisen tueksi
Omaishoitaja tai läheisestäsi huolehtiva, huolestuttaako oma jaksaminen?
OmaisOivan työntekijät Lakeuden-, Järviseudun- ja Keski-Pohjanmaan Omaishoitajista tarjoavat OivaHetki-puhelinaikoja kaikille omaishoitajille. Työntekijään voi olla luottamuksellisesti yhteydessä omaan jaksamiseen, tunteisiin tai
muihin omaishoidon asioihin liittyen. Erityisesti seuraavina aikoina olemme sinua varten ja odotamme soittoasi. Voit olla yhteydessä myös muina ajankohtina.
Helmikuussa
to 3.2. klo 9–11, Tiina p. 045 327 5441
to 10.2. klo 14–16, Maija-Liisa
p. 040 765 3327
to 17.2. klo 9–11, Miisa p. 040 587 6762
to 24.2. klo 14–16, Tiina
p. 045 327 5441

Maaliskuussa
to 3.3. klo 9–11, Maija-Liisa
p. 040 765 3327
to 10.3. klo 14–16, Miisa p. 040 587 6762
to 17.3. klo 9–11, Tiina p. 045 327 5441
to 24.3. klo 14–16, Maija-Liisa
p. 040 765 3327
to 31.3. klo 9–11, Anne-Maria
p. 050 444 1028

Kuntalaisinfo hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta

-Omaishoitaja, tiedätkö miten hyvinvointialueesi valmistelu etenee?
Ti 8.2. klo 15.30–17
Ruukintie 3, 2krs. (Järjestötalo), Seinäjoki
Mitä on tehty sote-rakenneuudistuksessa tähän mennessä ja mitä tapahtuu
seuraavaksi? Millaisia asioista maaliskuussa aloittava aluevaltuusto tulee kuluvan
vuoden aikana käsittelemään? Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke
järjestää avoimen kuntalaisinfon verkossa 26.1. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta
osallistua verkkotilaisuuksiin, niin katsotaan kuntalaisinfo tallenteena yhdessä.
Infon jälkeen kahvitarjoilu.
Kuntalaisinfon puheenvuorot:
Tero Järvinen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, Etelä- Pohjanmaan
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja
Tanja Penninkangas, muutosjohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi- alueen
väliaikainen valmistelutoimielin
Ilmoittautumiset viim. 7.2. mennessä p. 050 444 1028 /Anne-Maria
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Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Se vastaa
alueemme sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen
järjestämisestä. Uusi hyvinvointialue tulee työllistämään noin 9 000 henkilöä.

Kahvilat
Tekemisen iloa käsityöillat
Kaikille omaishoitajille ja mielenterveysomaisille avoimet käsityöillat. Tule
kaikkiin tai valitse joku mieleinen kokeiltavaksi. Maksat vain käyttämästäsi
materiaalista. Kahvitarjoilu.
Ti 8.2. klo 16.45–20 Kuppikynttilöitä ystävänpäivään
Ti 1.3. klo 16.45–20 Neulottu kauluri
Ke 6.4. klo 16.45–20 Pääsiäiskranssi pajusta
Ke 4.5. klo 16.45–20 Pieni mosaiikkityö
Tapaamiset Kalevan navetassa, Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki. Ilmoittautumiset
viimeistään 2 päivää ennen kokoontumista Taito Etelä-Pohjanmaa ry:n ohjaajalle:
Elise p. 040 066 3525, Ulla p. 044 545 6075 tai seinajoki@taitoep.net.

Miesten kokoontumiset
Ke 23.2. klo 13–14.30 Tutustuminen sairaalamuseoon. Björkenheimin puistotie
2, Seinäjoki. Seinäjoen Törnävällä vanhan mielisairaalan alueen keskellä
sijaitsevassa sairaalarakennuksessa esitellään eteläpohjalaisen terveydenhuollon
vaiheita psykiatriasta somatiikkaan sekä Härmän sairaalan toimintaa.
Esittelykierroksen jälkeen juodaan kahvit uuden M-talon kahvilassa.
Ilm. viim. 21.2. p. 050 444 1028 /Anne-Maria
Ke 30.3. klo 13–14.30. Tutustuminen Hotelli-Ravintola Alman tiloihin ja
tarinaan. Kokoontuminen ravintolan aulassa. Kierroksen lopuksi kahvit.
Ruukintie 4, Seinäjoki. Ilm. viim. 28.3. p. 040 587 6762 / Miisa
Ke 20.4. klo 13–14.30 Tutustuminen uuteen Seinäjoen 10 paloasemaan.
Palovahti 3, Seinäjoki. Asemalla kuulemme paloaseman toiminnasta ja
tutustumme kalustoon. Esittelykierroksen jälkeen juodaan kahvit Päivölän
Citymarketin Kahvila Elosessa. Ilm. viim.14.4. p. 050 444 1028 /Anne-Maria
Ke 25.5. klo 13–14.30. Aiheena stressi ja voimavarat sekä tutustuminen
Seinäjoen Järjestötalon uusiin tiloihin, Kalevankatu 2. 3krs. Kahvitarjoilu.
Ilm. viim. 23.5. p. 040 587 6762 / Miisa
Kuva: Merja Riikonen
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Kahvilat

Hyvinvointiwebinaarit omaishoitajille
ja kaikille läheisistään huolehtiville

Toimintojentalo, Kasperinviita 13, Seinäjoki. Sisäänkäynti Toimintojentalon
takaovesta.
Osallistutaan etäyhteyksin Omaishoitajaliitto ry:n tunnin kestävälle
verkkoluennolle ja kuullaan hyvä alustus aiheeseen. Luennon jälkeen jutellaan
teemaan liittyen ja kahvitellaan. Ilmoittautumiset viim. kolmea päivää ennen
tilaisuutta p. 050 444 1028 /Anne-Maria
To 17.2. klo 17–18.30 Parisuhde ja seksuaalisuus
Seksuaalisuus ja sen ilmaiseminen muuttuu elämän varrella ja lisäksi erilaiset
sairaudet vaikuttavat sekä sairastuneeseen itseensä, kumppaniin että
parisuhteeseen. Yhteisen arjen muuttuessa omaishoitotilanteissa on tavallista
miettiä, eletäänkö nyt parisuhteessa vai hoitosuhteessa. Miten omaishoitaja voi
pitää huolta omasta seksuaalisesta hyvinvoinnistaan? Mitä kaikkea mielessä
voikaan liikkua, ja mistä tietää millaiset ajatukset tai tekemiset ovat normaalia?
Mistä voi hakea apua parisuhteen tai seksuaalisuuden ongelmiin?
Aiheesta on puhumassa toimintaterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja
Maaret Meriläinen, jolla on vuosien kokemus muistipariskuntien kanssa
tehtävästä työstä.
To 17.3. klo 17–18.30 Omaishoitaja muutosten äärellä
– hoitovastuusta luopumiseen liittyvät tunteet ja voimavarat
Omaishoitoperheet läpikäyvät monenlaisia muutostilanteita. Lisääntynyt
ulkopuolisen avun tarve, lyhytaikaishoitojaksot tai läheisen muutto hoitokotiin
mietityttävät monia omaishoitajia. Hoitovastuusta irrottautumiseen sisältyy usein
hämmennystä, epävarmuutta ja menetyksen tunteita. Luennolla käsitellään
hoitovastuusta luopumiseen liittyviä ristiriitaisia tunteita ja tunnistetaan
voimavaroja omaishoitajan hyvinvoinnin tueksi kuormittavissa muutostilanteissa.
Aiheesta on puhumassa omaisyhteistyön päällikkö Tuija Kotiranta Omaisena
edelleen ry:stä.
Ke 20.4. klo 17–18.30 Liikunta osana omaishoitoperheen arkea
To 12.5. klo 17–18.30 Omat rajat jaksamisen tukena
Kuva: Merja Riikonen
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Kahvilat
K65 Taidetorstai

-Taidemaistiaisia omaishoitajille
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta , Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki
to 17.3. klo 13–14.30 Tamara Piilola: Puu on ihme
to 19.5. klo 13–14.30 Poikkipolkuja ekologiaan
to 16.6. klo 13–14.30 Mammu & Pasi Rauhala: Kaiken se kestää –
Ensimmäiset 10 vuotta
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. Omaishoitajien omavastuu 5€/hlö. Hintaan sisältyy näyttelyn
opastus ja pääsylippu sekä kahvituslippu Äärellä-ravintolaan.
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.

Hyvän mielen verkkohetket omaishoitajille
– oivalluksia oman hyvinvoinnin tueksi

to 24.3. klo 17–18 omat rajat ja irti päästäminen
to 31.3. klo 17–18 omat voimavarat ja vahvuudet
to 7.4. klo 17–18 toivo, unelmointi ja kiitollisuus
Kaikille omaishoitajille avoin verkkohetki sisältää ohjaajien alustuksen aiheesta,
jonka jälkeen on mahdollisuus vertaiskeskustelulle. Tule mukaan yhteen tai
useampaan verkkotapaamiseen. Osallistuminen onnistuu kotisohvalta Teamssovelluksen avulla. Ilmoittautumiseen tarvitsemme sähköpostin, jonne
osallistumislinkki lähetetään. Osallistua voit tietokoneella suoraan linkistä tai
älykännykällä, jonne Teams-sovellus on ladattu. Sovi tarvittaessa ennen ryhmää
neuvontakerta verkkotapaamiseen liittymiseksi, jos olet ensikertalainen.
Ilmoittautuminen edellisenä päivänä miisa.lamminen@lakeudenomaishoitajat.fi,
p. 040 587 6762 tai teija.matalamaki@redcross.fi, p. 040 160 2245.
Yhteistyössä Suomen Punaisen Risti, omaishoitajien tukitoiminta.
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Kauhajoen kahvila - yhdessä hyvä olla

Kahvilat

Hyvän olon kahvihetki omaishoitajille 7.4. klo 13–15
Kauhajoki, Kahvila Valkoinen Puu, Topeeka 15.
Tule mukaan vapaamuotoiseen kokoontumiseen, jossa mahdollisuus kuulumisten
vaihtoon ja vertaiskeskusteluihin. Saat ajankohtaista tietoa omaisyhdistysten
toiminnasta. Kahvitarjoilu. Tilaisuuden puolessavälissä noin klo 14 lyhyt luento
stressistä ja voimavaroista.
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä p. 040 587 6762/ Miisa.

Tunnista elämäntilanteesi -kiertue
Toukokuussa 2022 on tulossa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella infokiertue,
mikä on avoin kaikille kuntalaisille. Kiertueella tietoiskuja eri teemoista, tietoa
julkisista ja digitaalisista palveluista sekä yhdistysten toiminnasta.
Järjestäjinä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, alueella toimivat yhdistykset ja
seurakunta.
Seuraa ilmoittelua kevään paikallislehdissä!
Lisätiedot Anne-Maria/ p. 050 444 1028
Kiertue aikataulu klo 14–17
ma 25.4. Alahärmä, Onnela
ti 26.4. Evijärvi, Kunnantalo
ke 27.4. Kauhava, Ruotsalan kylätalo
to 28.4. Ylihärmä, Palvelukeskuksen ruokasali
ma 2.5. Kortesjärvi, Nuorisoseura
ti 3.5. Lappajärvi, Virastotalo
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Kuva: Merja Riikonen

Kahvilat
Mentalisaatio-webinaarikahvila

-Tunnetilat haltuun ihmissuhteissa - mentalisaatiokyky omaisen
voimavarana
verkossa ke 4.5. klo 16–18
Mentalisaatiolla tarkoitetaan yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia tunnetiloja, luo vakautta ihmissuhteisiin ja edistää hyvää perheensisäistä kommunikaatiota. Se myös vähentää konfliktien aiheuttamaa stressiä ja traumatisoivaa
vaikutusta. Luennolla saat tietoa, käytännön esimerkkejä ja työkaluja sovellettavaksi arkeen mielenterveysomaisten ja omaishoitajien näkökulmasta.
Luennoitsijana verkkoluennolla on psykoterapian erikoispsykologi ja psykologian lisensiaatti Nina Pyykkönen. Webinaari toteutetaan Zoom-videopalvelussa, osallistumiseen tarvitset tietokoneen, tabletin tai älykännykän.
Ilmoittautuminen 27.4. mennessä
Ilmoittautumislinkki: https://link.webropol.com/ep/mentalisaatio22
Jos tarvitset apua tai lisätietoja, voit soittaa p. 044 303 6282/ Salla Ristolainen.
Yhteistyöjärjestäjät Lakeuden ja Satakunnan Omaishoitajat/OmaisOiva-toiminta
& FinFamit Etelä-Pohjanmaan ja Satakunta

Eväitä ja ruokaideoita eläkevuosiin
Ruotsalan kylätalo, Ruotsalantie 103, Kauhava
ke 4.5. klo 13–16
ke 18.5. klo 13–16
ke 25.5.klo 13–16
Lähde mukaan hyvän mielen kokoontumisiin saamaan virkistynyt mieli, vatsa
täyteen ja oivallisia vinkkejä kotiin ja arkeen! Kokoontumisen sisältöinä on
ruoanlaittoa, ravitsemustietoa ja yhdessä tekemistä. Teemakokoontumiset on
tarkoitettu eläkeikäisille omaishoitajille. Paikkoja on rajoitettu määrä.
Ilmoittautumiset viim. 28.4. Anne-Marialle p. 050 444 1028.
Toiminnan yhteistyöjärjestäjinä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n Seniorin
eväät -hanke sekä Aijjoos-toiminta.
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Kahvilat
Kahvilat
Keväinen luontoretki
Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuisto -Kauhalammin kierros, Kauhajoki
ma 23.5. klo 12–15
Lähde mukaan luontoretkelle Kauhalammin kierrokselle. Keidassoiden
geologiaa, luontoa ja kulttuurihistoriaa esittelevä polku on yksi Etelä-Suomen
hienoimmista pitkospuupoluista, jonka varrella sijaitsevasta näkötornista avautuu
huikea suomaisema.
Reilu 3 kilometrin mittainen kierros on osa Kauhaneva-Pohjankankaan
kansallispuistoa, joka on Lounais-Suomen erämaisimpia retkikohteita soineen ja
karuine mäntykankaineen. Reitti kulkee tasaisessa maastossa metsätietä ja
polkuja pitkin sekä 1,6 km mittaisella pitkospuuosuudella Kauhanevan yli. Reitti
sopii päiväretkikohteeksi kaikille, myös aloittelijoille, mutta reitti ei ole esteetön.
Luontoretkellä tarjolla hyvää evästä. Varaathan mukaasi pienen repun ja
säänmukaisen vaatetuksen.
Lähtö: Nummikangas. Kyrönkankaan museotie, Kauhajoki Valtatieltä 3
(Tampere - Vaasa) Kurikasta Kauhajoen opasteiden mukaan tielle 67. Tieltä 67
käänny vasemmalle tielle nro 44 edelleen Kauhajoen suuntaan. Tieltä 44 jatka
Karvian suuntaan tietä nro 6700. Tieltä 6700 Nummijärveltä seuraa puiston
opastekylttejä Kyrönkankaan kesätietä pitkin Nummikankaan pysäköintialueelle
(5 km)
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 19.5. p. 050 444 1028/ Anne-Maria
Linkki kierroksen esittelyyn: https://bit.ly/3FGRPAI
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Kahvilat
Voimavarana toivo

Virkistyspäivä naisomaishoitajille
ti 31.5. klo 11–14
Kourantie 122, Isokoski, Seinäjoki
Lähde mukaan naisten ikiomaan virkistyspäivään kauniiseen Lankarin
miljööseen! Päivän teemana on toivo, itsemyötätunto ja armollisuus itseään
kohtaan. Ohjelmassa yhdessäoloa, mukavaa tekemistä, hyvää ruokaa ja kahvit.
Sään salliessa ohjelmaa mahdollisesti myös ulkona, joten varauduthan
tarvittaessa lämpimään vaatetukseen.
Päivän omavastuu 5€/hlö. Saapuminen omin kyydein.
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä Katja Kankaanpäälle p. 050 369 1750/
katja.kankaanpaa@evl.fi
Yhteistyöjärjestäjä Nurmon kappeliseurakunta.

Juhannusviikon kesäpäivä
ti 21.6. klo 12-15
Ruskorannan Leirintä, Haaruskankaantie 198 A, Alahärmä
Lähde yksin tai yhdessä hoidettavan kanssa virkistymään luonnon keskelle
Ruskorantaan. Päivässä tietoa ja maistiaisia ikäihmisten ravitsemuksesta,
musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. Ja tietenkin juhannusviikon kesäpäivässä
tehdään omat vihdat kotiin viemisiksi! Ohjelmaa myös ulkona, joten otathan
tarvittaessa lämmintä vaatetusta mukaan.
Päivässä maittava keittolounas ja kahvit. Lounaan hinta 5€/hlö.
Ilmoittautumiset 14.6. mennessä p. 044 583 7540 / Aijjoos-toiminta
Tilaisuuden yhteistyöjärjestäjät Aijjoos-toiminta, SPR
tukitoiminta, Länsi-Suomen piiri) sekä Kauhavan seurakunta.

(Omaishoitajien
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Valmennukset- tietoa ja tukea omaishoidon polulle
Ovet®-valmennus on hyvä tietopaketti kaikille omaishoitajalle, mikä kannattaa käydä
omaishoitajaksi ryhtyessä. Valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka kantavat
huolta ja auttavat sairastunutta läheisestään. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen
osallistuaksesi valmennukseen.
Ovet®-omaishoitajavalmennuksesta saat tietoa, tukea ja voimavaroja omaishoidon
polulle, erityisesti uusiin alkaviin omaishoitotilanteisiin. Osallistua voi myös jo
pidempään omaishoitajana toiminut. Mukaan valmennusryhmiin otetaan noin 10
osallistujaa. Valmennus on maksuton. Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm.
omaistilanteen kuormittavuus, arjen haastavat tilanteet, omaisen voimavarat sekä
sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kuva: Pixabay

Ovet-valmennus®, Lapua
Lapuan Ovet-valmennuksen aloitusta joudutaan siirtämään aiemmin ilmoitetusta.
Uudet valmennuspäivät tarkentuvat myöhemmin ja niistä tiedotetaan
kotisivuillamme www.lakeudenomaishoitajat.fi sekä henkilökohtaisesti aiemmin
mukaan ilmoittautuneille. Valmennus pyritään käynnistämään kevään aikana ja
ryhmään on vielä muutama paikka vapaana. Mikäli olet kiinnostunut, voit vielä
ilmoittautua mukaan. Valmennukseen mahtuu 10 osallistujaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 040 587 6762 / Miisa Lamminen tai
Yhteistyöjärjestäjä E-P:n muistiyhdistys ry / Leena Huhtala p. 050 5956 588

Ovet-valmennus®, Kauhava
Valmennus 4 kertaa perjantaisin 25.2., 11.3., 18.3. ja 25.3. klo 12-15.30
Kaksineuvoisen alue, josta eniten osallistujia
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Anne-Maria Halmesmäki p. 050 444 1028 tai
Leena Huhtala p. 050 5956 588
Yhteistyössä E-P:n Muistiyhdistys
Kuntayhtymä kaksineuvoinen.

ry,

Lakeuden

Omaishoitajat

ry

ja

Ovet-valmennus, avoin haku
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Ovet-valmennuksiin on jatkuva haku. Käynnistämme valmennusryhmän aina kun
hakijoita on riittävästi yhdellä paikkakunnalla. Ilmoittautumiset ja lisätietoja
valmennukseen p. 050 444 1028/ Anne-Maria tai p. 040 587 6762/ Miisa

Valmennukset
MielenterveysOvet®, Seinäjoki
Valmennus 4 kertaa huhtikuussa 2022, keskiviikkoisin 6.4.–27.4. klo 17-20.
M-talo, Östermyrankatu 9, 60220 Seinäjoki
MielenterveysOvet® -valmennuksessa erityisenä näkökulmana on psyykkisesti
sairastuneen läheisen tarpeet. Valmennus on 16 h kokonaisuus, joka koostuu
neljästä tapaamiskerrasta. Osallistumista toivotaan kaikkiin tapaamisiin.
Kokoontumiskertojen teemoja ovat: 1. oman läheisroolin tunnistaminen, 2.
yhteiskunnan palvelut, 3. muutos osana elämää ja voimavarat sekä 4. huomista
kohti, lupa unelmoida. Valmennuksen ohjaajat ovat mielenterveystyön
asiantuntijoita. Lisäksi valmennuksessa vierailee muita asiantuntijoita ja
kokemuspuhuja. Ryhmämuotinen keskusteleva valmennus mahdollistaa
vertaistuen saamisen ja kokemusten jakamisen osallistujien kesken. Valmennus
ja materiaali on maksuton osallistujalle. Tapaamisissa on kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset: 13.3. mennessä https://link.webropol.com/ep/ovet22
Lisätietoja: Miisa Lamminen, miisa.lamminen@lakeudenomaishoitajt.fi, p. 040
587 6762 ja Marjo Takkunen, p. 050 348 3676, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
Yhteistyössä Lakeuden Omaishoitajat ry & FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.

Omahoitovalmennus Pariskunnille
Omahoitovalmennuksen kokoontumiset perjantaisin 1.4.–27.5. KantaKauhavan alueella. Tarkka paikka tarkentuu myöhemmin.
Omahoitovalmennus tarjoaa tukea yli 65-vuotiaille pariskunnille, joita
muistisairaus on hiljattain kohdannut. Ryhmässä käsitellään muistosairauden
tuomia, uuteen elämäntilanteeseen liittyviä tunteita, opetellaan tunnistamaan ja
löytämään voimavaroja arkeen ja tulevaisuuteen.
Ryhmää ohjaavat Vanhustyön keskusliiton kouluttamat Omahoitovalmennusohjaajat. Toiminta suunnitellaan aina ryhmäläisten toiveet huomioiden, kantavia
voimia ovat vertaistuki ja yhdessäolo. Valmennuksessa on 8 kokoontumiskertaa.
Omavastuu 5€/hlö/kerta, sis. materiaalin ja lounaan. Lisätietoja Anne-Marialta
p. 050 444 1028.
Järjestäjät Lakeuden Omaishoitajat ry/ OmaisOiva ja Etelä-Pohjanmaan
Muistiyhdistys ry/ Muistiluotsi
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Ryhmät-

vertaistukea omaishoitajille

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. Siinä kartoitetaan omaa tilannetta, voimavaroja ja vertaisryhmän
soveltuvuutta siihen hakevalle omaishoitajalle. Vertaisryhmätyöskentelyä
edeltävää yksilökeskustelu OmaisOivan työntekijän kanssa.
Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Tunne voimavarasi -hankkeen kanssa,
jonka tavoitteena on olla tukena sekä edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten
hyvinvointia ja jaksamista. Hanke pyrkii ehkäisemään omaishoitosuhteissa
tapahtuvaa kaltoinkohtelua.
Maaliskuussa käynnistyy uusi ryhmä Seinäjoella, jonne osallistujia kerätään
ensisijaisesti edellisen ryhmän varapaikoille ilmoittautuneista. Mikäli sinua
kiinnostaa ryhmän teemat, voit olla yhteydessä ja ilmoittautua mukaan seuraaviin
ryhmiin. Perustamme uusia ryhmiä tarpeiden ja toiveiden mukaisesti uusille
paikkakunnille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Miisa, p. 040 587 6762
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Ryhmät
Isonkyrön ryhmä - tervetuloa mielen hyvinvoinnin sillalle
tiistaisin 22.2., 22.3., 26.4., 24.5., 14.6. klo 13–15 tai Teamsissa, jos
kasvokkaiset kohtaamiset ovat tauolla
Isonkyrön kirjasto, Tietotori-huone, Kyrööntie 15.
Vertaisryhmä omaishoitajille. Vuonna 2022 hyödynnetään Ikäinstituutin kehittämää Mielen hyvinvoinnin silta – mallia. Sen teemoja ovat esim. voimanlähteet
arjessa, asennoitumisen vapaus voimavarana, vahvistavat tarinat, ja kiitollisuus.
Kahvitarjoilu. Kasvokkaisten tapaamisten ollessa tauolla kokoontumiset
verkossa, jolloin osallistumiseen tarvitset sähköpostin. Ilmoittautumiset p. 040
587 6762/Miisa, miisa.lamminen@lakeudenomaishoitajat.fi tai p. 050 566 1920/
Johanna, johanna.hypponen@isokyro.fi.
Yhteistyössä Isonkyrön kunta. Omaishoidettavilla mahdollisuus osallistua
ryhmän aikana arkipäivisin Palvelukeskuksen päivätoimintaan. Lisätiedot ja
varaukset viimeistään edellisenä päivänä p. 050 364 4451 /Anu.

Kauhava, Ylihärmän ryhmä
tiistaisin 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. klo 13–15
E-P:n Muistiyhdistyksen tila, Viitaväylä 11, Ylihärmä.
Vertaisryhmä omaishoitajille ja hoidettaville läheisille. Molemmille ryhmille
omaa ohjelmaa. Omaishoitajat voivat osallistua ryhmään myös yksinkin.
Ryhmän yhteistyöjärjestäjät E-P:n Muistiyhdistys ry / Muistiluotsi ja Ylihärmän
kappeliseurakunta. Kahvitarjoilu.

Kauhavan ryhmä, Kanta-Kauhava
Vertaisryhmä omaishoitajille ja hoivattavalle läheiselle. Järjestetään yhteistyössä
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja eri kerroilla vastaavien toimijoiden kanssa:
to 24.2. klo 10–11.30: Alahärmän kappeliseurakunta
to 31.3. klo 10–11.30: Aijjoos-toiminta
to 21.4. klo 10–11.30: Lakeuden Omaishoitajat ry
to 19.5. klo 10–11.30: SPR:n omaishoitajien tukitoiminta
Kokoontumiset Helmirannassa, Helminkuja 3. Kahvitarjoilu tapaamisen alussa.
Ilmoittautumiset viikkoa ennen ryhmän kokoontumista p. 06 2412 4302. Kuntayhtymän virikeohjaajan ohjelmaa hoivattaville läheisille omaishoitajakeskusteluiden aikana. Kokoontumisen jälkeen on mahdollisuus omakustanteiseen lounaa.
seen (6,80 €), joka maksetaan Helmirantaan. Lisätietoja p. 040 587 6762/ Miisa.
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Kurikka, Jalasjärven ryhmä

Ryhmät

Torstaisin 17.2., 17.3.,21.4., 12.5. klo 12–14.
Jalasjärven seurakuntakeskus, Kirkkotie 1
Vertaisryhmä omaishoitajille Yhteistyöjärjestäjät JIK liikelaitoskuntayhtymä,
Jalasjärven seurakunta, SPR Kurikka, Kurikan liikuntatoimi ja kulttuuritoimi.
Kahvitarjoilu.

Kurikka, Jurvan ryhmä
Torstaisin 3.3., 14.4., 5.5. klo 12–14.
Jurvan seurakuntakeskus, Kauppatie 12.
Vertaisryhmä omaishoitajille. Yhteistyöjärjestäjät JIK liikelaitos- kuntayhtymä,
Jurvan seurakunta, SPR Kurikka, Kurikan liikuntatoimi ja kulttuuritoimi.
Kahvitarjoilu.

Kurikan ryhmä, Kanta-Kurikka
Torstaisin 24.2., 24.3., 28.4.,19.5. klo 12–14.
Kurikan seurakuntakeskus, Kurikantie 21.
Vertaisryhmä omaishoitajille. Yhteistyöjärjestäjät JIK liikelaitoskuntayhtymä,
Kurikan seurakunta, SPR Kurikka, Kurikan liikuntatoimi ja kulttuuritoimi.
Kahvitarjoilu.

Kurikan toiminnasta voimaa –ryhmä
Torstaisin 10.3., 7.4., 5.5. klo 16.30–17.30. Huom! Paikalle aina klo 16.20
Kurikan keilahalli, Laurintie 2.
Toiminnallinen vertaisryhmä omaishoitajille. Keilailun omavastuu 5€/hlö.
Keilailun jälkeen kahvitarjoilu. Vapaaehtoisohjaaja Sinikka Mustonen.

Seinäjoen ryhmä
Tiistaisin 8.3., 5.4., 3.5. klo 13–15.
Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n tila, Jaakkolantie 22C 15, Seinäjoki
Vertaisryhmä omaishoitajille. Kahvitarjoilu. Vertaisohjaaja Marja-Sisko Metsälä.
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Ryhmät
Lapuan ryhmä
ti 8.2. klo 12.30–14, ystävänpäiväetkot lounaan merkeissä, omavastuu 5 €.
ti 8.3. klo 13–15, vieraana Lapuan kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja Anne
Myllymäki
12.4. klo 13–15, teema avoin
ti 10.5. klo 13–15 stressi ja voimavarat, kohti hyvän mielen kesää
Vertaisryhmä omaishoitajille. Uusi kokoontumispaikka: Lapuan ABC, Porstuakabinetti, Latojantie 9, 62100. Lounaskerta salin puolella. Vertaisohjaaja RiittaLiisa Peltokoski ja Anneli Artikainen. Ilmoittautumiset Riitta-Liisalle viimeistään
edellisenä päivänä: p.040 7194701. Kahvitarjoilu. Lisätied. Miisa/ p. 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

Peräseinäjoen ryhmä
Peräseinäjoen kappeliseurakunta järjestää omaishoitajien vertaistukitapaamisia.
Kokoontumiset Seurakuntatalon ruokasalissa, Kirkkotie 2, Peräseinäjoki.
Lisätietoa ryhmästä: Diakoni Tarja Niemi p. 040 547 8918
Kuva: Merja Riikonen
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Meidän erityinen perhe -hanke
Kiitos teille, jotka olette monin tavoin
osallistuneet Meidän erityinen perhehankkeen toimintaan ja kehittäneet sitä.
Yhdessä saimme aikaan paljon. Kohtasimme asian äärellä tuhansia ihmisiä
kolmen toimintavuotemme aikana. Saamamme palaute on ollut sydäntä lämmittävää. Se kertoo siitä, miten tarpeellista
erityislapsiperheitä ja lasten omaishoitajia
tukeva toiminta on.
Oivaltajat-hankkeemme jatkaa toimintaa
seuraavat kolme vuotta. Tervetuloa mukaan löytöretkelle oivaltamaan uusia asioita kanssamme.
Meidän erityinen perheosallistuneet kertovat:

hankkeeseen

”Olen saanut hankkeesta vertaistukea, ymmärrystä, uskoa ja
jaksamista sekä kokemuksen etten ole yksin asian kanssa. ”
"Sain hyvää mieltä, voimia ja naurua.”

Merja Riikonen
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Perhetoiminnan vastaava
merja.riikonen@
lakeudenomaishoitajat.fi
p. 040 502 8900

Hanna-Kaisa Mäkynen
Perhetoiminnan kehittäjä
hanna-kaisa.makynen@
lakeudenomaishoitajat.fi
p. 040 517 0900

Oivaltajat -hanke
Erityislapsen läheinen, lähde mukaan oivaltamaan! Uusi hankkeemme Oivaltajat Kuormittuneesta erityisvanhemmasta toimijaksi, käynnistyy tänä keväänä.
Oivaltajat-hanke jatkaa ja syventää Meidän erityinen perhe- hankkeen kehittämää toimintaa. Tavoitteena on seuraavan kolmen vuoden ajan syventyä erityislasten vanhempien kuormituksen keventämiseen, jaksamisen tukemiseen sekä korjaavien kokemusten
saamiseen yksilö- ja ryhmäohjauksen sekä kehittämis-,vapaaehtois- ja kohtaamispaikkatoiminnan avulla. Vanhemmilla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjaukseen ja
neuvontaan lasten omaishoitoon ja arjen haasteisiin liittyvissä asioissa. Keskeisenä teemana Oivaltajissa on nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen erityislapsiperheen
vanhempina ja läheisinä.
Kohderyhmänä ovat edelleen erityislasten vanhemmat/lasten omaishoitajat, joilla on
alle 18-vuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Tuemme myös erityistä tukea
tarvit- sevan lapsen muita läheisiä kuten isovanhempia ja kummeja. Tarjoamme
koulutuksia myös perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.
Toiminta vahvistaa erityisvanhempien mahdollisuuksia ja voimavaroja osallistua ja
vaikuttaa. Meidän erityinen perhe- hankkeessa toiminut vanhemmista koostuvasta
kehittä- järyhmä jatkaa toimintaansa ja siitä pyritään muodostamaan erityisvanhempien
kehittäjäraati osaksi uutta hyvinvointialuetta.
Toiminnan kotipesäksi luomme kohtaamispaikan 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. Kohtaamispaikka on myös vertaistoimintaryhmiemme tukikohta ja
sinne kootaan ”kirjastoa”, joka sisältää tietoa ja välineitä arjen tueksi. Kohtaamispaikassa hyödynnetään myös digitaalisen kohtaamisen keinoja -kohtaaminen onnistuu samanaikaisesti sekä fyysisesti että etäyhteyden päästä. Kohtaamispaikka on avoinna 2-3 päivänä/ vko. Kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään myös maakunnassa, jotka ovat avoimina noin kerran kuussa. Tilassa kokoontuu myös alueen vertaisryhmät vertaisohjaajien
avustuksella. Kohtaamispaikan kautta haluamme luoda erityslasten läheisten yhteisön,
jossa on hyvä olla.
Hankkeessa kehitetään Oivallus -toimintamalli, joka on yksilö- ja ryhmätapaamisista
koostuva valmennuksellinen kokonaisuus. Jokaisen toimintaan osallistuvan kanssa kartoitetaan tämän hetkinen tilanne, jonka jälkeen katse suunnataan tulevaan. Toimintamallin keskeisiä teemoja ovat stressi, palautuminen, tunnetaidot, itsemyötätunto, perhesuhteet sekä toiveet/unelmat. Tiedon, tuen ja keskustelun lisäksi tapaamisilla tehdään kuormitusta purkavia ja palautumista edistäviä kehonhuolto-, tarkkaavaisuus-, hengitys- ja
rentoutusharjoituksia. Oivallus-toimintaan kuuluvat myös työpajat, joissa korjaavien taide- ja kehollisten menetelmien avulla lisätään vanhempien ymmärrystä itseen, vanhemmuuteen ja erityislapseen, sisaruksiin ja koko perhedynamiikkaan.
Käynnistämme toimintaamme kevään aikana.
Olette sydämellisesti tervetulleita mukaan oivaltamaan ja osallistumaan!
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Vertaisryhmät
Erityiset isät

- toiminnallinen vertaisryhmä
Ensimmäinen tapaaminen ti 8.2. klo 18.00–20.00.
Seuraavat tapaamiset ti 8.3., 5.4., 10.5.
Erityislasten isille toiminnallisia ja vertaistuellisia tapaamisia vaihtelevissa paikoissa. Paikka selviää ilmoittautuessasi ryhmään. Tapaamisten sisältö tarkentuu
ensimmäisellä tapaamiskerralla. Maksuton. Vertaisohjaajana erityislapsen isä
Juhani Mäkitöyli, jolle voit ilmoittautua p. 041 702 1015.

Nepparit

-vertaisryhmä
Torstaisin klo 17.30–19.30.
3.2. Osallistuminen Teams-yhteyden kautta. 24.2. Seinäjoen Järjestötalo,
Ruukintie 3, 2 krs 17.3., 7.4., 28.4., 19.5., 9.6. Seinäjoen Järjestötalon uudet
tilat, Oivaltajien kohtaamispaikka Ruukintie 1, 3. krs .
Nepsy-lasten vanhempien oma vertaisryhmä jatkaa kokoontumisia keväällä.
Ryhmän toiminnan keskiössä on vertaistuki -arjen ilot ja huolet tulevat jaetuksi
sinulle sopivalla tavalla. Jos olet kaivannut ympärillesi ihmisiä, jotka tietävät
mistä puhut, olet löytänyt etsimäsi -tervetuloa mukaan. Vertaisohjaajina ryhmässä Elina Kulmala ja Hanna Tuppi. Ryhmä on avoin ja maksuton. Ilmoittautuminen ja lisätietoja p. 040 5144256 / Elina. Maksuton.

Kuva: Merja Riikonen
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Vertaisyhmät
Erityiset läheiset

- toiminnallinen vertaisryhmä, tapaamiset klo 17.30–19.00
ma 21.2. Tutustuminen uudistuneeseen Seinäjoen piirin alueeseen. Tavataan
osoitteessa Seuralantie 25 Teatteri Hysterian tiloissa.
ma 21.3. Elokuvailta Bio Rexissä Seinäjoella, lapset mukaan. Kauppakatu 6.
ma 25.4.Vierailu uudella M-talolla Seinäjoella. Tavataan ala-aulassa,
Östermyrankatu 9.
ma 23.5.Levollinen taidehetki Villa Salmelassa Koskenkorvalla.
Voimavaratila Toiska, Palonkuja 9.
ma 13.6.Luontoretki, lapset mukaan. Kohde ja aihe ilmoitetaan myöhemmin.
Toiminnallinen vertaisryhmä erityislasten läheisille kuten isovanhemmille, kummeille, sedille, tädeille ym. Tutustutaan helposti saavutettaviin paikkoihin ja erilaisiin harrastuksiin, joissa voisi lasten kanssa vierailla ja puuhailla. Maksuton
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 2 päivää ennen tapaamista
https://www.kyselynetti.com/s/isovanhemmat tai Merjalle / p. 040 502 8900.

Erityinen sisaruus- toiminta
Toiminnallisia tapaamisia erityislasten 12-18 vuotiaille sisaruksille. Mukavaa tekemistä ja keskustelua sisaruudesta, tunteista, unelmista ja arjesta. Ensimmäisellä
tapaamisella to 17.2. klo 17.30 Ideaparkin Espressohousessa suunnitellaan seuraavien tapaamisten sisältöä ja ajankohtia. Ohjaajana perhetoiminnan kehittäjä
Hanna-Kaisa Mäkynen. Toiminta on maksutonta -tervetuloa mukaan.
Lisätietoja p. 040 517 0900 / Hanna-Kaisa.
Ilmoittautuminen https://www.kyselynetti.com/s/sisarukset22

Hetki-ryhmä

– työkaluja ja voimavaroja nepsy-lasten vanhemmille
Keskiviikkoisin 16.3., 30.3., 6.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6. ja 15.6. klo 17.30–
19.00.
Ryhmä toteutetaan Pohjan seurakuntakodilla Väinölänkatu 4 B kahdeksan
kerran kokonaisuutena.
Hetki-ryhmä antaa lasten haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden säätelyyn ja rajojen
asettamiseen. Voimaantumista tuetaan itsemyötätunnon ja hyvinvoinnin teemojen
avulla. Ryhmässä saat tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden keskusteluun vertaisten ja ammattilaisten kanssa. Ryhmä on maksuton. Ryhmän ohjaajina toimivat
Hanna-Kaisa Mäkynen, perhetoiminnan kehittäjä ja Elina Kontu, autismikirjon ja
kehitysvammapsykologian professori. Maksuton. Lisätietoja p. 040 517 0900/
Hanna-Kaisa. Ilmoittautuminen: https://www.kyselynetti.com/s/HETKI2
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Koulutukset ja työpajat
Meneekö hermot? – Palautumisen peruspilarit
erityislapsiperheessä
Verkkoluento ti 29.3. klo 17.30-19.00
Hanna-Kaisa Mäkynen, perhetoiminnan kehittäjä ja palautumisvalmentaja.
Stressi ja kuormitus ovat tuttuja tyyppejä erityislapsiperheen arjessa. Tällä luennolla perehdytään tarkemmin siihen mitä stressi tarkoittaa ja miksi se on joissakin
tilanteissa hyvä asia, mutta pitkään jatkuessaan erittäin huono. Perusasioiden tietäminen stressin ja palautumisen mekanismeista sekä vireystiloista ja niiden säätelystä ovat oleellista, jotta voit ymmärtää itseäsi paremmin ja ryhtyä tekemään
hermoja säästäviä valintoja kuormittavassa arjessa.
Voit osallistua luentoon myös lähitapahtumana tulemalla hankkeen kohtaamispaikkaan Seinäjoen Järjestötalolle. Ilmoittautuminen 11.5 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/meneekohermo

Oivaltava taide-työpajatoiminnan avajaiset
la 11.6. klo 12.00-16.00 (paikka varmistuu myöhemmin)
Taide ei ole vain jotain mitä on museoissa tai taidenäyttelyissä. Taide ei ole vain
ammattitaiteilijoiden etuoikeus. Taide kuuluu meille kaikille ja sen kautta on
mahdollisuus kokea iloa, onnistumista ja yhdessä tekemistä. Työpajassa pääset
tutustumaan ryhmämuotoiseen taiteen tekemiseen kohtaamistaiteen periaatteiden
mukaisesti ja osallistut yhteisen taideteoksen luomiseen yhdessä muiden osallistujien kanssa.
Lisätietoja 040-517 0900 / Hanna-Kaisa, Ilmoittautuminen 3.6. mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/oivaltavataide
Kuva: Merja Riikonen
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Vapaaehtoistoiminta
Vapareiden puuhapäivä
la 19.2. klo 10.00–21.00
Paikka varmistuu myöhemmin. Seuratkaa ilmoitteluamme www-sivuilla ja somessa. Myös Oivaltajat-hankkeen vapaaehtoisuutta pohtivat ovat tervetulleita
mukaan tutustumaan!

Leijonapartio- toiminta
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 040 502 8900.

Oivalliset kehittäjät -ryhmä
ti 15.2. Seinäjoen Järjestötalo, Ruukintie 3, 2. krs.
ti 24.5. Seinäjoen Järjestötalon uudet tilat, Oivaltajien kohtaamispaikka,
Ruukintie 1, 3.krs.
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. Tämä on tärkeä osa hankkeen vapaaehtoistoimintaa. Ryhmässä on mahdollisuus myös vertaistukeen. Mikäli haluaisit osallistua kehittäjäryhmän toimintaan,
ota yhteyttä Merjaan / 040 502 8900.

Oivallushetket -henkilökohtaista keskustelua
Oivallushetki-tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden kahdenkeskiseen tapaamiseen
ja keskusteluun toimistollamme. Saat tietoa ja tukea omaishoitajuuteen, palveluihin sekä stressinhallinnan ja palautumisen haasteisiin. Parhaiten tavoitat meidät
sopimalla ajan etukäteen. Toimistomme sijaitsee Seinäjoen Järjestötalolla, 1.3.
lähtien os. Kalevankatu 2, 3krs. (käyntios. Ruukintie 1, 3krs.).
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Jäsenyys kannattaa
– liity henkilöjäseneksi
Liity Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksen jäseneksi.
Jäsenmaksu on 25 euroa.
Jäsenenä saat:
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
Jäseneksi voit liittyä:
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
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.

Yhdessä olemme enemmän.
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Voit liittyä jäseneksi
netissä

Liityn jäseneksi
Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykseen

Jäsenyys määrittyy postiosoitteen perusteella.
Jos haluat jonkun muun yhdistyksen jäseneksi, ilmoita se
liittymislomakkeessa.

TÄYTÄ TEKSTATEN

Kyllä, haluan paikallisyhdistyksen tiedotteita sähköpostitse.
En halua paikallisyhdistyksen tiedotteita sähköpostitse.

Syntymävuosi:____________________________________________

Puhelin:________________ Sähköposti:________________________

Postinumero:____________ Postitoimipaikka:___________________

Osoite:__________________________________________________

Kaikki etunimet:___________________________________________

Sukunimi:________________________________________________

Paikallisyhdistyksen nimi:___________________________________

Yhdessä olemme enemmän.

www.omaishoitajat.fi/jasenasiat

tai tällä lomakkeella

– liity henkilöjäseneksi
Kuva: Merja Riikonen

Jäsenyys kannattaa

Kuva: Merja Riikonen

Vastaanottaja
maksaa
postilaskun

Omaishoitajaliitto ry
Närståendevårdarnas förbund rf
TUNNUS 5009275
00003 VASTAUSLÄHETYS

Olet tärkeä.
Pidäthän huolta itsestäsi. Tee
asioita, jotka voimaannuttavat
sinua.
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