IKÄIHMISTEN KOKEMUKSIA VERTAISTUKIRYHMÄSTÄ
”Olimme yhdessä, jaoimme, annoimme ja saimme. Ihana ryhmäkerta,
puhuimme paljon peloista, kuolemasta ja yhteisöllisyydestä”.
”On ollut kiva tulla ryhmään ja puhua asioita, joita ei voi kertoa muille”.
”Vertaistukea ja helpotusta elämään. Uusien näkökulmien löytämistä ja
helpotusta muutoksiin”.
”Ryhmässä on hyvä rauhoittua. Ryhmä helpottaa paineita ja lieventää
stressiä”.
”Tuonut sisältöä elämään…on ollut paikka minne mennä; ei ole tarvinnut
olla vain kotona…uudet ihmissuhteet ovat rikastuttaneet elämääni”.
Lisätietoa:
Asiakastyöstä ja vertaistuesta vastaava suunnittelija:
puh. 050 577 0214
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Vertaistukea
läheisissä
ihmissuhteissa
kaltoinkohtelua
kokeneille
senioreille
Yhdessä murheet puolittuvat
ja ilot kaksinkertaistuvat

www.suvantory.fi

SUVANTO-RYHMÄ

Ikäihmisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa
tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa
ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai
terveyden. Yleensä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan yli 65-vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä ja/tai
psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun
laiminlyöntiä tai muun laista oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista ja ikäihmisen ihmisarvoa

NÄIN PÄÄSET MUKAAN RYHMÄÄN

alentavaa kohtelua. Kaltoinkohtelu aiheuttaa
tuskaa ja surua. Se myös rajoittaa ja köyhdyttää
elämää viemällä siitä ilon.
Vertaistukiryhmässä voi keskustella samassa
tilanteessa elävien kanssa. Toisten kokemuksista
voi oppia ja tukemalla muita on mahdollista saada
voimaa omaan elämään. Ryhmässä oleminen
vaatii rohkeutta, mutta se on myös palkitsee.

SUVANTO-RYHMÄT
•
•

•
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•
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ryhmiin pääsee mukaan milloin vain
ryhmässä on kaksi ammatillisesti koulutettua ohjaaja, jotka vastaavat ryhmän toiminnasta ja koordinoinnista
ryhmä kokoontuu kerran viikossa
yksi ryhmätapaaminen kestää kaksi tuntia
tapaamiskerroilla käsitellään eri teemoja,
jotka suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten
kanssa
ryhmäläisillä on mahdollisuus tarvittaessa
tavata ohjaajia myös ryhmätapaamisten
ulkopuolella

Voit ottaa yhteyttä suoraan Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n työntekijään
tai voit pyytää läheistäsi tai sinua avustavaa
viranomaista esim. sosiaalityöntekijää tekemään sen puolestasi. Ryhmän ohjaajat kutsuvat
sinut alkuhaastatteluun, jossa voimme tutustua
etukäteen ja pohtia sopiiko ryhmä juuri sinulle.
Silloin on myös mahdollista kertoa omia toiveitasi. Kerromme sinulle myös ryhmän kulusta,
aikatauluista ja siellä käsiteltävistä teemoista.

Älä jää
yksin miettimään.
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.

