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Hyvinvointialueen toiminta alkoi. Vaihdos ei ainakaan minun 
arjessani näkynyt ja tuntunut millään tavalla. 
Mutta, mitä se tuo tullessaan, kun on saanut ymmärtää, että talous on miinuksella jo
alakaan päälle ja palveluja pitäisi suunnitella ja kehittää ihmisille.

Me Omaishoitajat kautta Suomen elämme erittäin jännittäviä aikoja. Meidän
omaishoidontukemme palkkiot kriteereineen meni uusiksi koko maassa. Olisi luullut,
kun hoitajapula on valtava ja samoin hoitopaikkoja ei ole tarpeeksi, että
Omaishoitajien arvostusta olisi noteerattu enemmän, mutta niin ei käynyt. Voi olla
joitain Omaishoitajia, joiden palkkio nousee, mutta pääsääntöisesti ne laskevat. Sitten
on niitä Omaishoitajia, jotka putoavat tykkänään pois omaishoidontuen piiristä, mutta
silti heidän hoitajuutensa jatkuu. Mielenkiinnolla odotan, miten tällaisia
omaishoitoperheitä hyvinvointialueet ottavat huomioon jatkossa.

Entä itse vammaiset ja pitkäaikaissairaat, kuinka heidän käy, putoavatko entisestään
kauemmas byrokratian rattaista, toteutuuko asiakaslähtöinen palvelujen saatavuus?
Palvelusetelit tulevat kalliimmiksi ja harvemmin saataviksi. Jokainen joutuu
maksamaan palveluistaan vaikkei ole sairautensa tai vammaisuutensa takia ollut
koskaan työelämässä. Ja palveluja ei ole antaa. Mietin huolta kantaen, kuka ja miten
pidetään huolta edellä mainitsemistani ihmisistä tulevaisuudessa. Kuinka käy elämän
turvallisuuden ja inhimillisyyden kanssa?

Omaishoitajat ovat saaneet kirjeen hyvinvointialueelta, jossa kerrotaan, että tämän
vuoden aikana tehdään uudet arvioinnit ja vanhat sopimukset ovat voimassa siihen
saakka, kunnes uudet päätökset on tehty.

Yhdistykseen tulee muutoksia; Pitkään meillä töissä ollut Miisa Lamminen tulee
siirtymään toisiin tehtäviin. OmaisOiva -toiminnasta vastaa Anne-Maria Halmesmäki.
Hallitukseen saimme kolme uutta jäsentä.

Kevätkokous pidetään 17.4.2023 Peräseinäjoella Koivukaaren Palvelukeskuksessa.
Toimintaa mm. retkiä on suunnitteilla, mutta niistä puhumme vasta, kun tiedämme,
että saammeko rahoituksen niihin. Tämän tiedotteen lisäksi toiminnoistamme
mainokset löytyvät mm. Facebookista, www.lakeudenomaishoitajat.fi/ ja Epari -
lehdestä. Ottakaa ja osallistukaa yhdistyksemme toimintaan. Kysykää neuvoja.
Antakaa kehittämisideoita. Olemme teitä varten.

Hyvää uutta vuotta toivotellen Sari Riskumäki

Tämän kevättiedotteen postituksen kustannuksissa on auttanut Parkanon 
 Säästöpankkisäätiö

Puheenjohtajan terveiset

Kirjoittaessani tätä lunta sataa ja sitä on maassa mielestäni 
jo tarpeeksi asti. Näin sivukylällä asuessa talvi ei aina 
tunnu niin mukavalta. Ei auta ajatella muuta kuin, että 
kevääseen päin mennään. 
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Lakeuden Omaishoitajat ry:n hallitus

4 Kuva: Merja Riikonen

Toimistollamme on myynnissä adresseja ja surukortteja. 
Työmme on liikkuvaa, joten laittamalla viestiä tai soittamalla työntekijöille 

varmistat, että joku meistä on paikalla. 

Sari Riskumäki puheenjohtaja, p. 040 549 3659, 

sari.riskumaki@lakeudenomaishoitajat.fi

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

Jukka Louhivesi jukka.louhivesi@gmail.com 

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

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

Miia Tuomaala miia.o@hotmail.com

Petri Saarijärvi p. 040 631 9066, petri.saarijarvi@manor.fi

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

Marja-Sisko Metsälä p. 050 036 8155 

Ritva Raivio ritva.raivio936@gmail.com

Yhteystiedot: 
Lakeuden Omaishoitajat ry,

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

mailto:myskimalva@hotmail.fi
mailto:riitta.nymannikula@gmail.com
mailto:ritva.raivio936@gmail.com
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Lakeuden Omaishoitajat ry:n 

 Maanantaina 17.4. klo 17 
Koivukaaren palvelukeskus

(Keikulinkuja 10, 61100 Seinäjoki.)
 

Jos haluat osallistua kokoukseen Teamsin 
kautta, ota yhteyttä Merjaan p. 040 502 8900.

 
 

Lämpimästi tervetuloa! 

kevätkokous



Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen valmistelua on tehty vuoden
2022 aikana valtionavustushankkeissa. Toimintaohjeen työskentelyn pohjana käytettiin
vuonna 2018 alueellisen edustajiston kanssa koottua omaishoidon tuen toimintaohjetta,
joka valmistui valtakunnallisen I & O-kärkihankeen aikana. Toimintaohjetta on
päivitetty osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta syksystä 2021
alkaen monitoimijaisilla työryhmillä. Työryhmien jäsenet ovat lisäksi voineet
keskusteluttaa/ tuottaa mielipidevaihtoa omissa taustaorganisaatioissaan, paitsi kunnissa
myös yhdistyksissä, esimerkiksi yhteistyöryhmä Ämyrin myötä. Asiakasosallisuutta
saatiin mukaan täten hyödynnettäväksi jatkotyöskentelyssä. 

Hyvinvointialueen työskentelyssä vuonna 2022 kehittäminen eriytyi ensin
vammaispalvelun ja ikäihmisten kokonaisuuteen, joka myöhemmin yhdistyi.
Lähtötilanteessa vammaispalveluissa ja ikäpalveluissa oli eri kunnissa erilaisia
toimintatapoja arvioida sekä toteuttaa omaishoidon kokonaisuutta. Tavoitteena olikin
yhtenäistää omaishoidon toimintatapaa hyvinvointialueella, poistaa alueellisia eroja ja
tasa-arvoistaa omaishoidon arviointia ja toteuttamista. Yhteistyö ikäpalvelujen ja
vammaispalvelujen työryhmässä on tuonut keskusteluun asiakaskunnan moninaisuuden
sekä avannut ymmärrystä aiheen erilaisista näkökulmista eri palvelukokonaisuuksissa.
Työskentelyssä olemme hyötyneet omaishoitajan- ja järjestöedustajan näkökulmista
sekä epäkohtien nostamisesta yhteiseen keskusteluun. Toisaalta olemme huomioineet
viranhaltijoiden näkökulmissa ja ajattelutavassa vahvan tahdon edistää yksilöllistä
omaishoidon tilanteiden tukemista. Toimintaohjeen työstämisessä on tavoiteltu
avoimuutta, asiakasosallisuutta ja hyvän tiedottamisen toteutumista. Työskentelyssä on
osallistettu hyvinvointialueen viranhaltijoita, kolmannen sektorin toimijoita sekä pidetty
kaikille avoimia työpajoja.

Tuloksena on valmistunut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhtenäinen kaiken-
ikäisten omaishoidon tuen toimintamalli. Toimintaohjeessa kuvataan omaishoidon
palveluprosessi ja toimijoiden roolit omaishoidon tuen kokonaisuudessa. Aluehallitus
on hyväksynyt (tuotoksena) valmistuneen omaishoidon tuen toimintaohjeen, 
 myöntämisperusteet ja palkkioluokat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. 

Myöntämisperusteiden yhtenäistämisessä lähdimme etenemään tarkastelemalla
omaishoitoa määrittävän lain linjaukset sekä tutustumalla käytössä oleviin myöntämis-
perusteisiin. Tiedossa oli, että THL valmistelee samaan aikaan ehdotusta omaishoidon
tuen kansallisia myöntämisperusteita varten. Ne eivät kuitenkaan ehtineet hyvinvointi-
alueiden omaishoidon tuen valmistelun tueksi.  Työskentelyssä katsoimme, että alle 18 -
vuotiaiden kohdalla tarkastelu eroaa täysi-ikäisen kohdalla tehtävästä arviosta.
Arvioinnin tukena käytettävät välineet vaihtelevatkin vammaispalvelujen ja ikäihmisten
palvelujen välillä hyvinvointialueelle siirryttäessäkin. Ikäihmisten palveluissa on
huomioitu esimerkiksi lainsäädäntöön kirjattu RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto. 

Vieraskynä
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Arviointi tulee muuttumaan kuitenkin selkeästi yhtenäisemmäksi ja viranhaltijat
tarvitsevat jatkossa kollegiaalista tukea hyvinvointialueella siihen, että asiakkaiden
avuntarpeita tunnistetaan samoilla tavoin koko alueella. Omaishoidosta myönnettävistä
palkkioluokista valmistelimme esityksen alueen käytössä olleista palkkioluokista
vuodelta 2022. Päätöksenteko palkkioluokkien osalta on käyty aluehallituksen toimesta.
Omaishoitoon haluttiin hyvinvointialueella selkeästi panostaa, sillä palkkioluokat
nousivat pääsääntöisesti lähes kaikissa kunnissa. 

Omaishoidon tuen avoimilla työpajoilla haluttiin monipuolistaa toimintaohjeeseen
kirjattavaa asiakasnäkökulmaa. Ensimmäisessä työpajassa esiin nousi esimerkiksi
omaishoitotilanteen tunnistamisen näkökulma eri toimipisteissä, palveluohjauksen
merkitys asiakkaille tuoda esiin tarjolla olevat palvelut omaishoitajille, myös niille,
joille itse omaishoidon tuen päätös on kielteinen.

Toisessa omaishoidontuen työpajassa keskustelimme kolmannen sektorin palveluista ja
yhteistyöstä omaishoidon toimijoiden välillä. Järjestöillä, yhdistyksillä ja myös
seurakunnilla on monipuolista toimintaa tarjolla omaishoitajille. Toiminnoissa on
mukana myös vapaaehtoisia, joiden toimintaan tarvitaankin selkeä koordinaatiomalli.
Tilaisuudessa keskusteltiin, että päällekkäisyyksiä tulee välttää ja miettiä
omaishoitajille sekä hoidettaville tarjottavien palvelujen tuottamista osin yhteistyössä.
Kuntien vastuut ovat vielä selkiytymättä uudessa hyvinvointialueen rakenteessa, asiaa
valmistellaan jatkossa Yhdyspintatyön sekä terveyden -ja hyvinvointilautakunnan
alaisuudessa.  

Olemme päässeet ison askeleen eteenpäin luomalla yhteisen toimintaohjeen.
Työskentelyn ja avoimen vuoropuhelun tulee (kuitenkin) vielä jatkua
hyvinvointialueella (edelleen). Samalla tulee löytää keinoja tehdä ja edistää
kokonaisuutta yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. 

Teksti:  

Piia Jaskari, vastuuyksikköjohtaja asiantuntija- ja terapiapalvelut Etelä- Pohjanmaan
hyvinvointialue  

Mirva Ämmälä, asiakasohjauksen palvelualuejohtaja, ikäihmisten palvelut.
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Näistä kokemuksista olen oppinut lisää omaishoidosta, yksilön kohtaamisesta,
toivosta, yhteisöllisyydestä, yhteistyöstä ja vertaistuen merkityksestä
omaishoitajan tukena. Olen saanut olla kehittämässä omaishoidon varhaista tukea,
luomassa verkostoja ja yhteistyötä, järjestämässä omaishoitajien vertaisryhmiä,
valmennuksia, retkiä ja tilaisuuksia, vaikuttamassa omaishoitajien puolesta eri
työryhmissä sekä ideoimassa uutta omaishoidon hankkeiden käynnistämiseksi.
Tämä kaikki on yhdistynyt merkityksellisiksi työpäiviksi ja mielekkääksi
tekemiseksi. Työksi, jonka parissa on ollut hyvä olla. 

Omin silmin olen nähnyt, miten vertaistuki kantaa sen äärellä pysähtyvää omais-
hoitajaa: Miten keskustelu toisen kanssa vahvistaa toivoa ja tuo turvaa. Miten
moni tärkeä tieto ja oivallus välittyy omaishoitajan arkeen. Miten kohtaaminen ja
vuorovaikutus toisen kanssa auttaa jaksamaan.

Haluan kiittää kaikkia vuosien varrella tapaamiani omaishoitajia ja
omaishoitoperheitä, yhteistyö- ja verkostokumppaneita sekä vapaaehtoisia.
Työkokemukseni olen taltioinut muistojen sopukoihin, osaamiseksi, johon on
hyvä tukeutua monessa kohdin. 

Toivon kaikkea hyvää Lakeuden Omaishoitajien yhdistystoimintaan sekä
osallistumisen riemua kaikille kevään vertaistoimintaan osallistuville
omaishoitajille, vapaaehtoisille ja työntekijöille. 

Siirryn 1.2. alkaen uusiin tehtäviin, sydän omaishoidon muistoja täynnä. 

Iloa kevään odotukseen toivotellen, Miisa Lamminen

Tähän ajatukseen voi helposti yhtyä, kun katsoo
taaksepäin yli 14-vuoden työuraa omaishoidon ja
järjestötyön parissa. Tänä aikana olen saanut kohdata
lukuisia omais- ja läheishoivaajia sekä kuulla heidän
koskettavia elämäntarinoitaan. 

Työ tekijäänsä opettaa 



Anne-Maria Halmesmäki
Omaistoiminnan koordinaattori

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 toiselta, saman kokeneelta.
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. OmaisOiva-toiminnan toiminta-alueena on lisäksi myös Suupohjan
alue (Isojoki, Teuva, Kauhajoki, Karijoki). 
 
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. 
 
Anne-Maria Halmesmäki  
omaistoiminnan koordinaattori 
anne-maria.halmesmaki@lakeudenomaishoitajat.fi 
P. 050 444 1028 
 
OmaisOiva-toimintaan rekrytoidaan uusi omaistoiminnan suunnittelija alkuvuoden aikana.
Uusi työntekijä aloittaa työnsä 1.4.2023 

OmaisOiva  kutsuu Sinut mukaan!
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Omaishoitaja tai läheisestäsi huolehtiva, olisiko tarve jutella jonkun kanssa? 
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. Ole rohkeasti yhteydessä! 

Tammikuu Helmikuu

 Yhteystiedot: 

Maaliskuu
to 12.1 klo 9-11 Tiina 
to 19.1 klo 14-16 Anne-Maria 
to 26.1 klo 9-11 Leena 

to 2.2 klo 14-16 Tiina
to 9.2 klo 9-11 Tiina 
to 16.2 klo 14-16 Leena
to 23.2 klo 9-11 Leena 

Anne-Maria Halmesmäki 050 444 1028
Leena Janatuinen 040 765 3327 
Tiina Silvonen 045 327 5441 

to 9.3 klo 9-11 Anne-Maria
to 16.3 klo 14-16 Tiina 
to 23.3 klo 9-11 Leena 
to 30.3 klo 9-11 Anne-Maria

Ilmoitamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista paikallislehtien 
seuratoimintapalstoilla, Facebook-sivustoillamme ja kotisivuillamme

 www.lakeudenomaishoitajat.fi 
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Ma 23.1. klo 16.45–20 
Ma 20.2. klo 16.45–20 
Ma 20.3. klo 16.45–20 
Ti 18.4. klo 16.45–20 
Ma 8.5. klo 16.45–20 

Tekemisen iloa käsityöillat 

Kaikille omaishoitajille, mielenterveysomaisille ja muille omaistaan hoivaaville
avoimet käsityöillat tunnelmallisessa Kalevan Navetassa. Osallistu kaikkiin tai
valitse sopiva ilta. Kunkin illan tekniikka/teema ilmoitetaan WhatsApp viestillä
muutama päivä ennen kokoontumista. Liity mukaan ryhmään, niin saat aina
muistutuksen ja lisätietoja lähestyvästä käsityöillasta. 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. Lisätietoja ja ilmoittaudu
WhatsApp -ryhmään Elise Rajamäelle: 0400 663 525 tai seinajoki@taitoep.fi.
Yhteistyöjärjestäjä FinFami ry.

Hyvän mielen verkkohetket

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_9709 
 
1. To 13.4. klo 17–18: Omannäköinen elämä 
2. To 20.4. klo 17–18. Voimaa teoista 
3. To 27.4. klo 17–18: Tunteet 
4. To 4.5. klo 17–18: Mieli on tarinankertoja 
5. To 11.5. klo 17–18: Hyväksyntä 
6. To 25.5. klo 17–18: Myötätunto 
 
Lisätiedot teija.matalamaki@redcross.fi 040 160 2245.  
Yhteistyössä Omaishoitajien tukitoiminta  Länsi-Suomen piiri, 
Suomen Punainen Risti 

Kahvilat  

mailto:seinajoki@taitoep.fi
https://www.lyyti.in/Hyvan_mielen_verkkohetket_omaishoitajille_9709


Kahvitarjoilu klo 12.45
Tervetuloa
Alustukset: Mitä tiedämme ikäihmisten alkoholin käytöstä ja sen vaikutuksista?
Keskustelua
Tapahtuman jälkeen esillä Konstikoppa® -kiertävä teknologianäyttely

Haetaan yhteisiä ratkaisuja paikallisiin ilmiöihin:

Ikäihmisten vaiettu alkoholin käyttö 

Tiistaina 14.3. klo 13–15 Teuvan Kulttuuritalo Orrela, Porvarintie 51 
Keskiviikkona 15.3. klo 13–15 Karijoen kirjasto, Kristiinantie 3 
Ilmiökahviloissa keskustellaan, millaisessa roolissa alkoholi näyttäytyy
ikäihmisten ja heidän lähiyhteisönsä arjessa. Tervetuloa keskustelemaan!
Keskustelutilaisuus on suunnattu ikäihmisille ja heidän läheisilleen, ystäville,
sekä heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille.

Ohjelma 

 
Ilmoittautuminen 10.3. mennessä Teuvan tilaisuuteen: 
https://www.lyyti.fi/reg/Ilmiokahvila_Ikaihmisten_vaiettu_alkoholin_kaytto_1705  
tai p. 040 544 1272
 
Ilmoittautuminen 10.3. mennessä Karijoen tilaisuuteen: 
https://www.lyyti.fi/reg/POHJA_Ehkaisevan_paihdetyon_osaaja_koulutus__Ilmi
okahvila_kasvokkainen_8717   tai p. 040 544 1272

Kumpaankin tilaisuuteen mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta. 
Yhteistyössä: Mobiilit Kyliin! -hanke, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry,
Muistikökkä -hanke ja Teuvan sekä Karijoen kunnat.

Kahvilat  
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Kesäinen virkistyspäivä

Ti 13.6. klo 12–15 
Ojutjärven lerintäkeskus, Ojutjärventie 470, Kauhava 
Lähde yksin tai yhdessä omaishoidettavan kanssa virkistymään luonnon keskelle
Ojutjärvelle. Päivässä mukavaa ohjelmaa, yhdessäoloa ja maittava keittolounas.
Lounaan hinta 5€/hlö. Varaathan tarvittaessa lämmintä vaatetusta mukaan. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 5.6. mennessä p. 050 444 1028 / Anne-Maria 
Yhteistyössä Aijjoos-toiminta, SPR Omaishoitajien tukitoiminta Länsi-Suomen
piiri ja Kauhavan seurakunta 

Kahvilat  
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Ke 5.4. klo 12–15 
Ke 12.4. klo 12–15 
Ke 19.4. klo 12–15 

Eväitä ja ruokaideoita eläkevuosiin 

Kotiseurakunnan tilat, Pohjankyröntie 135C, Isokyrö. 

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 teemakokoon-
tumiset on tarkoitettu eläkeikäisille omaishoitajille. Paikkoja on rajoitettu määrä.
Ilmoittautumiset viim. 27.3. Anne-Marialle p. 050 444 1028. 
 
Yhteistyössä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n Seniorin eväät -hanke sekä
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry/Muistiluotsi. 

Keväinen luontoretki

Lauhanvuoren kansallispuisto -Spitaalijärvi 
Ma 29.5. klo 12–15.30 
Spitaalijärven pysäköintialue, Lauhanvuorentie 639, Isojoki 
 
Keväinen luontoretkemme suuntautuu Lauhanvuoden kansallispuiston
Spitaalijärvelle.  Spitaalijärven parkkipaikalta on noin 500 metriä esteetöntä
polkua järven länsirannalle, josta löytyy keittokatos ja nuotiopaikka.
Nuotiopaikalta teemme janareitin “terassikierrokselle” kohti Lauhanvuoren
näkötornia. Edestakainen matka nuotiopaikalta näkötornille ja takaisin on reilu
4km. Nuotiopaikalla tarjolla evästä ja mukavaa luontoista ohjelmaa. 
Lauhanvuori on alueellaan melkoinen erikoisuus, sillä lakeuksilla ei vuoria paljon
kohoile. Kyseessä on kuitenkin läntisen Suomen korkein vuori, jonka huipulla on
näkötorni. Alavien maiden korkeimmalla kohdalla torni tarjoaa hienon näköalan
kymmenien kilometrien päähän. 
Varaathan mukaasi pienen repun, oman vesipullon ja säänmukaisen vaatetuksen. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 24.5. mennessä p. 050 444 1028 / Anne-Maria 



Ovet®-valmennus on 16 tunnin kokonaisuus, joka toteutetaan neljällä
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  

tietoa ja tukea omaishoidon polulle
Valmennukset- 
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MielenterveysOvet® 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. 
Valmennuksessa vierailee ohjaajien lisäksi myös muita asiantuntijoita ja
kokemuspuhuja. Ryhmämuotoinen keskusteleva valmennus mahdollistaa
vertaistuen saamisen ja kokemusten jakamisen osallistujien kesken. 
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 19.4., 26.4., 3.5., 10.5. klo 17-20 M-talolla
(Östermyrankatu 9, Seinäjoki).  
Valmennus ja materiaali on maksuton osallistujalle. Tapaamisissa on
kahvitarjoilu.  Ilmoittautumiset  3.4. mennessä 
https://link.webropolsurveys.com/EP/8273F7A48F94BA5C 
Lisätietoja: Julia Hakamaa, FinFami E-P ry 050 348 3676 tai Anne-Maria 050
444 1028. 
Yhteistyössä FinFami Etelä-Pohjanmaa ry 

https://link.webropolsurveys.com/EP/8273F7A48F94BA5C
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Valmennukset

Omahoitovalmennus pariskunnille, Suupohjan alue 

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. 

Valmennukseen on jatkuva haku ja se toteutetaan, kun osallistujia on riittävästi
(6-8 pariskuntaa). Valmennukseen voi hakeutua koko Suupohjan alueelta.
Valmennus toteutetaan sillä paikkakunnalla, mistä on eniten hakijoita. 

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää. 

Anne-Maria 050 444 1028, tai Leena Huhtala 050 5956 588.  
Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry/ Muistiluotsi sekä 
Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue.

Kuva: Merja Riikonen



Tiistaisin 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5. klo 13–14.30 
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 yhteistyöjärjestäjät E-P:n Muistiyhdistys ry / Muistiluotsi ja Ylihärmän
kappeliseurakunta. Kahvitarjoilu. 

Tiistaisin 28.2., 28,3., 25.4., 23.5., klo 13–15  
Isonkyrön kirjasto, Tietotori-huone, Kyrööntie 15.  

Isonkyrön ryhmä 

Vertaisryhmä omaishoitajille  
 

 
Ryhmän yhteistyöjärjestäjät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Isonkyrön
seurakunta. Kahvitarjoilu. Lisätiedot 050 3053420/ Anne-Maria. 

To 26.1. klo 10–11.30: Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys 
To 23.2. klo 10–11.30: Aijjoos-toiminta 
To 30.3. klo 10–11.30: Kauhavan seurakunta 
To 27.4. klo 10–11.30: SPR:n omaishoitajien tukitoiminta 
To 25.5. klo 10–11.30: Lakeuden Omaishoitajat ry 

Kauhavan ryhmä, Kanta-Kauhava 

Vertaisryhmä omaishoitajille ja hoivattavalle läheiselle. Järjestetään
yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja eri kerroilla vastaavien
toimijoiden kanssa:  

Kokoontumiset Helmirannassa, Helminkuja 3. Kahvitarjoilu tapaamisen alussa.
Ilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi kokoontumisviikon tiistaihin mennessä 
p. 040 480 5652 / toimistosihteeri. Virikeohjaajan ohjelmaa hoivattaville
läheisille omaishoitajakeskusteluiden aikana.  
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Ryhmät



Torstaisin 9.2, 9.3., 13.4., 11.5. klo 12–14 
Jalasjärven seurakuntakeskus, Kirkkotie 1. 

Kurikka, Jalasjärven ryhmä 

Vertaisryhmä omaishoitajille 

Yhteistyöjärjestäjät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Jalasjärven seurakunta, 
SPR Kurikka, Kurikan liikuntatoimi ja kulttuuritoimi. Kahvitarjoilu. 

Torstaisin 2.2., 2.3., 6.4., 4.5. klo 12–14. 
Jurvan seurakuntakeskus, Kauppatie 12. 

Kurikka, Jurvan ryhmä 

Vertaisryhmä omaishoitajille 

Yhteistyöjärjestäjät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Jurvan seurakunta, SPR 
Kurikka, Kurikan liikuntatoimi ja kulttuuritoimi. Kahvitarjoilu. 

Torstaisin 16.2., 16.3., 20.4., 25.5. klo 12–14.
Kurikan seurakuntakeskus, Kurikantie 21. 

Kurikan ryhmä, Kanta-Kurikka 

Vertaisryhmä omaishoitajille 

Yhteistyöjärjestäjät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kurikan seurakunta, SPR 
Kurikka, Kurikan liikuntatoimi ja kulttuuritoimi. Kahvitarjoilu. 

Ryhmät
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Tiistaisin 14.2., 14.3., 11.4., 9.5. klo 13–15 
Hopearinteen päiväsali, Sairaalantie 5, Lapua.  

Lapuan ryhmä 

Vertaisryhmä omaishoitajille. 
  

 
Vertaisohjaajat Riitta-Liisa ja Anneli. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset Riitta- 
Liisalle viimeistään edellisenä päivänä: p. 040 719 4701.  
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Ryhmät

Tiistaisin 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. klo 13–15 
Seinäjoen Elinkeinotalo, Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n tilat.
Huhtalantie 2, 2 krs., Seinäjoki (Ala-aulasta hissillä 2. Kerrokseen. Poistu
hissistä vasemmalle, kokoontumistila on käytävän päässä.)  

Seinäjoen ryhmä

Vertaisryhmä omaishoitajille 
 

Kahvitarjoilu. Vertaisohjaajina Marja-Sisko Metsälä ja Riitta Nyman-Nikula. 
 

Torstaisin 12.1., 2.2., 2.3., 13.4., 4.5. 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. 



Voimauttava Kohtaamistaide© -ryhmä omaishoitajille 

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 keväällä 2023 torstaisin aina klo 13–15: 
30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.,4., 4.5., 11.5., 25.5. 
Kokoontumispaikka Kulttuuritalo Sanssi, 
Eduskunnankatu 5, Kauhajoki 
Ohjaajana toimii kohtaamistaide® -ohjaaja Anne-Maria Halmesmäki.  
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 20.3.  
Lakeuden Omaishoitajat ry/OmaisOiva-toiminta  
050 444 1028 /Anne-Maria 
anne-maria.halmesmaki@lakeudenomaishoitajat.fi 

Ryhmät

19Kuva: Canva



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
20

Erityislapsen läheinen, lähde mukaan hakemaan voimavaroja arkeesi, saamaan
vertaistukea ja oivaltamaan uutta! 

Hankkeemme Oivaltajat - Kuormittuneesta erityisvanhemmasta toimijaksi aloittaa
toisen toimintavuotensa tarjoten edelleen monenmoista toimintaa erityislasten
vanhemmille ja koko perheelle. 

Oivaltajat-hanke jatkaa ja syventää 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 vanhempina 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 myös
perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.  

Kaiken toimintamme kotipesäksi olemme luoneet Voimapesän Seinäjoen Järjestötalon
tiloihin. Tila on yhteisöllinen olohuone erityisvanhemmille ja muille erityislasten
läheisille, jossa on mahdollisuus hengähtää joko yksin tai yhdessä vertaisten tai
hanketyöntekijöiden kanssa. Siellä järjestetään myös monenlaista toimintaa. 
 Voimapesään haluamme luoda erityslasten läheisten yhteisön, jossa on hyvä olla. 

Olette sydämellisesti tervetulleita mukaan palautumaan, oivaltamaan ja osallistumaan!  

Lämpimin terveisin, 

Merja ja Hanna-Kaisa 



La 11.2 klo 13–14.30 Käsityöpaja, Kalevan Navetta, käsityökoulu Näppi,
Nyykoolintie 25, Seinäjoki.
La 11.3 klo 13–14.30 Skeittailua ja skuuttailua, Skeittihalli Sauma,
Yrittäjäntie 8, Seinäjoki. 
La 15.4 klo 13–14.30 Judoon tutustuminen, Ylistaron Alapään ns. 
La 13.5 klo 13–14.30 Pyöräilyyn tutustuminen, Seinäjoki (tarkempi paikka
ilmoitetaan myöhemmin), Ride Etelä-Pohjanmaa ry.

Erityiset perhepuuhat

Koko erityislapsiperheen yhteinen ryhmä. Mukavaa yhdessä tekemistä ja
erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin tutustumista.  Ilmoittautumiset viimeistään  
saman viikon keskiviikkona https://www.kyselynetti.com/s/perhepuuhat23
Lisätietoja Hanna-Kaisa / 040 517 0900. Ilmoittautuminen on sitova.
Peruuntumiset maksutta viimeistään 48 h ennen tapahtumaa, tämän jälkeen ilman
pätevää syytä tehdyistä (sairastuminen tms.) peruuntumisista veloitamme
kustannussyistä 10 €. Peruuntumisilmoitukset sähköpostilla tai WhatsAppilla
Hanna-Kaisalle 040 517 0900, hanna-kaisa.makynen@lakeudenomaishoitajat.fi.  

Nepsylasten lautapelikerho 

Torstaisin 26.1, 16.2, 16.3, 6.4 klo. 17.30–19.00 
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 Järjestötalolla Oivaltajat -hankkeen kohtaamispaikka
Voimapesässä. Ryhmän ohjaajana vapaaehtoinen aikuinen. Ensimmäisellä
kerralla vanhempi läsnä kerhon ajan ja muillakin kerroilla voi olla mukana.
Maksuton. Lisätietoja Hanna-Kaisa / 040 517 0900 ja ilmoittautuminen
pirittamm@gmail.com.  

Hei me mennään Ähtäriin! 

Erityislapsiperheiden retki Ähtärin eläinpuistoon la 10.6 klo 10–15 
Koko perheen yhteinen retkipäivä Ähtärin eläinpuistoon toteutuu jälleen! Lippu
sisältää pääsyn pandataloon, eläinpuistoon ja Farmille. Välipalamakkarat ja
mehut tarjolla Saukkolaavulla klo. 11-15, jossa pääsette tapaamaan muita
erityislapsiperheitä. Yhdistysten toimijat ovat paikalla koko päivän teitä varten.
Perheet tulevat Ähtäriin omilla autoilla. Lippujen omavastuu aikuisilta 15 €,
lapset (3-14 v) 10 €. Lippujen jako portilla klo. 10–12. Ystävänkorttia
näyttämällä henkilökohtainen avustaja veloituksetta. EU:n vammaistukikortilla,
jossa A- merkintä henkilökohtainen avustaja veloituksetta. Retken järjestävät
yhdessä Lakeuden Omaishoitajat ry:n Oivaltajat hanke, FinFami Etelä-
Pohjanmaa ry, Järviseudun Omaishoitajat ry ja Kuusiokuntien Omaishoitajat ja
Läheiset ry. Ilm. viim. 17.5. https://www.kyselynetti.com/s/ahtari, jonka jälkeen
lähetämme laskun omavastuusta. Lasku tulee olla maksettuna viim. 3.6.
Lisätietoja 040 517 0900 / Hanna-Kaisa (Lakeus), 045 3275441/ Tiina
(Järviseutu & kuusiokunnat), 050 348 3676 / Julia (FinFami).

Perhetoiminta
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Naisten hemmotteluilta 

La 4.2 klo 15–20  Seinäjoen Järjestötalolla, Ruukintie 1, 3 krs. 
Erityislasten äidit, tulkaa viettämään mukavaa lauantaita hemmottelun merkeissä!
Illan aikana rentoudut niin saunomisen, hemmotteluhoitojen, ohjatun
rentoutusharjoituksen kuin hyvän ruoan ja seuran parissa. Lämpimästi tervetuloa!
Maksuton. 
Lisätietoja Hanna-Kaisalta / 040-517 0900. Ilmoittautuminen 1.2 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/hemmotteluilta .

Miten soitettiin, kun ei ollut kännyköitä? 

- Isovanhempien ja lasten retki puhelinmuseoon 

Ma 6.3. klo 17.30–19 
Puhelinmuseo, Ilmajoki, Keskustie 12 
Millä sitä soitettiinkaan, kun ei ollut vielä kännyköitä? Tutustutaan puhelimien
pitkään historiaan eri aikakusien puhelimia tutkien. Museossa on paljon
nähtävää! Ilm. 8.5 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/puhelinmuseo .
Maksuton. Lisätietoja 040 5028900/Merja. 

Jutellaan autismikirjosta! 

- Autismitietoisuuden viikon tapahtuma 

Ma 27.3 klo 17.30–19.00 
Oivaltajat-hankkeen Voimapesä Seinäjoen Järjestötalolla 
Tervetuloa tutkimaan autismia! Toiminnallisesti ja visuaalisella tuella pohditaan,
mitä autismikirjo tarkoittaa, miten se tuntuu juuri minussa ja mitä vahvuuksia
minulla on. Tapahtuma on suunnattu 5-12 -vuotiaille autismipiirteisille lapsille.
Mukaan mahtuu 6-8 lasta. Ohjaajana neurokirjon asiantuntija Salla Hewitt. 
Maksuton. Lisätietoja Hanna-Kaisalta / 040 517 0900.
Ilmoittautuminen 23.3  mennessä https://www.kyselynetti.com/s/autismikirjo.

 

Tapahtumat
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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.  

Sydänyhteyteen hevosen kanssa 

Ma 20.3 klo 17.30–19.30  
Kulttuuri- ja hyvinvointimaatila Luovuuden Lakeus, Lapuan Tiistenjoki,
Topparintie 22.
Viihtyisän maatilan palvelukokonaisuuteen kuuluvassa Sydänyhteys-toiminnassa
vahvistetaan tunnetaitoja ja kehotietoisuutta vuorovaikutuksessa hevosen kanssa.
Työpajassamme kokeillaan erilaisien vuorovaikutus – ja tunnetaitoharjoitusten
kautta yhteyden luomista ihmisen ja hevosen välille. Tämä tapahtuu lempeillä ja
turvallisilla keinoilla. Tule rohkeasti mukaan! 
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä https://www.kyselynetti.com/s/sydanyhteys.
Maksuton. Lisätietoja 040 5028900 / Merja. 

Sirkustyöpaja erityisperheen läheisille ja lapsille  

Ma 24.4 klo 17.30–19.00 
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki. 
Sosiaalisen sirkuksen ja musiikin yhdistävä työpaja erityislasten läheisille kuten
isovanhemmille, kummeille, sedille, tädeille ym. sekä erityislapsille ja heidän
sisaruksilleen. Työpajan toteuttaa Lasten kulttuurikeskus Louhimon taitavat
ohjaajat. Maksuton. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 21.4  
https://www.kyselynetti.com/s/sirkustyopaja tai Merjalle / 040 502 8900. 

 
Sanapaja – leikitään sanoilla  

Pe 12.5 klo. 17.30–19.30 
Kohtaamispaikka Voimapesä Ruukintie 1, 3krs.
Tule leikkisälle retkelle sanojen pariin. Sinun ei tarvitse olla mikään sananiekka
voidaksesi osallistua. Tehdään runoselfieitä, kokeillaan tajunnanvirtatekniikka
ja luodaan Ilosuru-mietelmiä. Maksuton. Ohjaajana kirjallisuuden maisteri
Merja Riikonen. Ilm.  8.5 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/sanapaja  
Lisätietoja 040 5028900 / Merja. 

Työpajat

https://www.kyselynetti.com/s/sydanyhteys
https://www.kyselynetti.com/s/sirkustyopaja
https://www.kyselynetti.com/s/sanapaja


Voimaa ja iloa kuvataiteesta 

-Erityislasten vanhempien ja läheisten Kohtaamistaide® -ryhmä  

13.3, 27.3, 11.4, 24.4, 8.5, 22.5 klo. 17.30–19.30  
Ojalan pappila, Pappilankuja 5, Ylistaro. 
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 taidetyösken-
telyä, 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. Ryhmään mahtuu 8
osallistujaa. Osallistumista toivotaan kaikille kerroille. Kohtaamistaiteen
ryhmästä peritään 25€ materiaalimaksu. Ohjaajana kohtaamistaide®- ohjaaja
Hanna-Kaisa Mäkynen. 
Ilmoittautuminen 6.3 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/kuvataide. 
Lisätietoja 040 517 0900 / Hanna-Kaisa.  
Toimintaa tukee Kuortaneen säästöpankkisäätiö.  

 

 

Vertaisryhmät
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OivallusHetki-ryhmä erityislasten vanhemmille 

13.4, 20.4, 27.4, 4.5, 11.5 klo. 17.30-19.30 
Pohjan seurakuntakoti, Väinölänkatu 4B, Seinäjoki 
Vanhemmuus on yhtä aikaa ihanaa, iloa ja sisältöä elämään tuova asia, mutta
samaan aikaan se myös kysyy voimia ja kuormittaa. Kun lapsella on erityisen tuen
tarpeita, myös vanhemmuuden kuorma kasvaa suuremmaksi. Tarve levolle ja
palautumiselle on suuri, mutta mahdollisuudet siihen välillä hyvinkin rajalliset. 

OivallusHetki -ryhmän tavoitteena on edistää vanhempien palautumista
kuormituksesta ja tätä tavoitetta lähestytään tiedon, keskustelun sekä erilaisten
palautumista tukevien harjoitteiden kautta yksilö- ja ryhmätapaamisilla.
Ryhmässä tutustutaan stressiin ja sen vaikutuksiin sekä tarjotaan monipuolisesti
välineitä palautumiseen. Ryhmään mahtuu 6–10 vanhempaa ja ryhmän ajaksi
järjestetään lastenhoito. 

Ennen ryhmätapaamista jokaisella osallistujalla on yksilötapaaminen ryhmän
ohjaajan kanssa, jossa kartoitetaan tämän hetken tilannetta kuormituksen ja
palautumisen näkökulmasta. Yksilötapaaminen järjestetään jokaiselle myös
ryhmätapaamisten päättymisen jälkeen. Maksuton. Ilmoittautuminen 23.3
mennessä https://www.kyselynetti.com/s/oivallushetki. 
Lisätietoja 040 517 0900 / Hanna-Kaisa.
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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. Maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Ilmajoki 040-754 2882 /
Hanna ja Seinäjoki 040-514 4256 / Elina.  
Neppari Seinäjoki 19.1, 9.2, 9.3, 30.3, 20.4, 11.5, 1.6  
Neppari Ilmajoki 16.1, 6.2, 6.3, 27.3, 17.4, 8.5, 29.5  

 

Erityiset isät 

-toiminnallinen vertaisryhmä 

Erityislasten isille toiminnallisia ja vertaistuellisia tapaamisia vaihtelevissa
paikoissa. Tapaamisten sisältö tarkentuu ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tule
mukaan rentoon ja mukavaan joukkoomme! 
Ryhmän tapaamiset 23.1, 27.2, 23.3, 26.4, 23.5. klo 18–20.
Ensimmäisen tapaamisen paikka selviää ilmoittautuessasi ryhmään. Maksuton
ryhmä. Vertaisohjaajana erityislapsen isä Juhana Mäkitöyli, jolle voit
ilmoittautua / 041 7021015.  

 
Yksin- ja yhteishuoltajien olohuone 

Tiistaisin 17.1, 14.2, 14.3, 18.4, 16.5  klo. 17.30–19.30 
Pohjan seurakuntakoti, Väinölänkatu 4B, Seinäjoki 
Maksuton ja kaikille avoin vertaistukiryhmä, jossa tavataan keskustelun ja teemailtojen
merkeissä. Lastenhoito ja pientä purtavaa nyyttärien tapaan. Ei ennakkoilmoittautumista.
Maksuton. Lisätietoja 040-517 0900 / Hanna-Kaisa tai 050-570 6273 / diakoni Seija
Saari. Yhteistyössä Seinäjoen seurakunnan kanssa.
 

Erityislasten vanhempien vertaisryhmä

Tiistaina 7.2 klo. 17.30–19.30 
Kohtaamispaikka Aaltola, Lääkärintie 1, Alajärvi 
Tervetuloa erityislasten vanhempien ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen, missä saatte
kertoa toiveitanne vertaisryhmän tapaamisajan ja sisällön suhteen. Ryhmä on avoin
kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille. Maksuton. 
Lisätietoja 040 517 0900 / Hanna-Kaisa tai 045 327 5441 / Tiina. 

Vertaisryhmät
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Kuva: Canva

Ti 31.1 klo 17.30–19.30 Palvelukartan viimeistely 
Ti 28.3 klo 17.30–19.30 Kannanoton valmistelu 
Ti 25.4 klo 17.30–19.30 Ajankohtaiset asiat 
Ti 6.6 klo 17.30–19.30 Piknik Piirin alueella 

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.  Ryhmä
kokoontuu Seinäjoen Järjestötalolla, Oivaltajien kohtaamispaikka Voimapesässä.  
Maksuton.

Jos haluat osallistua ryhmän toimintaan, ota yhteyttä Merjaan / 040 502 8900.  
 

Vapareiden puuhapäivä  

La 20.5 klo 10–18, jonka jälkeen vapaata seurustelua
Villa Rajamäki, Kalliokoskentie 8, Koura 
Tällä kertaa vapareiden puuhapäivässä pohditaan mm. erilaisia vapaaehtoisroole-
ja, suunnitellaan vapaaehtoistoimintaa sekä syksyn tapahtumia ja kampanjaa. Ja
tietenkin mukavaa yhdessäoloa ja vertaisuutta. Tule mukaan! Maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 15.5 p. 040 502 8900 / Merja. 

Leijonapartio

-toimintaa 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.

 

Vapaaehtoistoiminta
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Ke 8.3. klo 18.00–19.00  Erityislapsen koulun aloitus 
Ke 5.4. klo 18.00–19.00 Aamu- ja iltapäiväkerhot erityislasten näkökulmasta
Ke 3.5. klo 18.00–19.00 Kiusaaminen koulussa 

Voimapesän iltakahvit erityisvanhemmille ja -läheisille 

Voimapesässä tietoiskuja vaihtuvista teemoista kahvikupposen äärellä. 
Jokaisella kerralla mukana vierailija, joka alustaa aiheesta. 

Iltakahvit järjestetään Seinäjoen Järjestötalolla Oivaltajien kohtaamispaikka 
 Voimapesässä. Voit osallistua myös Teamsin kautta. 
Tervetuloa saamaan tietoa ja tapaamaan vertaisia. Ohjelmamme tarkentuu, joten
seuraa nettisivujamme ja somea. Maksuton. Ilm. kahta päivää ennen
https://www.kyselynetti.com/s/iltakahvit2023 
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
jälleen aamiaisbrunssin erityisvanhemmille pe 31.3. klo 09.00–11.00 Oivaltajien
kohtaamispaikka Voimapesässä, Seinäjoen Järjestötalolla. Mukaan mahtuu 20
vanhempaa. Maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 27.3
https://www.kyselynetti.com/s/brunssi23. 
Lisätietoja 040 517 0900 / Hanna-Kaisa.  

 
Ilooset iltamat -leffailta

Tervetuloa viettämään leffailtaa Oivaltajien kohtaamispaikka Voimapesään yksin
tai yhdessä kumppanisi kanssa pe 17.3. alkaen klo 17.30. 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. ma 13.3
https://www.kyselynetti.com/s/iltamatleffa . 
Lisätiedot 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. 

https://www.kyselynetti.com/s/iltakahvit2023
https://www.kyselynetti.com/s/brunssi23
https://www.kyselynetti.com/s/iltamatleffa


Palvelurakennetrauma ja erityisvanhempien uupumus, tutkija Kristiina
Kantola, Tampereen seudun autismiyhdistys ry 
Nähkää meidät -miten vastata erityisperheiden hätähuutoon?
neuropsykiatrinen valmentaja, Riikka Seppälä, Toivon Tiellä oy. 
Kokemuspuheenvuorot Jenni Tikkanen, Sari Riskumäki ja Miia Tuomaala. 

Erityisvanhemmat palveluviidakossa 

– Nähkää meidät!

Ti 21.2 klo 12.30–15.45 

 
Kohderyhmä erityisperheitä kohtaavat ammattilaiset, kuntapäättäjät ja muut
aiheesta kiinnostuneet. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen kanssa. Voit osallistua Teamsin kautta tai Seinäjoen
Järjestötalolla Ruukintie 1, 3 krs Maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 17.3
https://www.kyselynetti.com/s/palveluviidakossa. Lisätietoja Merja / 040 502 8900.
 

Kehityksen kulmakivet 

- Lapsen seksuaalinen kehitys ja sen tukeminen 

To 2.3 klo 17.30–19.00 
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lapsen seksuaalisesta kehityksestä ja sen
tukemisesta! Luennolla tarkastelemme, millaisia asioita lapsen seksuaalinen
kehitys pitää sisällään ja millaisin keinoin voimme aikuisina olla tukemassa
seksuaalista kehitystä. Aihetta tarkastellaan erityislasten näkökulmasta.
Käsittelemme esimerkiksi unnuttamista (eli lasten itsetyydytystä) ja siihen
liittyviä kysymyksiä sekä turvataitoja. Luennoijana Charlotta Ekman,
seksuaalikasvattaja & seksuaalineuvoja. Voit osallistua luennolle joko etänä tai
Oivaltajien kohtaamispaikassa Seinäjoen Järjestötalolla (Ruukintie 1, 3 krs.).
Maksuton. Ilm. viim. 1.3 https://www.kyselynetti.com/s/kulmakivet
Lisätietoja 040-517 0900 / Hanna-Kaisa. 

Lapsen tunne-elämän kehittyminen

 -mitä sinun tulisi isovanhempana tietää? 

Ti 21.3 klo 17.30–19.00 
Luennon keskiössä on lapsen tunne-elämän kehitys, sen eri vaiheet ja vaikutus
arkeen. Luennoijana autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elina
Kontu. Luennolla saat myös keinoja lapsen tunne-elämän kehityksen tukemiseen.
Kuulet kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluvasta
käyttäytymispiirteestä eli PDA:sta, joka ilmenee äärimmäisenä vaatimusten
välttelynä. Voit osallistua luennolle joko Teamsin kautta tai Oivaltajien
kohtaamispaikka Voimapesässä Ruukintie 1, 3 krs. Maksuton. 
Ilm. viim. 20.3 https://www.kyselynetti.com/s/lapsentunneelama 
Lisätietoja 040 502 8900 / Merja. 

Luennot
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Parisuhteen resilienssi erityislapsiperheessä 

Ke 26.4 klo 17.30–19.00 
Resilienssi eli mielen joustokyky on koetuksella kuormittavissa
elämäntilanteissa. Niin omaa, koko perheen kuin parisuhteenkin pärjäämiskykyä
voi kuitenkin tutkimusten mukaan vahvistaa. Tällä luennolla puhutaan sekä niistä
tekijöistä, jotka vaikuttavat resilienssiin, että keinoista vahvistaa sitä.
Luennoijana asiantuntija Laura Huuskonen, Parisuhdekeskus Kataja. Maksuton.
Voit osallistua Teams -yhteydellä tai Seinäjoen Järjestötalolla Ruukintie 1, 3 krs 
 Ilm. viim. ti 25.4 https://www.kyselynetti.com/s/resilienssiluento 
Lisätietoja 040 502 8900 / Merja. 

 

Voimaa elämään 

-tietoisuustaidoilla lempeää voimaa arkeen 

To 25.5. klo. 17.30–19.30
Luennolla pureudutaan siihen mitä on mindfulness eli tietoisuustaidot, tehdään
harjoituksia ja käydään läpi esimerkkejä millä tavoin tietoisuustaidot ovat
hyödyksi ja avuksi arkielämässä, jota kuormittavat erityishaasteet, murehtiminen
ja kenties huoli omasta jaksamisesta. Myötätuntoinen ja lempeä asenne
yhdistettynä tietoisuustaitoihin voi ylläpitää toimintakykyä ja lisätä oman arjen
mielekkyyden kokemusta. Luennoijana Petra Poutanen, Mindfulness -ohjaaja
CMIF®. Maksuton. Voit osallistua Teams -yhteydellä tai Seinäjoen
Järjestötalolla Ruukintie 1, 3 krs. Ilmoittautuminen viimeistään 24.5
https://www.kyselynetti.com/s/voimaaarkeen . 
Lisätietoja 040 517 0900 / Hanna-Kaisa.  

Luennot
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Oivallushetket 

-henkilökohtaista keskustelua 

Oivallushetki -tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden kahdenkeskisiin tapaamisiin
ja keskusteluun toimistollamme. Saat tietoa ja tukea omaishoitajuuteen ja
palveluihin liittyen. Tarjoamme myös yksilöllistä Hengähdyshetkiä® -
palautumisvalmennusta (5krt). 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.  Lisätietoja antaa 040 502 8900 / Merja 

Seuratkaa nettisivuiltamme ja somekanavistamme hankkeen podcasteja,
blogia sekä Tarinoita perheestä- sarjaa! 

Instagram: https://www.instagram.com/oivaltajathanke/
Facebook: https://www.facebook.com/oivaltajathanke/
Youtube: https://www.youtube.com/@oivaltajat-hanke
Kotisivut: https://www.lakeudenomaishoitajat.fi/

 

 

Yksilöllinen tuki
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Lakeuden Omaishoitajat ry:n tiedotteet kotiin postitettuna (2 tiedotetta vuodessa) 
Lähellä-lehden (4 numeroa vuodessa) 
Lähellä-lehden mukana tietoa omaishoitajalomista ympäri Suomea 
Palveluoppaan 
Vaihtuvia yhteistyökumppaneiden etuja, joista ilmoitetaan Omaishoitajaliiton
sivuilla 

Täyttämällä sähköisen lomakkeen Omaishoitajaliiton kotisivulla osoitteessa
omaishoitajat.fi/etusivu/liity-jaseneksi/   Kirjoita liittymislomakkeeseen (sivun
alaosassa) paikallisyhdistykseksi Lakeuden Omaishoitajat ry tai jokin muu
paikallisyhdistys, jonka jäseneksi haluat liittyä. 
Täyttämällä ja postittamalla tämän tiedotteen jäseneksiliittymis -lomakkeeen
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, 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.

Kuva: Merja Riikonen
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